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Byggindustrin i Sverige

• 10-15% av BNP
• 100 000 företag
• 18 000 pågående projekt
• 20% av CO2
• 35% av avfall
• 40-50% av urbana transporter

Stora volymer = Stor påverkan



Schaktmassor och byggavfall



Miljövarudeklaration Trafikverket (EPD)



Kraven på rapportering ökar

● CO2 för transport, 

● CO2 för byggmaterial (EPD) 

● Byggavfall och schaktmassor

● Ökar krav på cirkulärt byggande

● Framdrift och ekonomi

● Utan data = ingen aning om avvikelser, trender och måluppfyllnad

Kräver enkel datadelning i alla led



De stora flödena av data kräver enhetlig digital 
hantering



Egen kravställning eller utifrån gemensamma 
standarder 

Enhetliga mallar och ett gemensamt språk

Med en standard, (”gemensamt språk”) kan kund 

och leverantör använda sitt eget system

Olika kravställningar och egna portaler

Flera olika kund- eller leverantörs-system, med olika 
gränssnitt

eller



Olika krav på arbetssätt och rapportering

Svårt att automatisera genom digitalsering. 



Många olika initiativ för att lösa samma eller snarlika behov av data/rapportering

Faktura-
underlag

Förflyttning
av schakt-
massor/

hantering av 
avfall

Förflyttning av 
byggavfall/

hantering av 
avfall

Bränsleförbruk-
ning CO2 avfall 

och schakt

CO2/produkt 
(EPD)

Bränsleförbruk-
ning CO2 

transport av 
bygg-

material

Boverket ✗ ✗
Byggföretagen ✗ ✗ ✗
Trafikverket ✗ ✗ ✗ ✗

Naturvårdsverket ✗ ✗

Upphandlings-
myndigheten

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Sthlm stad ✗ ✗ ✗ ✗
Gbg stad, Jkp 
stad, övr SKR

Mfl, mfl



Endast delar av kedjan möjliggör automatisk datadelning

Leverantörer och UE

Projektnivå byggföretag

Projektnivå byggherre tex kommun, TrV

Totalnivå byggherre kommun, TrV etc

Myndigheter och verk, nationell nivå

Totalnivå byggföretag

Resan att med automatik, utan 
handpåläggningoch i realtid 
kommunicera kravställd data mellan
aktörer och myndigheter har börjat med 
är ej obruten.
Pga olika kravställning måste mycket
ske manuellt



Transport
Maskintjänster
Betong
Asfalt
Armering
Innerdörrar
Fönster
Gips
Isolering
Schaktmassor
Avfall

Följesedel

Kommersiell data

Miljödata

Följesedel

Miljödata

Enhetlig digital följesedel kommuniceras mellan parterna  

Byggindustrins elektroniska affärsstandard  www.beast.se (PEPPOL, ISO/IEC 19845:2015)
2 000 projekt sedan 2012

http://www.beast.se/


Önskad data kan hanteras i egna datasystem, mha enhetlig kravställning av 
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst)

Faktura-
underlag

Förflyttning
av schakt-
massor/

hantering av 
avfall

Förflyttning av 
byggavfall/

hantering av 
avfall

Bränsleförbruk-
ning CO2 avfall 

och schakt

CO2/produkt 
(EPD)

Bränsleförbruk-
ning CO2 

transport av 
bygg-

material

Boverket ✗ ✗
Byggföretagen ✗

Trafikverket ✗ ✗ ✗ ✗

Naturvårdsverket ✗ ✗

Upphandlings-
myndigheten ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Sthlm stad ✗ ✗ ✗ ✗
Gbg stad, Jkp 
stad, övr SKR

Mfl, mfl



Enhetlig kravställning från beställare ger enklare förutsättningar för alla

A

D

E

C

UE och

leverant
örer

B

Systemleve
rantörer

Ingen förändring av produktionsmetod eller affärsmodell,
Förenklar bara kommunikation av den data som redan idag efterfrågas och 
kommuniceras på olika sätt.

Process
Format
Innehåll
Metod

BEAst rekommenderade affärsregler

https://www.google.se/url?sa=i&url=https://www.mynewsdesk.com/se/thomas-concrete-group/images/ny-logo-foer-thomas-betong-ab-sverige-405567&psig=AOvVaw2z-Irba6gV1zFvmLmr9BlS&ust=1600241516643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjNrK7S6usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.se/url?sa=i&url=https://www.mynewsdesk.com/se/thomas-concrete-group/images/ny-logo-foer-thomas-betong-ab-sverige-405567&psig=AOvVaw2z-Irba6gV1zFvmLmr9BlS&ust=1600241516643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjNrK7S6usCFQAAAAAdAAAAABAD


Trafikverket kravställer BEAst vid 
upphandlingar



Affärsrelation, kravställning och avtal sker mellan två parter.            
Kraven speglas i tillämpliga delar generiskt vidare i värdekedjan från 
beställare till kund, leverantör och leverantörens leverantör.

Leverantörens
Leverantör

Tex Ragnsell, 

Bellmans

Leverantör
Tex Swerock, 

DKLBC, Ragnsell

Kund
Tex TrV, NCC

Gbg stad

Beställare
Tex TrV, NCC,
Gbg stad

Krav och avtal

Krav och avtal

Krav och avtal



Förutom affärsmodell och vem som köper vad från vem, kan innehållet i 
rapporteringen stegvis över tiden, innehålla mer eller mindre data.

Innehållet av vad som kravställs mellan parterna 
är skalbara byggklossar och kan utökas över tiden enl
denna dummy.



Uppföljning, avvikelsehantering, förbättringsarbete 

● Samma data med automatik för alla aktörer i hela kedjan.
● Verkligt utfall, ej schablon, för Produktions-, Ekonomisk- och Miljö-data i realtid. 



Uppföljning och avvikelsehantering, 
bränsle/CO2



Uppföljning och avvikelsehantering 
saknad/fel info



Kravställning. Katten på råttan, råttan på…



Arbetssättet och meddelandestandarden skapar förutsättningar att med automatik 
ta emot och dela enhetlig digital data mellan olika aktörer och faser i processen

Projektering Produktion Förvaltning

BIM

Kalkyl
Antal
Produkt/leverantör
Egenskaper
Placering
Pris
CO2

Livscykel

Digital tvilling
Antal
Produkt/leverantör
Egenskaper
Placering
Pris
CO2
Livscykel

Följesedeln=Enhetlig digital databärare för olika typer av information och binder automatiskt ihop datadelning från ax till limpa



Filmer 
https://vimeo.com/526122416/46980ca198

Spola fram 2 timmar i filmen nedan så hör ni en beställare, Stockholms stad under 6 minuter berätta om sina erfarenheter. Han
arbetar med Peab som entreprenör och med deponier som han har direktupphandlat.

Ca 50 minuter in i filmen pratar Peter Sundgren från NCC med 40 år i branschen. Han har bla varit ansvarig för deras verksamhet 
på anläggning i Stockholm.
https://www.youtube.com/watch?v=dbL_zN3IN0Y

https://vimeo.com/526122416/46980ca198
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdbL_zN3IN0Y&data=05|01||e63521b32fb546157f5e08da949a879e|1a91f966247e497bbee609072f7ea02a|0|0|637985688668983494|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=pDBVkQ7svMDE1lGLXIMT3hpEDTsd4OEbH%2BuhHb%2BmuOw%3D&reserved=0


Fler kortare filmer med erfarenheter

• https://www.dreambroker.com/channel/rwmhc6tv/2tpc3mc3

• https://www.youtube.com/watch?v=MQYJILH-Wi8

• https://ncc-internal.creo.se/i/m9aPyFeI2GpqdDEO2pAq_g

• https://vimeo.com/721429005/48a29899fd

• https://www.youtube.com/watch?v=I6ply1kl1d0

https://www.dreambroker.com/channel/rwmhc6tv/2tpc3mc3
https://www.youtube.com/watch?v=MQYJILH-Wi8
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ncc-internal.creo.se/i/m9aPyFeI2GpqdDEO2pAq_g&data=05|01||e63521b32fb546157f5e08da949a879e|1a91f966247e497bbee609072f7ea02a|0|0|637985688668983494|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=HjcinU9Eq3goNXr2/dQII0KXZwraDmJ9TdAiUZ6rMvA%3D&reserved=0
https://vimeo.com/721429005/48a29899fd

