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Digitaliseringen av byggplatser och digital transformation av byggprocesser
förutsätter en stabil digital infrastruktur som bygger på olika typer av teknik för
uppkoppling. Erfarenheterna från intervjuer med representanter från byggbranschen,
såsom Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg, är att om inte uppkopplingen uppfattas
som stabil och de digitala verktygen inte fungerar klanderfritt, så tappas snabbt
förtroendet från byggpersonal och de digitala verktygen blir liggande i lådan.
Erfarenheter från Skanskas byggplats i Malmö, Nya sjukhusområdet, där Skanska
etablerat ett trådlöst nätverk tillsammans med TPO, visar att robusta nät går att
etablera som är tillräckligt stabila för att digitala verktyg skall få planerad användning.
En annan erfarenhet är att kostnadsbilden kontra förväntad nytta är en viktig
övervägning vid dimensionering av uppkoppling (prestanda i form av bandbredd och
garantier samt planering av yttäckning), där man vid Nya sjukhusområdet åstadkom
en täckningsgrad om cirka 70% med trådlöst nätverk av god kapacitet.
Tekniker som 5G och WiFi-6 etableras nu på marknaden, vilket påverkar dynamiken
mellan olika former av uppkoppling. De rekommendationer som kan ges nu är viktiga
för byggbranschens fortsatta digitalisering och digitala transformation, fram för allt
när allt fler nya tjänster och processer i hög grad bygger på tillgång till högkvalitativa
data. Exempel på detta är lokalisering av människor, maskiner och personal samt de
tjänster som kan byggas för att göra byggprocesser säkrare och mer effektiva.
Detta arbete kring uppkopplad på byggplats implementerades vid Malmö nya
sjukhusområde, i samarbete med TPO och Skanska Rental, och har visat mycket
goda resultat gällande acceptans. Nu pågår arbete, tillsammans med även Cisco och
Tele2, att etablera denna typ av lösning vid Skanskas byggplats CityGate i Göteborg.
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1 Behov och erbjudande av
stabil uppkoppling
Under våren 2018 genomförde Luleå tekniska universitet ett antal intervjuer
kring digitalisering av byggindustrin med personer i ledande ställning på
byggföretag och behovet av stabil uppkoppling var då mycket tydligt. Lotta
Wibeck, ansvarig för Skanskas digitala hubb, uttryckte kanske behovet
absolut tydligast:
”Utan en stabil uppkoppling så blir det ingen digitalisering. Vid minsta problem går
personalen tillbaka till det gamla sättet att arbete och vi får inte ökad effektivisering eller
säkerhet på byggarbetsplatserna.”

Inom ramen för projektet Uppkopplad Byggplats har sedan dess digital
infrastruktur för byggindustrin studerats, dels genom prov av teknik i
delprojekten och dels genom studier av andra näringar som till exempel
processindustrin. Internationellt bedöms byggindustrin ligga nära sist inom
digitalisering, se bild nedan, samtidigt ligger investeringen i forskning och
utveckling inom sektorn förhållandevis lågt, cirka 1% av omsättningen, och
likadant är fallet med investeringar inom IT, mindre än 1% av omsättningen
[1]. I andra sektorer ligger motsvarande siffror på mellan 3-5%. Varför är det
då så?
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En anledning till detta är att sektorn är mycket tydligt fragmenterad, där 97%
av de mer än 2 miljoner Europeiska företagen inom sektorn är små/mellanstora
företag och 93% av dessa är även mikroföretag (med färre än 10 anställda)
[2]. Enskilt blir investeringar tunga att bära och övergripande förändringar
därför tröga att genomföra. Ett hinder är tex tillgång på uppkoppling som
försvåras genom att byggherren och dess entreprenörer oftast har olika
operatörer för mobiltelefoni, vilka upphandlats på andra grunder än stabil
uppkoppling, och att mobiltelefon inte är ett arbetsverktyg för alla
byggarbetare idag, långt därifrån. Ett annat hinder är komplexiteten att bygga
och underhålla lokala nätverk, dels på grund av beräknad kostnad kontra vinst
och dels på grund av byggarbetsplatsers naturliga föränderlighet [3,4]. Till
detta kommer att uppgifter ofta enbart utförs en gång, eller ett fåtal gånger, av
en ofta temporärt komponerad arbetsgrupp, under olika former av kontrakt,
vilket gör att dessa tids-begränsade samarbeten sällan får stordriftsfördelar [5].
Slutsatsen är att ett större grepp behövs för att möta de behov som
byggindustrin har av stabil uppkoppling för att stödja forstatt digitalisering av
byggarbetsplatserna [6], viket denna rapport kretsar kring.

1.1

Skanskas behov vid Malmö nya sjukhusområde

Skanskas byggprojekt för att etablera det nya sjukhusområdet i Malmö är
relativt unikt, då det är stort och långt nog för att bära den investeringskostnad
som etablering och underhåll av ett lokalt nät innebär. Den planerade
vårdbyggnaden planeras bli mer än 100 000 kvadratmeter, vilket gör projektet
till ett av Skanskas största pågående projekt.
Situationen för Skanskas projekt var att befintligt 4G-nät inte räckte till, trots
att byggplatsen ligger mitt i Malmö med generellt god tillgång till flera
telekom-operatörers nätverk. Till exempel så når inte 4G-nätverk ned där
grundläggning görs, och därför inte heller senare i källarplanen när de står
färdiga, eller i rum med kapsling, som till exempel röntgen-rum vilka ofta kläs
in i bly eller andra rum med mycket armering i väggar, golv och tak. Till och
med modern metallbeläggning av glas för att minska värmeförluster eller
instrålning kan ge problem.
Det uppfattade behovet av stabil uppkoppling inom Skanska fick därför prövas
av ett delprojekt inom projektet Uppkopplad Byggplats. En stabil uppkoppling
kan förenklat beskrivas av tre kriterier:
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Yttäckning är ett av de kriterier som är viktiga, då byggarbetarna bör ha en
konstant tillgång till uppkoppling var helst de arbetar på byggarbetsplatsen.
Speciellt under jord och i byggnader är till exempel tillgång till 3G/4G ofta
begränsad.
Bandbredd är ett andra kriterie av vikt, speciellt om tyngre tjänster som
kartmaterial eller video nyttjas.
Garantier är ett tredje kriterie, som berör både bandbredd och yttäckning, då
dessa kan vara svåra att garantera om uppkoppling inte är dedikerad tex genom
separata frekvensband.
Målet för Skanskas prov var att etablera ett lokalt nät med hjälp av WiFiteknik för att dra lärdomar av effekterna vid stabilare uppkoppling på en
byggarbetsplats.

1.2

Prövad lösning för trådlös uppkoppling

TPO är ett företag som erbjuder kommunikationslösningar och tjänster för
fasta och temporära installationer. Det TPO levererar är ett IP-baserat
kommunikationslager som kan bära en rad olika tekniker som WiFi och
cellulära nät som 3G och 4G, men även LoRa, RFID, UWB och komradio.
Dessa tekniker har alla olika för- och nackdelar, men vid Skanskas
byggarbetsplats valdes i första hand WiFi som bärarteknik. Tillsammans med
Skanska Rental urformade och installerade TPO därför en helhetslösning för
trådlös uppkoppling med hjälp av WiFi för provet under bygget av Malmö nya
sjukhusområde.
Lösningen med ett enda kommunikationslager, till vilket alla enheter och
tjänster kopplas, är centalt i att ta ned kostnaderna för både nät och tjänster.
Istället för en lösning för uppkoppling av byggarbetare, ett för larm, ett för
positionering, etc, så nyttjas enbart en lösning vilken istället går att segmentera
för olika funktioner vid behov. Man kan jämföra detta med byggel, där oftast
enbart en lösning för försörjning med el finns vilken dras in vid start av
byggen. Genom att säkra åtkomsten till enbart ett nät så blir underhållet
enklare och lösningen betydligt bättre ur säkerhetsynpunkt.
Ansatsen är att Skanska Rental skall dra in en fiberförbindelse tillsammans
med byggel vid byggstart, så att en kommunikationslösning kan etableras
direkt vid etablering av en byggplats. Skanska Rental sköter installationen
genom att koppla in nätverksutrustning (switchar för Ethernet) i robusta skåp
på byggplatsen, vilka tillhandahålls av TPO, och från vilka Skanska Rental
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sedan drar ethernetkabel till ett antal platser för placering av WiFiaccesspunkter. Vid platser som är svåra att täcka in kan en mobil accesspunkt
kopplas in för att förstärka uppkopplingen lokalt, tex i ett röntgenrum.
Vid byggplatsen för Malmö nya sjukhusområde prövar Skanska tillsammans
med TPO även anna teknik, tex LoRa vilken kan användas för robusta
larmtjänster. Tillsammans med Combain nyttjade de även WiFi tillsammans
med GPS för positionering av bland annat gasflaskor. Positioneringslösningen
bygger på en kombination av GPS och WiFi för att åstadkomma positionering
både utomhus och innomhus. GPS ger bra nogrannhet utomhus men ger
typiskt mycket dålig nogrannhet inomhus, eller fungerar inte alls. WiFi blir
därför ett bra komplement inomhus, givet att accesspunkter etableras på ett
sätt som är gynnsamt för positionering.
Det betyder att planeringen av WiFi-nät för både kommunikation och
positionering behöver ta hänsyn till båda funktionerna. Planering för enbart
yttäckning, kapacitet och garantier kan leda till att accesspunkter placeras på
ett sätt som ger dålig upplösning för positionering. Förenklat kan man säga att
positionering med WiFi fungerar bäst om accesspunkterna är jämnt utspridda
över den yta som ska täckas så att klienter såsom mobiltelefonen alltid har
kontakt med mer än en accesspunkt så att deras position kan detekteras av
flera accesspunkter vilket ökar noggrannheten. Kostnadseffektiv
kommunikationskapacitet medför typiskt att klienter ofta har kontakt med
endast en accesspunkt, vilket medför att hög positioneringsnogrannhet blir
svårare att uppnå.
Tekniskt bygger positionering med WiFi på information som samlas in från
accesspunkterna. Till skillnad från GPS behöver alltså inte klienterna såsom
mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer anpassas för att positionering ska
vara möjlig. Cisco, som är en stor leverantör av teknik för WiFiinfrastrukturer, bygger sin positioneringslösning på mätning av avstånd och
vinkel mellan accesspunkt och klient, samt på information om
radioförhållanden på plats för respektive installation. [7].
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2 Utmaningar och
erfarenheter
2.1

Kostnad vs förväntad nytta

Att bygga och underhålla ett WiFi-nät, av den typ som TPO och Skanska
Rental tillsammans etablerade vid Malmö nya sjukhusområde, innebär en
påtaglig kostnad för ett byggprojekt. Detta samtidigt som tydliga krav på
effektiviseringar finns, vilka även innebär en förväntad minskning av
byggkostnaderna. Att tydligt kunna påvisa vinsterna av investeringen är
därmed viktigt, tex genom ökad effektivitet genom minskade ledtider mellan
underentreprenörer eller förbättrad säkerhet genom reducerade arbetsrisker
vid arbete med tunga maskiner.
Den förväntade nyttan är dock svår att bedöma i förhand, då omfattningen av
förväntat nyttjande är svår att bedöma. Till exempel, att veta vilken effekt som
fås av att kunna komma åt kartmaterial överallt på byggarbetsplatsen bygger
på hur mycket detta nyttjas och hur mycket tid som sparas genom att inte
behöva gå dit fysiska kartor finns.
Kostnaden är därför något mycket konkret medan nyttan är betydligt mer
diffus. Att avgöra hur stor och vilken del som skall täckas är därför en central
fråga, då det blir dyrt att täcka en hel byggplats med bästa prestanda.
Vid byggplatsen för Malmö nya sjukhusområde bedöms cirka 70% av ytan
täckas av det nät som TPO levererar tillsammans med Skanska Rental. De
främsta nyttorna är att det nu går att ringa även nere i källaren, underentreprenörer kan erbjudas gästnätverk, och att byggarbetare inte behöver
springa bort till arbetsbodar för att få tillgång till Skanskas digitala system.
Till exempel kan dokumentation göras direkt på plats, istället för att fylla i
rapporter på papper vilka sen måste digitaliseras, till exempel vid
avvikelserapportering.
Slutsatsen är att avvägningen kostnad kontra nytta är mycket viktig för
att investeringar i digital infrastruktur som stabil uppkoppling skall
kunna motiveras och räknas hem. Rekommendationen är att tydligt peka
ut de tjänster som ligger till grund för investeringen, tillsammans med
hur de bidrar till nytta genom ökad effektivisering och säkerhet.
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2.2

Mäta kvalitet och användande

Vid initieringen av delprojektet mellan Skanska och TPO så föreslogs att
kvalitet på uppkopplingen skulle mätas under provperioden. Tillsammans med
att studera användande skulle detta ge en förståelse för vart, när och för vilket
ändamål uppkoppling behövdes och levererades. Det vill säga att bedöma om
yttäckning och bandbredd samt garantier för dessa är tillräckliga eller ej.
Skanska valde dock att inte genomföra mätningar av uppkopplingen, på
nätverksnivå (tex mellan enheter och accesspunkter) och applikationsnivå (tex
mellan mobil app och server centralt), eller hur den nyttjades (tex genom att
mäta aktivitet). Det kan därför vara svårt att bedöma användandet, ur annat än
en generell uppfattning hur byggarbetare uppfattade uppkopplingen, och om
uppkopplingen mötte kraven på yttäckning, bandbredd och garantier. Vid
Skanskas byggplats Nya sjukhusområdet i Malmö tar TPO fram en rapport
varje vecka som bland annat visar upp- och nedtider av det trådlösa nätverket
samt antal klienter kopplade till detta.
Tidiga indikationer visar dock på att byggarbetarna uppfattar uppkopplingen
som bra och provinstallationen med TPO har blivit förlängd byggtiden ut,
vilket är ett positivt tecken. Att nyttja lösningar som TEMS från Infovista,
vilka effektivt mäter kvaliteten på uppkopplingar dels på signalnivå och dels
på applikationsnivå, vore därför ett steg framåt för att bättre förstå behov och
därmed
kunna
ställa
tydligare
krav
på
leverantörer
av
kommunikationslösningar.
Slutsatsen är att mätning av kvalitet för uppkopplingen utifrån krav på
yttäckning och bandbredd samt deras garantier är en nödvändighet för
att kunna bedöma om uppkopplingen är tillräckligt bra utifrån
användandet. Rekommendationen är därför att vid upphandling av
lösningar för uppkoppling ställa tydliga krav på mätbarhet, för att bättre
förstå konkreta behov i framtiden.

2.3

Projektering av kommunikationslösningar

En byggarbetsplats är en miljö under konstant förändring, där behov och
möjligheter förändras i takt med byggprocessen. Detta leder till ett behov av
konstant underhåll av kommunikationsteknik vid byggplatser, då nya platser
behöver uppkoppling medans andra inte längre kan nås lika enkelt samtidigt
som tex placering av accesspunkter måste göras klokt för att hålla nere
kostnader och inte störa önskade funktioner som positionering. Till detta sker
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inte ovanligt fel och olyckor, då miljön ofta är både skitig och har tex tunga
fordon som kan skada kablage och utrustning.
Det är därför avgörande att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de
parter som är involverade i att etablera, underhålla och anpassa uppkopplingen
på respektive byggplats. För provet på nya sjukhusområdet i Malmö har TPO
haft ansvaret som systemleverantör och Skanska Rental har ansvarat för att
installera nätet. Fördelar med den ansvarsfördelningen har varit att TPO inte
behöver gå de säkerhetsutbildningar som krävs för att arbete på en byggplats
och att installationen av WiFi-nätet har kunnat samordnas med etablering av
el för byggandet. Det har fungerat så att Skanska Rental kopplar in switchskåp som TPO tillhandahåller, och från varje skåp drar Skanska Rental kabel
till ett antal accesspunkter.
TPOs personal som gör besök på byggplatsen i Malmö har dock gått
nödvändig säkerhetsutbildning, har identifiering med ID06 och gick i början
av året en platsutbildning för att kunna vara på byggplatsen även utan
ledsagning. Även om Skanska Rental har monterat utrustningen gör TPO
platsbesök med jämna mellanrum. Skanska gör dessutom själva en rond en
gång i veckan för att säkerställa att inga accesspunkter har blivit inbyggda eller
att något annat har inträffat som påverkar nätets kvalitet eller upplevelser.
Under hösten hade Skanska, TPO och Skanska Rental avstämningsmöten en
gång i veckan och under våren har frekvensen istället varit varannan vecka för
planering, omplanering och avstämning. Utöver detta genomförs även
regelbundna möten mellan Skanska (från byggplatsen i Malmö och från
Skanskas Digitala hub), TPO och Combain.
Eftersom bygget ständigt förändras har WiFi-nätet anpassas mer eller mindre
kontinuerligt, särskilt eftersom det inte är kostnadsmässigt möjligt att
åstadkomma full yttäckning. För att hantera detta har TPO utvecklat en mobil
accesspunkt, som man kan koppla in och sedan ta med sig in i de utrymmen
där täckningen behöver förbättras, till exempel in i sjukhusets röntgenrum.
Även om yttäckning kan förstärkas behöver nätet planeras och anpassas för
att möta de behov som finns så bra som möjligt utifrån en rimlig och
accepterad kostnad. Det kräver en tydlig kommunikation och
ansvarsfördelning också mellan systemleverantören, i det här fallet TPO, och
byggherren. Dessa parter måste kontinuerligt stämma av hur bygget
framskrider och hur behovet av trådlös uppkoppling förändras över tid.
Mätningar av kvalitet och användning som diskuteras i föregående kapitel kan
väsentligt underlätta för dessa anpassningar. Det behövs därför tydligt ett stöd
för detta och vid Skanskas byggplats vid Malmö nya sjukhusområde så
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samverkar Skanska Rental med TPO för att lösa detta under projekttiden.
Detta innebär naturligtvis att kostnader förutom de för installation och rivning
måste tas med i beräkningen och att kommunikationslösningarna måste
projekteras noggrant för hela projektperioden.
En viktig slutsats är att det är mycket viktigt att komma in så tidigt som möjligt
i planerings- och projekteringsstadiet, för att kunna planera uppkopplingen
samtidigt som till exempel byggström. Det skulle möjliggöra många vinster
istället för att det ska bli ett separat spår.
Slutsatsen är att en tidig och tydlig plan samt ansvarsfördelning är
nödvändig för att effektivt, och säkert etablera, underhålla och anpassa
en
installation
för
trådlös
uppkoppling
på
byggplatser.
Rekommendationen är att identifiera nyckelroller. De roller som
identifierats är systemleverantör för drift och av teknik och
ändamålsenlig utrustning, installatör av infrastruktur samt byggherre
för planering av installation och anpassningar. Löpande avstämning och
dialog mellan rollerna är mycket viktiga.

3 Framtida möjligheter
3.1

5G

Den teknik som framställs som mest lovande för vårt samhälle är troligen 5G,
efterföljaren till dagen 3G och 4G, vilken erbjuder ännu högre bandbredd,
bättre tillgänglighet och nya typer av tjänster. 5G etableras nu över hela
världen och i januari 2020 fanns 61 kommersiella 5G-nät i 34 länder [10].
5G-system baserade på nyare utgåvor av 3GPPs standarder, särskilt release
15+, erbjuder genom högre bärfrekvenser både högre kapacitet (bandbredd)
och lägre fördröjning än tidigare var möjligt i cellulära nät. Detta innebär även
att tidsbaserade mätningar får högre noggrannhet, pga kortare symboltider,
vilket gör att positionering av uppkopplade enheter på nätet blir mycket ner
exakt. För 5G-nät har en noggrannhet på ≤ 1 m föreslagits i en vitbok om 5Gforum [9] men det finns möjlighet till en noggrannhet på <10 cm i [8].
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För positionering med 5G måste det dock nämnas att tillgängligheten till
positionsangivelser beror av huruvida mobiloperatören för 5G-nätet som
används erbjuder detta till sina kunder, direkt som en tjänst till tex byggföretag
eller via systemleverantör av anpassad uppkoppling för byggplatser. Det finns
en risk att mobiloperatörerna inte erbjuder sådana tjänster eller har en
affärsmodell som inte fungerar med byggbolagens kostnadsutrymme för
uppkoppling och positionering på byggplatser.
Av särskild vikt för byggbranschen är möjligheten att bygga robusta lokala
5G-nät, där bandbredd är vikt för specifika ändamål. Idag kan hög belastning
inom 3G och 4G innebära att tjänster inte kan garanteras, tex om många
personer använder videotjänster nära en byggplats. Med tekniker såsom
’slicing’ kan operatörer erbjuda garanterad bandbredd till byggprojekt. På
samma sätt som för noggrannare positionering, så kan mobiloperatörer välja
att inte erbjuda lokala/privata 5G-nät ur affärsmodellsynpunkt, även om Postoch Tele-Styrelsen (PTS) gör detta möjligt.
5G kan även komma att levereras via enheter som liknar WiFi-accesspunkter,
dvs avsedda för specifika utrymmen tex inomhus. Detta behövs då nya
glasfönster ofta är beklädda med en metallfilm för att skydda från instrålning
och värmeavgivning, vilket tillsammans med metall i konstruktioner såsom
tak och väggar effektivt stoppar 5G att nå in i byggnader. Återigen är detta
dock en teknik som mobiloperatörerna måste erbjuda och som bygger på
etablering av fungerande affärsmodeller som fungerar för byggsektorn.
Slutsatsen är att byggbranschen gemensamt måste bevaka sina intressen
för mobil uppkoppling via cellulära nät som 5G. Rekommendationen är
att etablera ett gemensamt arbete med mobiloperatörer för utveckling av
affärsmodeller för byggbranschen, tex inom Smart Built Environment,
trots att detta kan vara mycket svårt pga konkurrensskäl. Alternativet är
att utveckla gemensamma metoder för upphandling av mobil
uppkoppling, vilka ställer krav på yttäckning, bandbredd och garantier
samt tjänster som positionering.

3.2

WiFi-6

Samtidigt som 5G byggs ut i Sverige sker även en migrering mot nästa
generation trådlösa nät, WiFi-6, vilka liksom 5G erbjuder betydligt högre
bandbredder, lägre fördröjningar och nya tjänster samt till exempel förbättrad
noggrannhet vid positionering.
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WiFi-6 etableras även det just nu runt om i världen och liksom 5G har ännu
inte alla enheter stöd för det nya nätet, men näten är bakåtkompatibla så att
äldre enheter fortsatt kan koppla upp sig (dock inte med samma hastighet eller
med samma täckning).
Wifi-6 kommer parallellt med 5G att bli de två tekniker som främst kommer
att nyttjas på byggplatser för att koppla upp människor, maskiner och material
och företag inklusive telekom-operatörer positionerar sig just nu för att möta
de behov som byggbranschen kommer att ha. Företag som CISCO, vilka
främst levererat WiFi-baserad teknik, tittar nu på att även kunna erbjuda 5G
lokalt utöver Wifi-6, medan telekomoperatörer som Tele2 och Telia
naturligtvis ser över hur WiFi-6 kan komplettera deras erbjudande av 5G.
En rekommendation är att så snart som möjligt migrera till WiFi-6 och
ställa krav på stöd för WiFi-6 vid upphandling av både trådlösa nät och
enheter. Vidare bör teknikutveckling bevakas, fram för allt möjligheter
till roaming mellan Wifi-6 och 5G.

4. Framtida arbete
Detta arbete utfördes i huvudsak under 2018-2020, med full utrullning av
tekniken vid Skanskas byggplats Malmös nya sjukhusområde klar under våren
2020. En mycket lovande indikation på det lyckade i samarbetet mellan
Skanska och TPO är att allt fler byggplatschefer frågar efter denna typ av
lösning. En referensimplementation som denna är mycket viktig för att sprida
och få acceptans för ny teknik på byggarbetsplatser – helt enkel är samtalen
byggplatsledare emellan viktiga för att fler skall våga investera i ny teknik.
Skanska har valt att gå vidare med sitt prestigeprojekt i Göteborg, CityGate,
där även Cisco och Tele2 deltar för att skapa en ännu bättre lösning vad gäller
yttäckning, bandbredd och garantier. Avsikten är att följa upp arbetet vid
CityGate under 2021 för att kunna ytterligare förstärka bilden av nyttan och
möjligheterna med god uppkoppling på byggplatser, där konkreta samarbeten
mellan telekomoperatörer, teknikleverantörer och tjänsteleverantörer ger
direkt nytta för byggprojekt.
En del i detta är naturligtvis att även följa upp utrullningen av 5G, och dess
nya möjligheter genom tex slicing och lokala 5G-nät, tillsammans med vad
WiFi-6 och annan teknik kan erbjuda. Exempelvis kommer nya tekniker för
positionering och fullt distribuerade ramverk för data-baserade tjänster.
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5. Rekommendationer
Kostnad kontra nytta är mycket viktigt för att investeringar i digital
infrastruktur som stabil uppkoppling skall kunna motiveras och räknas hem,
där effektivisering av traditionella arbetsuppgifter inte får glömmas bort
samtidigt som att en robust uppkoppling idag är en grundförutsättning för de
nya digitala tjänsterna och arbetssätt.
Rekommendation: Identifiera tydligt de tjänster som ska bära investeringen,
tex beträffande hur de bidrar till nytta genom ökad effektivisering och
säkerhet.
Mätning av kvalitet för uppkopplingen utifrån krav på yttäckning, kapacitet
och garantier är nödvändigt för att bedöma om uppkopplingen möter behoven.
Rekommendation: Kravställ mätbarhet vid upphandling, för att träffsäkert
kunna anpassa installationen i takt med bygget och bättre förstå framtida
behov.
En tydlig plan och ansvarsfördelning är nödvändig för att effektivt, och säkert
etablera, underhålla och anpassa en installation för trådlös uppkoppling på
byggplatser.
Rekommendation: Identifiera roller för dessa uppgifter och aktiviteter, tex
systemleverantör för drift av teknik och ändamålsenlig utrustning, installatör
av infrastruktur samt ansvarig för planering av installation och anpassningar.
Slutsatsen är att 5G och Wifi-6 kommer att bli mycket viktiga tekniker
för byggbranschen att bevaka och det är av vikt för branschen att
gemensamt påverka tjänsteleverantörer / operatörer att erbjuda
lösningar anpassade för byggplatser, tex där överlämning mellan olika
kommunikationsnät med möjlitvis olika tekniker tillåts (roaming).
Den slutliga rekommendationen är att byggbranschen bör etablera ett
gemensamt råd med syfte att 1) bevaka teknikutvecklingen, 2) utveckla
gemensamma kommunikationslösningar och 3) driva strategiskt viktiga
frågor gentemot PTS samt tjänsteleverantörer och operatörer. Nya
aktörer som TeraCom kan förändra marknaden genom lokala 5G-nät
med slicing, vilket bör bevakas av byggbranschen. Slutligen skulle en
lösning liknande som universiteten har, Eduroam, kunna lösa generell
uppkoppling av personal inkl underentreprenörer vid byggplatser.
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Kontakt
För mer information innehållet i denna rapport, eller projektet som helhet,
kontakta gärna:
Delprojektledare - Uppkopplad Byggplats / Digital Infrastruktur
Professor Kåre Synnes, 070-361 15 07, kare.synnes@ltu.se
Professor Ulf Bodin, 0920-49 30 36, ulf.bodin@ltu.se
Projektledare - Uppkopplad Byggplats
Professor Martin Rudberg, 0734-14 10 22, martin.rudberg@liu.se
Professor Lars Stehn, 0920-49 19 76, lars.stehn@ltu.se
Teknikleverantör – TPO
Hampus Rosenqvist, 0733-50 10 30, hampus@tpo.se
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