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Inledning
I en värld med nya mål och med nya verktyg står byggbranschen inför en stor förändring. Det kommer
att krävas radikala omställningar för många aktörer, för att möta dessa mål och använda verktygen.
Men det kommer även krävas att fler kan bidra med data, kunskap och innovativa lösningar.
För att göra verkligt hållbara lösningar måste system med en större flexibilitet och öppenhet tillåtas att
utvecklas och nyttjas. Vi säger tillåtas för det finns många större inarbetade aktörer som både har
medel och inflytande för att bibehålla sin position trots att inga större innovationer tas fram. De få
förändringar och innovationer som görs bidrar endast till att stärka den egna positionen och gynnar
inte branschen i sin helhet. Istället för att uppmuntra till förändring och mer öppna arbetssätt försöker
man säkerställa den ordning som gäller.
Det råder idag en stor avvikelse mellan tanke och handling. För att överbrygga denna diskrepans som
är betydande del av det stora problemet krävs struktur och ordning. Det krävs stor kunskap och lång
erfarenhet för att förhålla sig till alla system och strukturer för att dessa ska användas på ett sätt som
gör det enkelt och tydligt för mottagaren av informationen att förstå vad som beskrivits av den part
som skapade informationen. Dessa processer har effektiviserats radikalt med introduktionen av
datorer. Men datoriseringen kan inte lösa alla problem det var ett stort steg när den kom, men är nu
ett föråldrat verktyg
Informationsmängden ökar i förhållande med nya krav och direktiv. Det är inte längre hållbart att flytta
information från en plats till en annan och manuellt lyfta ut relevant information.
Den administrativa belastningen ökar konstant och detta påverkar arbetsresultatet eftersom det tar
mycket tid från den värdeskapande arbetsuppgiften.
En stor del av lösningen är just digitaliseringen, att göra informationen mer dynamisk och tillgänglig,
dels för hur den kan förhålla sig till nya och andra typer av system med andra typer av gränssnitt (olika
API: er.) för att göra stor mängd komplexa informationsutbyten krävs det att system är
användarvänliga, då räcker det inte med att transportera informationen från ett dokument till ett
annat. SVEBIM är ett system som är till för att tillgängliggöra användandet av kodstrukturer och
information på ett användarvänligt, öppet och strukturerat sätt
Det finns många företag som tillhandahåller tjänster avsedda för att hantera information i
byggprojekt. För att ett datorprogram ska kunna hitta en länk mellan den information som kopplats till
3D modellens objekt och beskrivningarna av marknadens produkter krävs mer än att produkten har
ett artikelnummer. Objektet i olika system och 3D modellers kod skall kunna jämföras med den
verkliga produktens koder
Många av de idag förekommande system har ingen koppling till faktiska produkter och används endast
nationellt och respektive land använder även flera olika flera system.
Om det ska råda fri och rättvis konkurrens i EU, får det inte vara för svårt för det mindre företaget
någonstans i Europa att synas när byggvaror ska upphandlas.
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Bygg & installationsmaterial tillhandahålles generellt av entreprenören som upphandlats för att utföra
det arbete som beställaren/byggherren vill få utfört. Entreprenörens arbeten specificeras i det
förfrågningsunderlag som ligger till grund för entreprenaden, nivån på förfrågningsunderlaget varierar
beroende på beställarens kunskap och erfarenhet, projektets omfattning och komplexitet. För
konsumenter (som byggherre) är det inte ovanligt att materialet inhandlas direkt av slutkund. Att
förfrågningsunderlag upprättats är mer ovanligt, enklare arbetsbeskrivning kan vara ett hjälpmedel.
Nivån på arbetet varierar utifrån entreprenörens kunskap och erfarenhet, projektets omfattning och
komplexitet. Det finns givetvis undantag, men komplexa projekt ställer generellt högre krav på
entreprenörens fackmannamässighet.
Byggmaterialbranschen omsatta år 2014 65 miljarder kronor (exkl moms). Varav cirka 35% av
omsättningen direkt från konsumenter och övriga 65% från professionella brukare.
Det grundunderlag som nyttjas för införskaffning av merparten av allt bygg och installationsmaterial
har låg detaljnivå. Underlaget upprättas av personer som har dålig eller helt saknar kompetens och
erfarenhet för att beskriva och jämföra kvaliteten och funktionaliteten för bygg & installationsmaterial.
Desto högre komplexitet och omfattning desto högre nivå på underlaget.

Professionella beställare i Sverige upprättar förfrågningsunderlag enligt BSAB systemet för att beskriva
och jämföra kvaliteten och funktionaliteten för bygg & installationsmaterial. Detta system är i
dagsläget oumbärligt för den professionella beställaren och samtidigt helt okänt för konsumenten
(som står för minst 35% av allt materialinköp).
Konsumenters inköp baseras till stor del på vad som skrivs i sociala medier, olika webbaserad forum
och Communitys samt rekommendationer av personer som konsumenten har förtroende för, detta
kan vara allt från grannen till en influenser på youtube.
Professionella inköpare går mycket på historisk rutin. Om priset mellan två likvärdiga
artiklar/leverantörer inte skiljer sig nämnvärt kommer man sannolikt välja efter tidigare erfarenhet.
Den ekonomiska vinningen är inte proportionerlig mot den eventuell merkostnad som ett byte kan
medföra. Det kan också bero på olika typer av rabatter och bonussystem.
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Vad är fel med denna bild? Är konsumenten lyckligt omedveten om att hon inte vet varför hon köper
det hon köper eller är det de professionella inköparna som har låtit sig vaggas in i falsk trygghet, på
bekostnad av nya aktörer.
Hur skulle det se ut om alla köp av bygg- och installationsmaterial skulle göras med samma
förutsättningar. Det vill säga på en öppen och transparant marknad där kvaliteter och funktioner
kontra pris styr val av material och inte godtyckliga och dåligt faktabaserade val styrda av emotionella
och sociala band, där vinnaren är den som syns mest.

Omvärlden och utveckling
BSAB systemet upprättades 1972 och principen har alltid varit densamma. Den bygger på en
katalogstruktur där användaren med olika tabeller och styckesindelningar kan särskilja och beskriva
krav och funktioner för att upprätta en komplett och driftfärdig anläggning. Under respektive rubrik
skrivs (copy/paste) relevant information in för att beskriva en viss funktionalitet.
Svensk byggtjänst som bland annat tillhandahåller BSAB systemet har tagit fram ett nytt system som
ska ersätta BSAB . Detta system heter Coclass. Att använda systemet är inte kostnadsfritt det krävs
även lika mycket branscherfarenhet och kunskap som för BSAB systemet. Det är därför högst
osannolikt att systemet kommer att nyttjas konsument, som står för ca 30 miljarder kronor (inkl.
moms) av handeln med bygg & installationsmaterial.
En annan aktör som i teorin skulle kunna lyfta branschen är SIS (Swedish standards institute) med sina
över 100 000 standarder. Då det enligt SIS idag råder diskrepans mellan hur olika tillverkare beskriver
funktionalitet, kan man med hjälp av standarder överbrygga detta hinder.
”Skilda tekniska specifikationer och säkerhetskrav kan skapa tekniska handelshinder för export och
import. Brukare, tillverkare och myndigheter har därför ett uttalat behov av standarder med en bred
förankring både nationellt och internationellt. Standarderna syftar till att produkterna ska vara säkra,
ha högteknisk kvalitet och underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare”. SIS
Problemet är att merparten av alla som inhandlar bygg- och installationsmaterial inta har någon
kännedom om standarder och arbete kring dessa. Om det för många kan upplevas lite knepigt att
förhålla sig till BSAB. Är det byråkratiska språket och strukturen i standarder en helt ny nivå av detta,
dessutom är merparten av de standarder SS-EN som är gällande i Sverige inte översatta till svenska.
Det finns generellt inga standarder som i detalj beskriver hur varje typ av bygg & installationsmaterial
skall hanteras eller kravställas. Detta sker istället genom att flera standarder kompletterar varandra.
Det är därför i princip omöjligt att lyfta fram en enskild standard för att kunna kravställa
funktionaliteten hos specifik produkttyp.
Hur ska system som ingen arbetar efter eller förstår kunna bidra till en mer transparant marknad och
underlätta kontakten mellan inköpare och tillverkare?
Enligt myndigheten för digital utveckling har det konstaterats att det saknas gemensamma standarder
för informationsutbyte. Detta beskrivs som ett av de främsta hindren för digital samverkan inom den
offentliga sektorn. Förenklat handlar det om att grunddatat ska vara korrekt och tillgängligt samt att
det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital
information mellan offentliga organisationer, mellan offentliga organisationer och andra
medlemsstater samt mellan offentliga organisationer och privatpersoner, företag och andra
organisationer.
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Lösning
SVEBIM syftar till att skapa en struktur för information om produkters egenskaper inom installationsoch byggbranschen. Med SVEBIM behöver inte användaren att bry sig om hur svensk klassifikation för
branschens produkter är utformad. Systemet tilldelar produkten en kod som baseras på beskrivningen
av dess funktion och som har kopplingar till branschens klassifikation. Koden kan sedan användas för
att hitta de produkter som uppfyller kraven hos BIM-objekten.
SVEBIM är en intelligensbaserad materialdatabas för byggbranschen. Skapad för att automatisera
repetitiva processer, förenkla strukturering och hantering av tekniska lösningar, förenkla och
kvalitetssäkra informationsutbytet för att säkerställa att alla av beställarens krav har tillgodosetts,
resurseffektivt och med en minsta möjliga klimat och miljöpåverkan.
Genom att sammanlänka olika typer av BIM-system och strukturer samt koppla informationen från ett
objekt i en 3D-modell till en fysisk produkt, kan vi minska klyftan mellan den digitala och den verkliga
världen. Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners skapa en transparant och framtidssäkrad
arbetsmodell för att driva den digitala utvecklingen av byggbranschen framåt. Med intelligenta system
som assisterar användaren i informationsutbytet och leverans ges användaren mer utrymme för
teknisk eftertanke och innovation
Vi vill skapa ett verktyg som kan möjliggöra riktig förändring i en mycket konservativ och byråkratisk
bransch. För att förändra gamla tankebanor och arbetssätt krävs en beteendeförändring samt att den
alternativa arbetsmodellen kräver en mindre arbetsinsats.

AI
Vi kommer att nyttja olika typer av intelligenser. Materialdatabasen nyttjar en intelligens som fullt
utvecklad i princip ska kunna fylla materialdatabasen helt autonomt, initialt kommer detta arbete
behöva mänsklig input men redan med en AI med låg kapacitet så kommer arbetet kunna
effektiviseras väsentligt. Vi räknar med en tidseffektivisering med upptill 75% redan från start.
Även klassificerings och kodstrukturen har assisterande inbyggd intelligens. Denna intelligens kopplar
artiklarna i materialdatabasen med informationsstrukturen och tilldelar artikeln med relevant data.
Denna AI kommer på sikt att integrerares med materialdatabasens AI.
Vi bygger strukturen och ger den intelligensens som vi avser att tillgängliggöra och sprida för andra att
nyttja. I slutändan är det bara fantasin som begränsar möjligheterna för systemet, ju fler som
använder det och delar information desto större är nyttan.
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Grundläggande funktionalitet
Genom att söka på funktion och inte fabrikat, ges alla leverantörer oavsett storlek och marknadsandel
samma möjligheter. Fler leverantörer ger ett större utbud och konkurrens, vilket bidrar till en mer
öppen och tillgänglig marknad.
Vilket i slutändan minskar kostnader för byggande generellt.

Då användaren med sökfunktionen kan beskriva exakt vilka funktioner som önskas kan användaren
hitta den ”enklaste” artikeln med önskad funktionalitet.
Vilket bidrar till mindre miljö och klimatpåverkan, då en mer komplex produkt kräver mer tid, material
och energi i tillverkningsprocessen.

Med SVEBIM:s filtreringsverktyg kan användaren se bedömningar från Sveriges ledande aktörer inom
miljöbedömning av bygg och installationsmaterial. Möjlighet finns även att söka lokala leverantörer.
Detta bidrar till mindre miljö- och klimatpåverkan.

Systemet underlättar för driftorganisationen att hitta ersättningsprodukter.
Ökar resurseffektiviteten, då mindre tid och resurser kan läggas på materialanskaffning.

Då systemet med hjälp av användardata kan analysera vad som verkligen definierar en produkttyp kan
leverantörer och producenter av bygg- och installationsmaterial optimera befintliga produkter samt ta
fram nya produktserier baserat på vilka funktioner som användarna efterfrågar utifrån sökningar och
filtreringar.
Detta i kombination med systemets övriga funktionalitet kan bidra till att helt nya systemlösningar
kan tas fram.

OM22 AB
Torsgatan 3
590 49 Vikingstad

Telefon 08-508 606 06

Organisationsnummer:
Momsreg. nummer:
Styrelsens säte

556985–7856
SE556985785601
Linköping

www.om22.nu

OM22 AB
Torsgatan 3
590 49 Vikingstad

Telefon 08-508 606 06

Organisationsnummer:
Momsreg. nummer:
Styrelsens säte

556985–7856
SE556985785601
Linköping

www.om22.nu

Klassificerings och kodstruktur
Systemet förenklar nyttjandet av olika funktionsbeskrivande och kategoriserande kodstrukturer samt
olika indentifikationssystem som till exempel GTIN eller leverantörens egna artikelnummer. Genom att
förenkla och öka tillgängligheten att arbeta med alla kodstrukturer som branschen idag använder och
även göra den applicerbar i hela Europa då strukturen är uppbyggt enligt SS-EN.
Vi tycker att information ska vara gratis och tillgänglig för alla. Systemet bygger på open source och
alla öppna kodstrukturer kommer att integreras.
Om användaren vill använda ett specifikt system kan hon genom filtrera fram önskad funktionalitet
sedan välja vilken struktur som ska användas, det är även möjligt att skriva in ursprungskoden och få
den ”översatt” till önskad struktur. Detta bidrar till en mer transparant och konkurrensvänlig marknad
samt minskar klyftan mellan den digitala och den verkliga världen.

Materialdatabasen
Databasen är kostnadsfri och kommer alltid vara det. Med materialdatabasen kan användaren söka
efter och filtrera fram önskad funktionalitet. I sökresultatet visas de artiklar som tillgodoser ställda
krav. Ju fler filtreringar som görs desto mindre men även precist blir resultatet. Alla resultat som
presenteras är likvärdiga det vill sägs alla har minst samma funktionalitet.
Med applikationen ges även möjlighet att föreskriva funktionalitet utan att hänvisa till fabrikat, ett
väsentligt krav inom LOU.
Med en AI som automatiskt fyller databasen kommer det största hindren från leverantörer och
användare att överbryggas.
•

Leverantörsorganisationerna behöver inte avsätta tid och resurser för att lägga in sitt
material i databasen.

•

Alla artiklar som läggs in i databasen har alltid hanterats opartiskt och processen är alltid
lika.

Öppen data och gränssnitt
SVEBIM är ett öppet system. Genom att andra parter kan ansluta egna system och applikationer till
systemet kan data enkelt delas med alla.
Grundprincipen är att all data som behandlas i applikationen skall vara fri för alla att använda utan
inskränkningar. Sekretessbelagda data och upphovsrättsligt skyddade verk undantas.
För en liten kostnad, kan anslutna organisationer få tillgång till obegränsad mängd data. Kostnaden är
den data man själv bidrar med, data som kan återanvändas eller förädlas. En liten datamängd som för
individen eller organisationen inte har något som helst värde kan tillsammans med annan data vara
mycket värdefull för någon annan. Öppen data främjar innovation och tillväxt. Genom att skapa insyn
om olika arbetsmetoder, processer och problemlösningar, kan flera dra nytta av individens kunskap
och erfarenhet.
Genom att använda olika API:er kan data lämnas eller hämtas. Länk till information om API

OM22 AB
Torsgatan 3
590 49 Vikingstad

Telefon 08-508 606 06

Organisationsnummer:
Momsreg. nummer:
Styrelsens säte

556985–7856
SE556985785601
Linköping

www.om22.nu

Miljödata
Ett av de företag som delar vår vision med öppen data är BASTA. Basta är öppen databas där
tillverkare och leverantörer av bygg- och anläggningmaterial lägger in det produkter som klarar BASTAsystemets högt satta krav på kemiskt innehåll. Idag finns närmare 500 tillverkare registrerade och mer
än 150 000 artiklar. Systemet bygger på självkvalificering i kombination med ett omfattande
revisionssystem. Kravnivåer och kriterier är transparanta och är baserade på den kemiska
lagstiftningen REACH och CLP. Databasen har en modern plattform och möjliggör att systemen delar
information genom ett API. När artiklar läggs in i SVEBIM materialdatabas hämtas information från
BASTAs databas. Eftersom SVEBIM materialdatabas möjliggör för leverantörer av bygg &
installationsmaterial att samla all data kring sina produkter på ett ställe förenklar och effektiviseras
deklaration av materialet i BASTAs system. Det möjliggör enklare och mer direkt kommunikation
mellan leverantörer och BASTA.

Cirkulär data
Genom att kunskapsöverföringen är cirkulär kan ny data genereras utifrån befintlig data samt indata
från användare. Detta bidrar till en konstant vidareutveckling av systemet. Genom analys av
användardata och genom en succesiv ökning i intelligens kan nya innovationer skapas och befintlig
teknik vidareutvecklas.
För att kunna återanvända data på ett tillförlitligt sätt krävs att flera kriterier har tillgodosetts.
1) Datan måste vara organiserad och strukturerad på ett harmoniserat vis. För att kunna jämföra
eller slå samman flera datamängder krävs att de är uppbyggda med samma struktur.
2) Big data, underlaget måste vara tillräckligt stort. En individ kan ha fel men massan har alltid
rätt.
3) Datan måste vara tillgänglig och gärna kostnadsfri. Att ett system är kostnadsfritt ökar
sannolikheten att det används. Det gör även systemet mer trovärdigt
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Sammanfattning
Vi vill skapa en digital materialdatabas för bygg och installationsmaterial som tillgängliggör
kvalitetssäkrad funktionsdata samt övrig information genom ett standardiserat format uppbyggd efter
en standardiserad struktur.
Med en AI som assisterar användaren och som ständigt växer i komplexitet. Med den budget som
projektet har är det inte realistiskt att påstå att en fullt fungerande AI kommer att utvecklas inom
ramarna för detta projekt. Vårt mål att kunna utveckla ett ”proof of concept” för en AI med den
funktionalitet som applikationen kräver. Initialt kommer AI:n att insamla information om mönster och
beteenden och efter hand som den successivt ökar i förmåga och intelligens börja kunna assistera
användaren och dra egna slutsatser. Detta bygger på att dataflödet är välstrukturerat och tillräckligt
stort (big data).

Byggprocess och intelligenser
SVEBIM Skapar bättre förutsättningar för att nå ut och identifiera funktioner kring tekniska lösningar.
Genom materialdatabasen kan andra systemintelligenser kopplas in och hämta information via
databasen och produkters funktion kan kanaliseras på ett tydligare, enklare och mer kontrollerat sätt
genom hela byggprocessen.

Bryta mönster och beteenden.
Med erfarenhet av byggbranschen främst som teknikkonsult men även på entreprenadsidan, tror vi
oss förstå hur denna bransch fungerar men även hur den skulle kunna fungera.
Vi ser stora möjligheter med att på riktigt digitalisera byggbranschen. Vi vill bort från papper, pennor,
tabeller och copy/paste. Genom att erbjuda ett system med hög användarvänlighet, en tydlig och
logisk input ökar sannolikheten till beteendeförändring. Genom att rationalisera och automatisera
överbryggas motståndet till förändring, om det nya arbetssättet kräver mindre ansträngning än det
befintliga med ett lika bra eller bättre resultat ökar sannolikheten till att invanda mönster och
beteenden kan brytas.
Genom den beteendeförändring som systemet ger ser vi en bättre integrering av AI som successivt
ökar i förmåga och intelligens.

Samarbeten och partners
För att bygga ett system som är tänkt att fungera i hela byggcykeln från idé till förvaltning. Krävs att
alla parter som ska nyttja systemet också är med i utvecklingen.

Cimberio
Ett italienskt företag som tillverkar ventiler för VVS branschen. Företaget har mycket brett och stort
sortiment: Cimberio omsätter cirka 50 miljoner € och finns representerade i över 70 länder men är en
liten aktör på den svenska marknaden.
Enligt försäljningschefen Martin Johnsson är det mycket svårt att konkurrera med de etablerade
företagen. ”Vi får ingen möjlighet att komma till tals, de större leverantörerna och grossisterna med
sina ”egna varumärken” har delat upp marknaden och vi ges inga möjligheter att konkurrera på lika
villkor. Om vi kan vara behjälpliga att bryta det dödläge som nu råder ställer vi gärna upp. Vi har
produkter av hög kvalitet till skäliga priser producerade i Europa och räds inte att mäta oss med
konkurrenterna”.
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Finch 3D
Med SVEBIM skapas möjligheten att på ett enklare sätt inhämta information till olika typer av
algoritmer som i sin tur genererar olika typer av lösningar och gestaltningar under projekteringen.
I tidiga skeden hämtas grundläggande information från flera olika discipliner. Denna information
dikterar själva grunden för den arkitektoniska utformningen och om denna process kan förenklas
kommer många osäkerheter och risker att kunna minimeras. Med SVEBIMs system skapas en
informationsstruktur som möjliggör enklare överföring av relevant data i tidiga skeden gällande
installationer som påverkar rymdgeometrin. Detta skapar säkrare vägar för en korrekt bedömningsbild
om hur man som arkitekt kan förhålla sig till andra installationer och krav som ställs på andra
discipliner.

Heimstaden
Är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta
fastigheter i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Vår verksamhet utgår från att
skapa omtänksamma boenden för de som bor hos oss, vilket bland annat innebär att vår fokus på
hållbarhet har miljömässiga, sociala, ekonomiska såväl som kvalitetsmässiga aspekter. Vi lägger i dag
ner omfattande tid på att säkerställa att vi uppfyller våra mål och att minska ledtider och manuella
kontrollpunkter. Hjälpmedel och system som SVEBIM underlättar kontroll och minskar
handpåläggning, vilket frigör tid för oss, tid som vi kan lägga på att förvalta våra fastigheter förenkla
och förgylla livet genom omtänksamma boenden

BASTA
För att göra ett korrekt produktval så måste både teknisk prestanda, funktion och miljödata vägas in.
Idag är detta en resurskrävande och ofta komplex process vilket gör att produktvalet inte alltid blir
optimalt, eller där produkter väljs från ett ensidigt perspektiv vilket leder till frågetecken vad gäller ett
långsiktigt hållbart byggande. BASTAs koncept med en öppen databas för att underlätta att rätt
produktval kan göras på ett mer effektivt sätt är väl anpassat till SVEBIMs projektidé. BASTA har sedan
starten använt sig av GTIN och leverantörernas egna artikel ID-nummer för att säkra spårbarhet i
byggprocessen och är byggt på en modern plattform, vilket underlättar en koppling mot externa
system.

BOX bygg
Som totalentreprenör genomför BOX alltid projekteringen i sina projekt. Det innebär bland annat att vi
samordnar alla discipliners arbeten för att forma en så bra slutprodukt (byggnad) som möjligt.
Att hålla nere projektets totala kostnader mot ställda kvalitetskrav är en av projekteringens viktiga
uppgifter men uppgiften är komplicerad. I och med att det inte finns gemensamma beskrivningar och
standarder är det enormt arbete att utvärdera om produkter som kan förefalla likvärdiga faktiskt är
det. Risken med att prova nya produkter anses oftast för stor då en billigare produkt kan innebära
ökade produktionskostnader.
En av möjligheterna med SVEBIM är att den ger oss möjligheten att scanna av mycket större delar av
marknaden, dessutom får vi med oss en standardiserad struktur som enkelt kan
tillgängliggöras/överföras i olika skeden av bygg- och förvaltningsprocessen.
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