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Byggindustrin spelar en viktig roll för att nå de Europeiska målen för smart,
inkluderande och hållbar tillväxt, till exempel hur effektivt vi nyttjar energi och resurser
samt hur vi motverkar klimatförändringar. Sektorn karaktäriseras dock idag främst av
fragmentering, vilket leder till en hög grad av komplexitet, mycket tack vare
föränderliga processer för vanligtvis unika byggproduktioner. Införandet av digitala
lösningar inom byggindustrin, speciellt för byggplatser, kräver goda trådbundna och
trådlösa förbindelser.
Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har identifierat sex nyckelområden
för digitalisering och effektivisering av byggplatser som skall leda till ökad produktivitet
och minskat materialspill samt förbättrad säkerhet och ökad välmående för
byggarbetare. Detta whitepaper diskuterar dessa identifierade nyckelområden från ett
IT-perspektiv och förbinder dessa till vad som åstadkommits inom andra industrier,
vilket tydligt kan bidra till den önskade digitaliseringen och automatiseringen av
byggindustrin. Detta mynnar ut i ett antal rekommendationer för att åstadkomma vad
SBUF identifierade kring digitaisering och effektivisering, vilket kan summeras som:
Byggindustrin bör samarbeta kring en gemensam öppen digital infrastruktur, som
undviker inlåsningseffekter genom enhetliga ontologier, standardiserade gränssnitt för
data-delning och arkitekturer byggda på fullt distribuerade mikrotjänster. Detta är av
central vikt för att åstadkomma en effektiv digitalisering.
Den öppna digitala infrastrukturen är sedan viktig för att dels analysera och prediktera
processer genom digitala tvillingar och dels för att automatisera processer genom
digitala kontrakt och robotiserade tjänster. Sammantaget kan detta ge säkrare och
effektivare byggplatser, där mer tid spenderas på att göra riktigt rätt än att rätta fel.
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1 Byggindustrins behov av
digitalisering
Byggindustrin är en stor aktör i Europa, med 18 miljoner arbetstillfällen, som
under 2016 bidrog med 9% av EU:s totala BNP. Byggindustrins värdekedjor
innefattar många olika aktörer med ansvar för att nå de europeiska målen för
smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Byggnader, infrastruktur och andra
byggprodukter har en viktig inverkan på energi- och resurseffektivitet samt
kampen mot klimatförändringar [1].
Byggindustrisektorn kännetecknas idag övervägande av fragmentering, där
97% av de över 2 miljoner företagen inom sektorn är små och medelstora
företag och där 93% av dessa till och med är mikroföretag [2]. Detta leder till
en hög nivå av komplexitet, mycket på grund av unika produktioner som är
utsatta för en hög nivå av ständig förändring.
Förverkligandet av digitala lösningar inom byggbranschen och på
byggarbetsplatser kräver goda trådbundna och trådlösa uppkopplingar. Detta
har varit en utmaning på byggarbetsplatser eftersom täckningen och
kapaciteten hos cellulära lösningar (4G och nu 5G) inte alltid är tillräckliga
ens för att möta nuvarande behov. Detta har motiverat etableringen av tidiga
fiberanslutningar och WiFi på byggarbetsplatser.
Uppkopplingen behöver förbättras ytterligare för att inte bara stödja
överföring av information och rapportering, utan även till exempel möjliggöra
mer avancerade tjänster möjliga. Ett exempel på sådana tjänster är automation
genom nyttjande av robotar vid byggplatser, där interaktion med och kontroll
av robotar innebär utmaningar inom säkerhet vilka kräver en trådlös
kommunikationsinfrastruktur anpassad för ständigt föränderliga byggplatser.

2 Nyckelområden för digitalisering av
byggplatser
Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har genomfört en studie
baserad på workshops med inbjudna intressenter inom den svenska
byggindustrisektorn. Studien identifierade sex nyckelområden för
digitalisering och effektivisering av arbete på byggarbetsplatser för bättre
produktivitet, minskat materialslöseri och förbättrad säkerhet samt
välbefinnande för byggnadsarbetare, se tabell 1 nedan.
Tabell 1: Nyckelområden för digitalisering av byggplatser (Källa: SBUF)
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Title
Developing common data
standards/regulations

Model based construction
using 3 D as the legal
document
Use of digital twins
demonstrators

Common / Joint /Open
Platforms
Robotic and Automation
Pilots

Connectivity and agreed
data standards for data
flows between
construction process and
IT Systems

Scope
Data standards across the
industry (and supply chain)
to enable digital
development covering any
material or asset used on a
construction site
From Design/production
plans through supply to the
construction site
For the product and site –
models for improvements
to environmental and safety
performance
How to share data e.g., ‘up
to date’ versions of EPD
and Safety Data sheets
To develop demonstrators
for a wide variety of robotic
or automation systems that
eliminate repetitive/time
consuming/safety risk jobs
Easy setup of cost
competitive connectivity
across a site in which
multiple suppliers and
connected devices can
quickly establish.

Justification
This will create a basis for
other applications and to
enable digital
developments

This will create a basis for
other applications
Can we find and explore
this costly technology by
working collaboratively
This will create a basis for
other applications
Can we find and explore
this costly technology by
working collaboratively

To establish a seamless
flow of data between
sensors and IT

Vi kopplar här dessa områden till ett drift- och informationsteknologiskt
perspektiv (OT/IT), samt relaterar dessa till landvinningarna i andra branscher
som kan användas för att uppnå önskad utveckling mot digitalisering och
automation inom byggindustrisektorn.

2.1

Gemensamma standarder för data och ontologier

Den digitala utvecklingen inom byggindustrisektorn bygger på att allt material
och alla tillgångar som används på en byggarbetsplats kan representeras
digitalt på ett enhetligt sätt. Utan ett allmänt accepterat sätt att representera
information, med en tillhörande semantik, blir digitaliseringen i bästa fall svår
och dyr. Branschen står då inför risken att fastna i punktlösningar med ingen
eller begränsad förmåga att kombinera och utöka dessa lösningar för att göra
konstruktioner mer kostnadseffektiva, exempelvis när det gäller produktivitet
och begränsning av materialspill.
4
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Andra tillverkande industrisektorer har tagit itu med detta problem genom att
organisera information i ontologier. Ontologier omfattar en representation,
formell namngivning och definition av kategorierna, egenskaperna och
relationerna mellan ämnena av intresse, exempelvis material som används i
konstruktioner. Därför är en ontologi ett sätt att visa egenskaperna hos ett
ämnesområde och hur de är relaterade, genom att definiera en uppsättning
begrepp och kategorier som representerar ämnet [3].
Nyligen har en uppsättning digitala konstruktionsontologier föreslagits av
Aalto-universitetet, inklusive enheter, processer, information, agenter,
variabler och sammanhang [4], för att formalisera och integrera information
om byggarbetsflöden i den digitala byggkontexten. De föreslagna digitala
konstruktionsontologierna (DiCon) är delade representationer av
domänkunskap som specificerar termer och relationer för byggarbetsflöden
och deras relaterad information [5]. Till exempel underlättar DiCon att utöka
ontologin med informationskällor till ontologin för monitorering av
underleverantörer, se
Figur 1. Detta gör det möjligt för huvudentreprenören att spåra och övervaka
produktivitet och kvalitet, samt att därmed hitta eventuella problem i
byggprocessen relaterade till en viss underentreprenad [5].

Figur 1: Kartläggning av informationskällor för monitorering av
underleverantörer [5].
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Rekommendation: Samla svenska, nordiska och europeiska intressenter för att
bestämma vilka gemensamma ontologier som behövs för att effektivisera
arbetet på byggarbetsplatser. DiCon kan användas som en utgångspunkt.

2.2 Förbind fysiska och digitala tvillingar
Det finns ingen allmänt överenskommen definition av vad digitala tvillingar
är eller hur de bäst konceptualiseras [9][10], men de kan sägas ha tre
huvudelement: en fysisk artefakt, en digital artefakt och förbindelsen som
binder de två tillsammans [11]. Förbindelsen är utbyte av information mellan
de fysiska och virtuella motsvarigheterna, se figur 2, vilket tekniskt möjliggörs
genom sensorer (exempelvis genom datorseende eller nyttjande av Internet of
Things), anslutning (inklusive 5G och WiFi6) och analys (baserad på
maskininlärning och AI) [10][12].

Figur 2: En fysisk artefakt, en digital artefact, och förbindelsen dem emellan.
Inom byggindustrisektorn ses digitala tvillingar ofta enkelt och naivt som en
synonym för de artefakter som genereras under design och konstruktion med
hjälp av Building Information Modeling (BIM) [13]. Figur 3 illustrerar
livscykeln för fysiska och digitala tvillingar under design, konstruktion och
drift [13]. Inom andra industrisektorer se digitala tvillingar också som ett steg
mot att implementera Industry 4.0-principer [12][14].
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Figur 3: Livscykeln för fysiska och digitala tvillingar
De digitala tvillingarna har naturligtvis många aspekter och
användningsområden, till exempel som modeller för förbättringar av miljöoch säkerhetsprestanda. En viktig insikt är att design, konstruktion och drift
av byggnader är mycket flyktiga (snabbt föränderliga) så att flexibla ramverk
för digitala tvillingar är avgörande för att lyckas fånga behoven. Här är
kopplingen mellan den fysiska och digitala tvillingen viktig, vilket tydligt har
identifierats i process- och tillverkningsindustrin genom framtagning av
Industri 4.0-konceptet och initiativ som Eclipse Arrowhead. Till exempel, om
ett problem identifieras under konstruktionen och skulle behöva monitoreras,
måste installation och hantering av denna monitorering vara snabb och enkel
där lösningar bör skapas på minuter-timmar snarare än veckor-månader. Detta
kräver ett öppet och lätt ramverk (alla med lämpliga rättigheter skall kunna
skapa lösningar) och ett tänkesätt mot datacentrerad teknik [13]. Slutligen
möjliggör ett sådant ramverk utveckling mot en bredare och snabbare
digitalisering av byggindustrisektorn.
Rekommendation: Digitala tvillingar i design, konstruktion och drift kräver
tekniska ramverk för att koppla dessa till den fysiska motsvarigheten, så att
nya lösningar snabbt och till låg kostnad kan skapas med faktorer som
säkerhet och effektivitet i åtanke.
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2.3

Digitala tvillingar som kontrakt

Modellering av byggnader med hjälp av BIM, i 3D och 4D (med tiden), har
övervägts för juridiska och avtalsmässiga ändamål. Utmaningar inkluderar hur
man hanterar ansvar och immateriella rättigheter vid användning av
gemensamma artefakter som många yrkesgrupper bidrar till, hur man hanterar
informationsförlust vid övergång från digitala 3D- och 4D-modeller till
(utskrivna) 2D-artefakter, interoperabilitetsfrågor för data, processer och
verktyg och hantering av informationsflöde i samband med revisionshantering
[15][16]. BIM används sällan för juridiska och avtalsenliga ändamål, istället
är de utskrivna ritningarna som används, vilket kan leda till att förändringar
under byggprocesser är benägna att bli dyra och därför i allmänhet undviks.
Det finns också förutfattade meningar om att det finns ett krav på alternativa
tillvägagångssätt för projektleverans, som inte ändrar den ursprungliga
inriktningen av design-bud-bygg-upphandlingsstrukturen, för att leverera
BIM effektivt [17]. Samtidigt använder moderna byggföretag, som Lundqvist
Trävaru AB, 3D-modeller för att kommunicera byggkonstruktioner och
kostnader direkt med kunderna. Frågan är hur BIM-modeller tillsammans med
data, eller uttryckt som en digital tvilling, kan användas för mer dynamiska
projektleveranser, där kostnaderna till följd av förändringar kan sänkas.
I jämförelse så började mjukvaruindustrin med att kopiera ingenjörsprocessen
för konstruktion av byggnader, i form av vattenfallsmodellen, men har snabbt
utvecklats mot dagens inkrementella processer, såsom SCRUM, som
möjliggör en hög grad av förändring samtidigt som kostnaden för utveckling
hålls ner. I mjukvaruprojekt används ofta så kallade vägtullar med hjälp av
specifika milstolpar relaterade till beslut om fortsatt utveckling. Nu kommer
logistik- och planeringsutmaningarna inom byggindustrisektorn sannolikt att
innebära hinder för dessa metoder, men det kan finnas god potential för några
av de juridiska och avtalsenliga mekanismerna från mjukvaruindustrin.
En digital tvilling av en byggplats kan uttrycka information om färdigställande
och kvalitet samt användas för att förutsäga framsteg och effekter av
alternativa steg i byggprocessen (i relation till vägtullar och milstolpar), så att
en kund kan bli alltmer engagerad och välja den föredragna vägen vidare i
diskussion med entreprenören. Informationen om till exempel slutförande och
kvalitet kan därmed också kopplas till juridiska och avtalsenliga avtal, som
formellt kan utföras genom automatiserade eller smarta kontrakt [18]. För
detta har en preliminär avtalsram tagits fram för att förklara de analyserade
juridiska aspekterna och avtalsbestämmelserna på ett systematiskt sätt [19], se
figur 4 nedan.
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Figur 4: Ett kontraktuellt ramverk för byggindustrisektorn
Rekommendation:
Digitala
tvillingar
berikade
med
kopplad
(realtids)information från den fysiska byggplatsen, skulle kunna användas för
mer dynamiska juridiska och avtalsmässiga avtal, till exempel genom att
använda automatiserade kontrakt.

2.4

Öppna plattformar för säker delning av data

Säker delning av data är avgörande för många branscher, inklusive
byggindustrisektorn, för att de ska kunna dra full nytta av data genom analyser
av till exempel framsteg, produktivitet och leveranskedjor. Tillgängligheten
av data är väsentlig för att använda AI- och maskininlärningsmetoder för att
bedöma situationer och göra förutsägelser. Samarbeten mellan entreprenörer i
olika kontraktsformer gör dock säker datadelning utmanande och därmed
behovet av automatisering mer överhängande och akut.
Behovet av säker datadelning är välkänt, och Europa har sedan nästan ett
decennium tillbaka arbetat med detta. I slutet av 2014 lanserades initiativet
International Data Space Association (IDSA) genom representanter från
näringsliv, politik och forskning [6][7].

Figur 5: Roller och interaktioner inom ISDA [8]
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IDSA har utvecklat en processmodell för datadelning där nyckelroller och
interaktioner mellan olika intressenter definieras, se figur 3 ovan [8], där
nyckelrollerna är direkt kopplade mot dataflödet från dataägare via
dataleverantör till datakonsument och dataanvändare. Ytterligare roller
inkluderar till exempel mäklare, monitorer och applikationsleverantörer.
Rekommendation: Använd IDSA som utgångspunkt för att utveckla en
arkitektur som passar byggbranschen, och som ansluter till ovan nämnda
ontologier.

2.5

Robotik och automation av byggplatser

Användningen av robotar på byggarbetsplatser kan minska eller eliminera
repetetiva och tidskrävande arbetsuppgifter samt säkerhetsrisker förbundna
med dessa. De kan inledningsvis användas för att spåra framsteg samt
identifiera säkerhetsrisker och andra problem, för att sedan utvecklas mot mer
avancerade uppgifter och för att aktivt delta i faktiska konstruktionsarbeten.
Ett vanligt problem för robotar på byggarbetsplatser är att navigera säkert även
om hinder, tung utrustning och människor kan vara i vägen. Lokalisering och
kartläggning genom autonom navigering och metoder för objektigenkänning
är viktigt [20]. Autonom navigering är svårt eftersom byggnadsmiljön
förändras med projektets framsteg, vilket innebär att även möjliga
navigeringsvägar förändras och dessutom kan oväntade hinder uppkomma.
Förekomsten av tung utrustning i en miljö där människor vistas måste
samtidigt beaktas ytterst noggrannt. Säker och effektiv navigering av robotar
på byggarbetsplatser ställer höga tekniska krav på att datorseende är anpassat
för dessa miljöer och att korrekta modeller finns för att navigationssystem ska
kunna tolka miljön rätt. Inspiration och lösningar finns inom andra
industriområden, men det behövs forskning för att anpassa till exempel
avancerade algoritmer, AI och maskininlärning till byggarbetsmiljöer.
Rekommendation: Förbättra den praktiska användningen av robotar på
byggarbetsplatser i steg, med början från repetitiv datainsamling, till leverans
av verktyg, utrustning och material till arbetare, och så småningom
automatisering av arbetsuppgifter.
Rekommendation: Undersök praktiska och juridiska aspekter av
byggarbetsplatser som befolkas av både människor och robotar, för vilka
framsteg i interaktion mellan människa och robot sannolikt är avgörande
tillsammans med tydliga maskindirektiv.

10

VÄGVAL MOT DIGITALISERING AV BYGGPLATSER

2.6

MES för byggindustrisektorn

Tillverkningsindustrin nyttjar Manufacturing Execution Systems (MES)1,
vilka kopplar ihop sensorer och ställdon för att spåra och kontrollera
omvandlingen av material och komponenter till slutprodukten. Med ett MES
för byggplatser kan information lättare distribueras till den ökande mängden
av maskiner, robotar och mänskliga arbetare, och data kan samlas in från stora
mängder sensorer som bärs av dessa och finns över hela platsen. Andra
industrier använder MES baserat på Industry 4.0 inklusive tjänster-orienterade
(SOA) principer och mikrotjänster. Med dessa kan en MES göras mycket
flexibel, för att införa nyansluten utrustning i ett exekverande system, anpassa
systemet till föränderliga miljöer när byggprojekt utvecklas och återanvända
mjukvarukomponenter mellan byggprojekt.

Figur 6: En översiktlig modell av Eclipse Arrowhead
Eclipse Arrowhead2 har utvecklats utifrån Industry 4.0 och kan tillhandahålla
mjukvarusystem för att skapa en MES för byggarbetsplatser, baserat på tre
kärnsystem för tjänsteupptäckt, orkestrering och säker bindning av
applikationstjänster, se figur 6 ovan [21][22][23]. Det används idag för att
exempelvis koppla ihop tunga maskiner, drönare, smarta verktyg och sensorer
med back-office-system för planering och uppföljning, leveranskedjeledning, och samordning av underleverantörer.
Rekommendation: Utveckla ramverk för fullt distribuerad design av system av
system för byggindustrisektorn, baserat på tjänste-orientering och konceptet
med sammankopplade lättviktiga mikrotjänster, för vilket Eclipse Arrowhead
kan vara en utgångspunkt.

1
Manufacturing Execution System (MES), URL (accessed 2021-10-14):
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_execution_system
2
Eclipse Arrowhead, URL (accessed 2021-10.14): https://projects.eclipse.org/projects/iot.arrowhead
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3. Sammanfattning
En gemensam ontologi för byggindustrisektorn
Samla svenska, nordiska och europeiska intressenter för att besluta vilka
gemensamma ontologier som behövs för att effektivisera arbetet på
byggarbetsplatser, till exempel med DiCon-ontologin som utgångspunkt.
En gemensam standard för datautbyte
Använd IDSA som utgångspunkt för att utveckla en arkitektur för datadelning, med den gemensamma ontologin för byggindustrisektorn i åtanke.
Förbind fysiska och digitala tvillingar
Digitala tvillingar kräver tekniska ramverk för att koppla dessa till den fysiska
motsvarigheten, så att nya lösningar snabbt och till låg kostnad kan skapas
med faktorer som säkerhet och effektivitet i åtanke.
Digitala tvillingar som juridiska kontrakt
Digitala tvillingar berikade med kopplad (realtids)information från den
fysiska byggplatsen, skulle kunna användas för mer dynamiska juridiska och
avtalsmässiga avtal, till exempel genom att använda automatiserade kontrakt.
Utveckla robotuppgifter på byggarbetsplatser
Förbättra den praktiska användningen av robotar på byggarbetsplatser i steg,
med början från repetitiv datainsamling, till leverans av verktyg, utrustning
och material till arbetare, och så småningom automatisering av
arbetsuppgifter.
Utveckla maskindirektiv och interaktion mellan människa och robot
Undersök praktiska och juridiska aspekter av byggarbetsplatser som befolkas
av både människor och robotar, för vilka framsteg i interaktion mellan
människa och robot sannolikt är avgörande tillsammans med tydliga
maskindirektiv.
Serviceorienterade arkitekturer och mikrotjänster
Utveckla ramverk för fullt distribuerad design av system av system för
byggindustrisektorn, baserat på tjänste-orientering och konceptet med
sammankopplade lättviktiga mikrotjänster, för vilket Eclipse Arrowhead kan
vara en utgångspunkt.
För att åstadkomma detta behövs en samling av byggindustrisektorn kring
digitaliseringfrågor, för att gemensamt möta de behov och ta tillvara på de
möjligheter som finns idag och i framtiden.
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