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Dagens program

• 9:00 Välkomna, kort om programmet – Robert af Wetterstedt, BIM Alliance

• 9:05 Syfte med dagen – Emil Oscander, NCC

• 9:10 GS1 arbetsgrupp bygg inklusive subgrupper och GS1 Bygg internationellt – Emil Oscander, NCC / David Almroth, GS1 Sweden

• 9:25 GTIN Gruppen – Lennart Skog, NCC

• 9:40 GTIN Management rules – Jan Boström, SundaHus

• 9:55 Paus

• 10:05 Tillämpning av GS1 (GTIN) standards – Christer Green, Projektledare digitalisering, Svenskt Trä

• 10:25 Miljödata NU och Trafikverket ELSA – Rikard Larsson, BEAst

• 10:40 BMI – Byggmaterialindustriernas Digitaliseringsutskott – Martina Hallgren, ordförande Digitaliseringsutskottet, Byggmaterialindustrierna

• 10:55 Paus

• 11:05 Byggmaterialhandlarna – Robert af Wetterstedt, BIM Alliance (Monica Björk, har förhinder att delta), Byggmaterialhandlarna

• 11:20 FoU - Digital Supply Chain/”digitala tvillingar” – Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

• 11:35 FoU - CIRCLA – Malin Rosqvist, RISE

• 11:50 Avslutning – Emil Oscander/David Almroth

• 12:00 Slut
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Välkomna!
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Syfte
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Syfte
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GS1 Arbetsgrupp Bygg
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GS1 är en not-for-profit-organisation som är globala, neutrala, 
användarstyrda och öppna 
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 Över 2 miljoner företag 
använder GS1-standarden

 6 miljarder GS1-streckkoder 
skannas per dag i världen

 GS1 finns i 150 länder världen 
över 

Globala
Oavsett var du arbetar i världen 

kommer GS1-standarder att 
fungera 

Neutrala
GS1 är not-for-profit och 

standarder som tas fram är 
branschneutrala

Användarstyrda
Standardutveckling sker 

tillsammans med användare i 
arbetsgrupper

Öppna
Standarder kan användas av alla 
företag och arbetet i grupperna är 

öppet för alla 
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GS1 tillhandahåller ett globalt, standardiserat affärsspråk för att 
identifiera, märka och dela data tvärs värdekedjan
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IDENTIFIERA

Skapa unika nummer för produkter, 
paket, platser och mycket mer för att 
möjliggöra unik identifiering samt ökad 
synlighet, säkerhet och spårbarhet i 
värdekedjan. 

MÄRKA

Skapa streckkoder och RFID/EPC-
taggar för att skanna och föra över 
information snabbt och säkert från 
fysiska objekt till system. 

DELA

Ta emot och dela information om 
produkter, paket och platser 
standardiserat, sömlöst och säkert 
genom hela värdekedjan. 

GS1-standarder skapar ett gemensamt globalt affärsspråk för att identifiera, märka och 
dela data – vilket säkrar att viktig information är tillgänglig, precis och lätt att förstå



© GS1 2021

Användarna styr utvecklingen av standarden och våra standarder är 
erkänd av ISO och andra standarder

Tillverkare Transport Distribution ÅterförsäljareGrossist
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Samma standarder används av flera branscher

Handel

Färsk mat

Hälso- & Sjukvård

Teknisk industri

Transport & Logistik

Samma 
standarder 

tvärs 
branscher
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Center Of Excellence Construction TEAM
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Sweden, David Almroth has 20 years of 
experience in sales and business 
development. At GS1 Sweden, David has 
been responsible for a number of large 
accounts and key stakeholders. David has 
also been running and accelerating a user 
group on construction with extensive 
commitment from the industry.

Finland, Petri Leppänen has been 
working for GS1 Finland in various roles 
since 2016. In his current Development 
Manager role, he works as an expert on 
GS1 standards focusing specifically on the 
needs of emerging sectors like 
construction industry and is also involved 
in the development of GS1 Finland’s 
products and services.

Norway, Knut Mathisen has more than 20 years of 
experience in digitalization at management level 
within sectors as diverse as airline, finance, 
telecom, utilities and construction. He joined GS1 
in 2018, coming from Saint Gobain Distribution in 
Norway where he was CDO.

France, Aihedan Dilimulati started to get involved in 
Supply Chain projects in GS1 France 8 years ago. 
During this time, she has had the opportunities to 
work in various industry sectors which include 
Construction and DIY, for which she is currently in 
charge. Aihedan manages some working groups and is 
responsible for key accounts in these sectors, always 
with the aim of recruiting more companies using GS1 
standards and improving their logistics performance.

Germany, Thorsten Kirschner has been working at 
GS1 Germany for over 20 years and has an in-
depth understanding of how GS1 standards can be 
applied in a wide range of environments. Since 
2014, he has been co-responsible for the Technical 
Industries (incl. Construction) in Germany

Norway, Geir Paulsen has been the CEO 
in GS1 Norway since May 2017. Geir came 
from the construction industry to GS1, 
after having previously spent 7 years as a 
sales and marketing manager at an 
international equipment rental company

Ireland, Seán Dennison is Head of Industry 
Engagement and Technical Standards at GS1 Ireland. 
He has over 30 years’ experience in the Construction, 
IT, Food Manufacturing & Distribution, Retail & 
Wholesale FMCG and Forecourt Retail sectors. He 
joined GS1 Ireland in 2017 and is using his experience 
in the Construction sector to help members to 
optimise their use of GS1 standards.

Switzerland, Uwe Ruedel is Manager Industry 
Engagement for Technical Industries at GS1 
Switzerland. From the Nottingham Trent 
University, he was awarded a PhD degree for a 
combined experimental and numerical 
investigation on heat transfer and fluid dynamics. 
For 18 years he worked within the field of lifetime 
management and technology development of 
complex energy systems. During this time, he 
gained a lot of experience with 3D design and 
knowledge management tools. Since 2019, he 
accompanies member companies of GS1 during 
the process of digital transformation and 
digitalization. 

UK, Rachel Heton joins GS1 UK from a multi-
national construction and facilities management 
organisation VINCI. With a focus on driving greater 
efficiency, safety, sustainability, and visibility of 
supply chains across physical and digital channels, 
her leadership and extensive industry knowledge 
will be instrumental in helping GS1 UK’s members 
transform the construction industry.

The Netherlands, Frits van den Bos started his 
career selling CAD/CAM systems. He joined GS1 as 
project manager in 1990. One of his first projects 
was EDI for the construction sector. 
He became responsible for the introduction of the 
Efficient Consumer Response concept in his 
country and later shifted his focus towards 
innovation. In that role he returns to where he 
started: the construction sector.
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MO Global Survey autumn 2021
In what degree is your MO Active in Construction?
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Investigating (12)

Active (10)

Not at all (8)

In our strategy 2022 (7)

Hong Kong
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Efficiency(profitability)
57%

Circular Economy
41%

Safety (DoP)
41%

MO Global Survey autumn 2021
What are the local drivers in your market for the Construction industry?
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Internationellt

• GSMP – arbetet med att färdigställa den global Implementation Guideline for Construction

• Bevakar Produktpassfrågan

• DSCIBE (Digital Supply Chain in Built Environment) – virtuellt möte i maj / juni



• Bakgrund till GTIN-beslutet

• Varför just GS1 GTIN?

• Nyttan

• Branschgemensamt beslut 2018

• Branschgemensamt beslut 2021

• Aktiviteter

Lennart Skog

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg Sverige

DÄRFÖR GTIN!

GTIN GRUPPEN

GTIN GRUPPEN17
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Därför GTIN!

Ur GTIN-gruppens beslutsdokument om GTIN 2018

Framtidens krav på hållbara byggnader, spårbarhet och en effektiv 

digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam

identifikation som följer byggproduktens hela livscykel.

GTIN GRUPPEN
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Bakgrunden till GTIN beslutet

Ingen enhetlig branschövergripande standard för artikelidentifikation

• Att söka och identifiera produkter som byggs in, dess data, relaterad 
dokumentation och information för t.ex. Loggböcker etc. i byggprojekt, är 
idag kostnadskrävande manuellt arbete som kostar två siffriga 
miljardbelopp, bara i den svenska byggbranschen.

• Före 12.e april 2018 fanns det ingen enhetlig branschövergripande 
standard och standardiserad metod för identifiering av produkter inom 
byggprocessen.

• Det är en förutsättning för att vi systematiskt ska kunna identifiera produkter 
och deras information och för att vi ska kunna följa dem genom hela bygg-
och förvaltningsprocessen digitalt.

Därför GTIN!

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg SverigeGTIN GRUPPEN
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Varför just GS1 GTIN?

• Ett avgörande argument för valet av GTIN är att det är garanterat globalt unikt, 

d.v.s. varje GTIN förekommer bara på en specifik artikel från en viss leverantör. 

På så vis kan ett GTIN fungera som den artikelidentitet som säkert identifierar en 

specifik artikel.  

• GTIN kan förmedlas genom digital information och fysisk märkning.

• GTIN möjliggör märkning av en artikel med en streckkod som fungerar för 

identifikation av artikeln och som kan användas för till exempel logistik och i 

förvaltning.

Därför GTIN!

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg SverigeGTIN GRUPPEN
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Varför just GS1 GTIN?

• Kravet på GTIN som artikelidentifierare hindrar inte att producenter och leverantörer 
behåller och använder de koder och interna artikelnummer man anser nödvändiga för 
försäljning, interna register etc. 

• Ett unikt nummer på produkten är dock förutsättningen för att de digitala systemen 
ska kunna identifiera och hitta rätt produkter, dess information och data i olika register 
och databaser – nu och i framtiden

• GTIN har visat sig vara grundstenen och förutsättningen för att digitaliseringen av 
byggbranschen ska lyckas.

• Vi insåg det kanske inte då men GTIN beslutet fungerade som trollformeln ”Sesam 
öppna dig” i berättelsen om Ali Baba och de fyrti rövarna i Tusen och en natt, eller 
med en mer modernt uttryck, ”Vi såg det inte komma”

Därför GTIN!

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg SverigeGTIN GRUPPEN
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Branschgemensamt beslut 2018

• Producenter och leverantörer ska alltid ha ett unikt GTIN nummer på sina 
byggprodukter och följa regelverket för hur GTIN ska användas och när ett 
nytt GTIN ska tilldelas.

• Numret förmedlas genom digital information och fysisk märkning.

• Vi uppmanar också bedömnings- och certifieringsföretagen, samt andra 
databasägare för produktinformation, att också ha detta som  obligatorisk 
information.

Därför GTIN!

2022-03-15 GTIN GRUPPEN GS1 Användargrupp Bygg Sverige
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Branschgemensamt beslut 2018  2021

• Snart fyra år efter principbeslutet används inte GTIN som artikelnummer i 
tillräckligt hög omfattning för att få den spårbarhet i hela värdekedjan som är 
nödvändig och som är en förutsättning för digitaliseringsprocessen.

• Det är hög tid att vi alla aktörer - gemensamt - tar vårt ansvar för spårbarhet 
i byggbranschen och för en effektivare, smartare byggbransch och en 
hållbar samhällsbyggnad.

Därför GTIN!

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg SverigeGTIN GRUPPEN
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Branschgemensamt beslut 2021 

GTIN gruppen ställde därför krav på att det branschgemensamma beslutet om 
GTIN som gemensam identifierare av byggprodukter som togs 2018, skall vara 
infört vid halvårsskiftet 2022.

För att lyckas är det viktigt att branschens alla aktörer hjälps åt, tar initiativ och 
arbetar aktivt för att: 

• GTIN ska kunna användas operativt i affärsrelationer och interna processer

• producenter och leverantörer alltid har GTIN på sina byggprodukter och följer 
dess regelverk, samt kopplar all artikelinformation och data till detta

• bedömnings- och certifieringsföretagen och andra databasägare för 
produktinformation, har GTIN som en obligatorisk, kvalitetssäkrad information 
och identifierare

• Affärs- och IT-system kan hantera och förmedla GTIN

Därför GTIN!

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg SverigeGTIN GRUPPEN
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Aktiviteter  

• Pågående process inom GS1 internationellt, för att, med utgångspunkt från 

det vi tagit fram i Sverige, skapa en global vägledare för GTIN. 

• Entreprenörerna inom GTIN gruppen diskuterar ett förslag till enhetligt 

kravställande och texter i avtalsdokument med utgångspunkt från GTIN-

besluten 2018 och 2021. Kommer att processas inom GTIN-gruppen.

• En svensk vägledare för hur GTIN kan hanteras för olika produktslag, enkla 

produkter, konfektionerade produkter, bulkvaror etc., kommer under Q2 2022.

• En grupp under BEAst Anläggningsutskott, som ska titta på hur GTIN för 

anläggningsprodukter kan hanteras har startat.

• Fortsatt fokus på implementering av GTIN som artikelnummer

Därför GTIN!

2022-03-15 GS1 Användargrupp Bygg SverigeGTIN GRUPPEN
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GTIN GRUPPEN

GTIN GRUPPEN

DÄRFÖR GTIN!

26



GTIN Management Rules
GS1 Användargrupp Bygg

Jan Boström
jan@sundahus.se

070-209 91 62
www.sundahus.se



Stora utmaningar/
möjligheter framöver
Vi måste:
• Bygga/tillgängliggöra fler bostäder och 

kommersiella lokaler
• Minska byggavfallet
• Minska förbrukningen av jungfruliga råvaror
• Minska CO₂eq-avtrycket
• Minska annan negativ miljöpåverkan

Dvs bygga snabbare, mer effektivt och bättre!

Photo by Jan Boström



Det finns hopp!

Mycket görs redan:
• Nya produkter
• Nya tekniker
• Effektiviserade processer

• Obrutet digital informationsflöde

• Cirkulärt byggande
• Reversible building design
• Design for disassembly
• Byggnader som materialbanker som möjliggör ett 

cirkulärt materialflöde

Photo by Ron Smith of Unsplash



En nödvändig möjliggörare

Spårbarhet
genom hela 
produktens
livscykel…



Vad är GTIN?

• Global Trade Item Number, garanterat globalt unikt.
• Ej rocket science!
• Ej beskrivande i sig.

73856xxxxxxxC
• De inledande siffrorna är ett företagsprefix som kan variera i längd.
• Därefter kommer ett antal siffror som leverantören bestämmer.
• Den sista siffran är en beräknad kontrollsiffra.



När ska man byta GTIN?

Vägledande principer
1. Förväntas en konsument eller en handelspartner 

kunna skilja mellan en ny- och en äldre produkt?
2. Finns det ansvars- eller upplysningsplikt för 

konsument eller handelspartner som är knuten 
till produkten, som är reglerad i lag eller annan 
författning?

3. Ska artiklarna hanteras på olika sätt i 
handelsflödet (exempelvis hur den skickas, lagras 
eller tas emot)?



Intressenter

1. Tillverkning
2. Logistik
3. Återförsäljare / grossister
4. Slutkund
5. Logistik på byggarbetsplatsen
6. Förvaltning
7. Underhåll
8. Reparation

9. Demontering
10. Återanvändning
11. Återvinning

från hela livscykeln



När ska man byta GTIN?

Vägledande principer (hela livscykeln-versionen)
1. Förväntas en konsument eller en handelspartner kunna skilja mellan en ny-

och en äldre produkt?
2. Finns det ansvars- eller upplysningsplikt för konsument eller handelspartner 

som är knuten till produkten, som är reglerad i lag eller annan författning?
3. Ska artiklarna hanteras på olika sätt i handelsflödet (exempelvis hur den 

skickas, lagras eller tas emot)?
4. Finns det en betydande inverkan på underhåll, återanvändning, återvinning 

eller avveckling?



Huvudfall

1. Lansering av ny produkt
2. Förändring av angivet innehåll och funktionalitet
3. Förändring av angivet nettoinnehåll 
4. Ändring av förpackningens mått eller bruttovikt 
5. Lägg till eller ta bort märkning för certifiering 
6. Byte av primärt varumärke 
7. Artiklar som ändras på grund av säsong 
8. Förändrat antal i förpackningen 
9. Förändrat innehåll i blandförpackning 
10. Pris tryckt direkt på förpackningen



Huvudfall

1. Lansering av ny produkt
2. Förändring av angivet innehåll och funktionalitet
3. Förändring av angivet nettoinnehåll 
4. Ändring av förpackningens mått eller bruttovikt 
5. Lägg till eller ta bort märkning för certifiering 
6. Byte av primärt varumärke 
7. Artiklar som ändras på grund av säsong 
8. Förändrat antal i förpackningen 
9. Förändrat innehåll i blandförpackning 
10. Pris tryckt direkt på förpackningen



Ex: Förändring av angivet innehåll och funktionalitet

1. En produkt som tidigare omfattats av en nationell standard täcks nu av en EU-
anpassad standard, det vill säga att den nu måste vara CE-märkt samt ha en 
prestandadeklaration.

2. Virkeskvaliteten ändras från G4-2 till G4-3.
3. Det kemiska innehållet i en produkt ändras medvetet (inte bara på grund av dagliga 

variationer i produktionsprocessen).
4. En vitmålad produkt är målad i samma kulör men med en annan färg.
5. Lösningen eller metoden som används vid impregnering av en träprodukt ändras.
6. Batteritypen i en elektrisk skruvmejsel ändras.
7. Ett isoleringsskiva har ändrade mått.
8. En gipsskiva har förändrad densitet för utökad applikation/funktion.
9. Andra gångjärn på fönster/dörr.



Resultatet

GTIN Management Standard
för byggprodukter
Antogs förra våren av GS1 Användargrupp 
Bygg för att användas i Sverige.

DRAFT



Tack!
Jan Boström

070-209 91 62
jan@sundahus.se
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Dagens program

PAUS
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Tillämpning av GS1 (GTIN) 
standards

• Den utlösande faktorn och behovet

• Nytt GTIN-beslut

• Svenskt Trä organiserar sig och tar fram en handlingsplan

• Analys och provtryckning

• Slutsats

• Tillämpning

Christer Green, projektledare digitalisering Svenskt Trä 



Den utlösande 
faktorn och 

behovet
12 april 2018 

GTIN-beslutet



Den utlösande 
faktorn och 

behovet
12 april 2018 

GTIN-beslutet



Nytt 
GTIN-beslut

22 November 2021

GTIN för byggprodukter införs 2022-07-01



Svenskt Trä 
organiserar sig 

och tar fram en 
handlingsplan

• Svenskt Träs styrelse och medlemsföretag fattar beslut att 
tillsätta resurser och möta branschens krav – maj 2018

• Digitaliseringsgruppen bildas och under en inledande 
period genomförs kunskapsuppbyggande aktiviteter för att 
förstå innebörden och omfattningen av behovet – sep 2018

• Behovet delas upp i temaområden och arbetsgrupper 
tillsätts för att arbeta fram lösningsförslag – feb 2019

• Resultatet blir en handlingsplan bestående av 14 
fokusområden som beslutas användas som grund för 
fortsatta dialog med marknaden samt aktivering av 
lösningar – jun 2020

Maj 2018 - Juni 2020



Svenskt Träs 
Produktkatalog 

driftsätts
Februari 2021

www.traprodukter.se



Analys och 
provtryckning

• För att möjliggöra kvalitetssäkrad produktinformation och 
spårbarhet genom ett byggnadsverks livscykel pekar 
handlingsplanen på tre grundläggande faktorer:

• Produktdatabas för lagring och tillgängliggörande
• Construction Objects – datamallar – egenskaper 
• GS1-standarden

• Metoden ”4 steps to GTIN” används som stöd för analys 
och provtryckning av förekommande processer

• Genomförda och pågående analyser och provtryckningar:
• TIMBIM - Europeiskt samarbete inom träindustrin för framtagning 

och tillgängliggörande av ”Data Template”
• Svenskt Trä och GS1 tillämpning av GS1-standarden
• Samverkansprojekt Cederhusen, etapp 1
• CIRCLA – 4 steps to GTIN (Samverkansprojekt Cederhusen, etapp 2)

Februari 2019 - Pågår



TIMBIM –
Europeiskt samarbete 
inom träindustrin för 

framtagning och 
tillgängliggörande av 

”Data Template” 

Mars 2020 - Pågår



TIMBIM –
Europeiskt samarbete 
inom träindustrin för 

framtagning och 
tillgängliggörande av 

”Data Template” 

Mars 2020 - Pågår



TIMBIM –
Europeiskt samarbete 
inom träindustrin för 

framtagning och 
tillgängliggörande av 

”Data Template” 

Mars 2020 - Pågår



Svenskt Trä 
och GS1 

tillämpning av GS1-
standarden

Februari 2019 - Pågår



Svenskt Trä 
och GS1 

tillämpning av GS1-
standarden

Februari 2019 - Pågår



Samverkans-
projekt

Cederhusen, etapp 1

Oktober 2020 - Juni 2021
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Samverkans-
projekt

Cederhusen, etapp 1

Oktober 2020 - Juni 2021



Samverkans-
projekt

Cederhusen, etapp 1

Oktober 2020 - Juni 2021



CIRCLA –
4 steps to GTIN
(Samverkansprojekt 

Cederhusen, etapp 2)

Februari 2022 - 2024



CIRCLA –
4 steps to GTIN
(Samverkansprojekt 

Cederhusen, etapp 2)

Februari 2022 - 2024



CIRCLA –
4 steps to GTIN
(Samverkansprojekt 

Cederhusen, etapp 2)

Februari 2022 - 2024



Slutsats
- 15 mars 2022

• För att ta fram lösningsförslag krävs ett 
helhetsperspektiv som omfattar livscykel 
men också de förberedande processerna

• Digitala processer som stöder spårbarhet 
kräver gemensamt överenskomna 
identifierare i alla delar av livscykeln

• Därför behöver vi organisera oss och 
samverka om tillämpning samt för 
implementering upprätta en nationell plan

• Detta kräver engagemang ytterst från 
ledningen inom berörda företag för att 
samordnas via nationella partsorganisationer



Genom den nu aktuella lagstiftningen 

avseende Klimatdeklarationer 

har svensk samhällsbyggnadssektor 

en stor möjlighet, att med lagen som ”draglok”,

tillsammans upprätta 

ett obrutet informationsflöde 

som baseras på spårbarhet genom livscykeln!

Svenskt Trä kommer att vara 

en del av detta tågset!

Tillämpning
15 mars 2022 -



GS1 Webinar Användargrupp Bygg 2022-03-15

Miljödata NU och Trafikverket ELSA 
– BEAst



Vad är BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard?

‒ Ideell förening som tar fram gemensamma digitala standarder 
för byggbranschen

‒ Fokus på upphandling, inköp, logistik och fakturering
‒ BEAst är inte en produkt eller programvara utan en 

informationsstandard så system kan prata på ett enhetligt sätt
‒ Fritt tillgängligt att ladda ner från BEAst hemsida beast.se

‒ Medlemsbasen har bred täckning byggherrar, arkitekter, 
tekniska konsulter, entreprenörer, leverantörer, transportörer 
och systemleverantörer



Byggföretagens Miljödata NU och Trafikverkets ELSA använder 
BEAst standard för ett branschgemensamt digitalt format

‒ Konceptuellt upplägg där BEAst meddelandestruktur inkluderar redan använda format och 
lägga till de som saknas, samt kan enkelt uppdateras i en framtid vid behov baserat på nya 
branschöverenskommelser

BEAst 
Följesedel

Leverantör Köpare

ID
(GTIN, SSCC 

m fl)
Med mer…Data 

Template
Referens

till EPD
Logistik-

information
Transport 
miljödata



Byggföretagens Miljödata NU –
Inrapportering av klimatdeklarationer mha BEAst Följesedel

Entreprenör Byggherre

Leverantörer

BEAst
Följesedel
•Artikel
•Mängd
•A4

Klimat-
deklara-

tion

Tillverkare

EPD
A1-A3

Klimat-
deklara-

tion

Generisk
klimat-

data

1
1

2 3 4

Boverkets
verifikat



Trafikverkets ELSA –
Inrapportering av klimatdata

Entreprenör

Leverantörer

BEAst
Följesedel

•Artikel
•Mängd
•Bränsle

Tillverkare

EPD
A1-A3

1

2 BEAst
Följesedel

•Artikel
•Mängd
•Bränsle

3



Miljödata NU



Miljödata NU!

Miljödata NU - Förstudie

• Krav på miljörapportering allt viktigare, Boverkets 
klimatdeklaration, Trafikverkets ELSA, kundkrav

• Det finns inget enhetligt digital sätt att samla in 
miljödata

• Utmaning för hela sektorn och vi behöver samarbeta
• Omfattningen är miljödata men börjar med Boverkets 

Klimatdeklaration



Miljödata NU - Förstudie

Förstudie
• Utreder behov av miljödata från entreprenörernas synvinkel
• Vilket behov, hur kan datan fångas, hur redo är branschen, vad görs redan idag?

Genomförande etapp 1
• Fokus på kraven för Boverkets klimatdeklarationer, framförallt verifikat
• Projektleds av IVL och befinner sig i initieringsfasen

Genomförande etapp 2-n
• Senare etappers fokusområden utreds

Projektet planeras i etapper med följande fokus
Slutförd

Beslutad



Styrgrupp

Arbetsgrupp 
miljö

Arbetsgrupp 
teknik Referensgrupp

Projektledare

Organisation Förstudie
‒ Styrgruppen består av

‒ Lars Redtzer Byggföretagen (ordförande)
‒ Ulf Larsson NCC
‒ Per Hedeborn Peab
‒ Jeanette Sveder Lundin Skanska
‒ Rikard Larsson BEAst (Projektledare)

‒ Arbetsgrupperna utarbetar förslag tillsammans med projektledaren 
som sedan redovisas till referensgruppen i workshops

‒ Referensgruppen ger feedback på framtagna förslag och 
förankrar dessa i dess organisationer



Förstudie – Referensgrupp och arbetsgrupper

Miljödata NU - Förstudie

‒Referensgrupp
‒ Lars Redtzer Byggföretagen
‒ Marianne Hedberg Byggföretagen
‒ Birgitta Govén Byggföretagen
‒ Martin Erlandsson IVL 
‒ Ulf Larsson NCC
‒ Ludvig Dahlqvist NCC
‒ Dahlgren Lena NCC
‒ Per Hedenborn Peab
‒ Elisabet Stadler Peab
‒ Sofia Nilsson Peab
‒ Britt Konnander Peab
‒ Jeanette Sveder Lundin Skanska
‒ Joakim Suhr Skanska
‒ Olof Hellborg Skanska
‒ Torbjörn Jansson Skanska
‒ Kristina Gabrielii Smart Built Environment
‒ Olle Samuelson Smart Built Environment

‒Arbetsgrupp miljö
‒ Marianne Hedberg Byggföretagen
‒ Ludvig Dahlqvist NCC
‒ Elisabet Stadler Peab
‒ Sofia Nilsson Peab
‒ Britt Konnander Peab
‒ Olof Hellborg Skanska

‒Arbetsgrupp teknik
‒ Patrik Eriksson Peab
‒ Mattias Lindström Peab
‒ Erik Ravinder Peab
‒ Britt Konnander Peab
‒ Dahlqvist Ludvig NCC
‒ Anders Håkansson NCC
‒ Jörgen Dahlberg NCC
‒ Ata Hariri Skanska
‒ Olof Hellborg Skanska
‒ Tomas Ackebjer Skanska
‒ Anton Vukoje Skanska
‒ Torbjörn Jansson Skanska



Miljödata NU - Förstudie

• GS1 Användargrupp Bygg 

• Data Templates – Proof of Concept

• Projektets syfte är att visa hur man kan nyttja datamallar för att tillgängliggöra standardiserad 
produktinformation i en digital värdekedja, från tillverkare till digital produktmodell.

• Projektet utvecklar även en generisk resurssammanställning för den tillsyn som krävs enligt 
Boverket. Arbetet samordnas med Trafikverket och Miljödata NU.

• Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen

• Definierar kravstruktur och har utvecklat ett verktyg för att samla behov

• BEAst Supply 4.0 

• SBUF finansierat projekt som tar fram specifikationer för transaktioner baserat på Peppol och 
den ISO 19845 som Peppol har i grunden. Bidrar med bland annat kommunikationsmetod och 
struktur för digital följesedel

• Trafikverkets ELSA

Koppling till andra initativ



Miljödata NU - Förstudie

• Fokus på Boverkets klimatdeklaration
• Körs kategorivis

Genomförandeprojekt

• Betong (färsk och prefab)
• Gips
• Stål (bärande och armering)
• Byggvaruhandel (samtliga material)

Utvalda kategorier

• Prio 1 är kvantiteter och artiklar förutom basdata såsom köpare och leverantör
• Prio 2 är EPD då Boverkets klimatdata kan användas

Prioritering

Vad är planen framåt?



Möte 1. Informationsmöte
Enkät kringvilken data som 
kan levereras och när på 

det digitala formatet

Möte 2. Uppföljning på 
enkätresultatet och 
återkoppling från 
leverantörerna

Basdata klarar 
merparten av 
leverantörerna 

2022 Q3 – 2023 
Q1

Transportinfo 
svårt

Verifiering av genomförbarhet med ett 40-tal 
leverantörer/systemleverantörer från flera olika delar 
av branschen

Basinformationen som kan användas som Boverkets verifikat kan många leverantörer leverera 2022 Q3 – 2023 Q1
Transportinformationen är svår, möjligtvis kan tillverkare som också levererar direkt till byggarbetsplatser skicka 
denna information. Byggmaterialhandlare anser det blir i princip omöjligt.
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Trafikverkets ELSA – Energiledningssystem för anläggningar 
Greppet om utsläppen

• Syftar till att få grepp om energi- och materialflöden och effektivisera dem. Fokuserar först på:
– Schaktmassor

– Drivmedelsförbrukning och typ av bränsle

– Miljövarudeklaration av sak- och bulkvaror, LCA- och EPD-data, CO2 

• Men vill gå vidare med 
– Asfalt och beläggning

– Tungmetaller

– Kemikalier

• Samt även andra områden förutom miljö
– Produktion: framdrift, logistik, inköp, uppföljning, förbättringsarbete, osv 

– Ekonomi: fakturaunderlag, granskning, kostnadsstyrning, prognos, uppföljning, avvikelsehantering, 
ÄTA, kalkyl, osv 
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Greppet om utsläppen
Energiledningssystem för anläggningar (ELSA)

ELSA 1 = Trafikverkets interna (data m.m.)system

Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst)

ELSA 2 = Trafikverkets innovations(FOI)-projekt
med NCC, Svevia, Kubicom m. fl. (2020-2024)

ELSA 3 = Utrullning i Trafikverkets entreprenader 

FEDeRATED = EU-projekt om att digitalisera 
godstransporter (2019-2023)

LL 22 = Livinglabb nr. 22 i EU-projektet. Trafikverket 
och några kommuner

ELSA 1,
internt

ELSA 2,
innovation

ELSA 3, 
utrullning

LL 22

FEDeRATED

BEAst

Upphand-
lingskrav

System-
stöd

Pilot-
försök
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Projektdelar

1 Verksamhetsutvecklingsprojekt Greppet om utsläppen – ELSA
- Dataprogrammeringsarbete, systemutveckling

- Rapporter från KTH 2014, WSP 2017 m.m.

2 FOI-projekt Greppet om utsläppen – ELSA, Bygga-portföljen

- År 2020-2024 med Svevia, NCC, Kubicom m.fl.,
- Pilotförsök nr. 2, UH V. Södertörn, PR Västlänken, IV Börjelslandet

3 Utrullningsprojekt ELSA – Beslut kommer

- År 2021-2023 med Lindholmen-C.L.O.S.E.R., 
- Living Lab nr. 22 i EU-projektet FEDeRATED (2019-2023) 



rikard.larsson@beast.se



Stormöte, GS1 Arbetsgrupp Bygg

15 mars 2022



Vad ska jag prata om?

• Kort om Byggmaterialindustrierna
• Vilka är vi och varför finns vi?
• Våra viktigaste frågor
• BMI:s Digitaliseringsutskott

• GTIN-beslutet inom bygg
• Bakgrund 
• BMI och GTIN-beslutet
• Arbetet framåt, utmaningar mm



Byggmaterialindustrierna

• Paraplyorganisation
• Byggmaterialbranscher
• Byggmaterialföretag

• Vår främsta uppgift är att samordna, 
stärka och verka för de frågor som är 
gemensamma för hela 
byggmaterialindustrin

• Våra viktigaste frågor är
• Hållbarhet
• Digital överföring av produkt- och 

miljöinformation genom värdekedjan
• Regelverk och standarder

• Byggmaterialindustrin omsätter omkring 
170 miljarder och sysselsätter ca
50 000 personer i Sverige



BMI:s Digitaliseringsutskott

Syfte

• Synliggöra byggmaterialbranschens roll i ett mer digitaliserat byggflöde

• Plattform att diskutera de olika aktiviteter som pågår kopplat till 
digitalisering

• Enad röst med gemensam syn på hur vi ska jobba på såväl kort som 
lång sikt



GTIN-beslutet inom bygg

• Ett strategiskt beslut för en hållbar samhällsbyggnad med 
obrutet flöde av information genom hela livscykeln

• Bakgrund
• Ökade krav på hållbara produkter/byggnader med cirkulära 

värdekedjor
• Ökad mängd information som ska hanteras och kommuniceras 
• Produktinformation en del av produkten
• Ökat behov av att kunna spåra produkter och information
• Digital informationshantering nödvändig - GTIN nyckeln

• Samverkan inom hela branschen en förutsättning

• Byggmaterialindustriernas roll är att samordna med andra 
parter – att vara leverantörssidans samlade röst 



Arbetet framåt, utmaningar 

• Konfigurerbara produkter 

• Standardiserade format en förutsättning att upprätta digitala 
flöden

• Enighet i branschen om vilken information som minst måste finnas 
tillgänglig

• Långsiktig strategisk plan som tydligt visar vägen

• GS1 arbetsgrupp byggprodukter/-material



Se fler byggmaterialinnovationer på Innovationer - Byggmaterialindustrierna
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GS1 Arbetsgrupp Bygg

Digitalisering inom bygg
15 mars 2022

Monica Björk
monica@byggmaterialhandlarna.se



Byggmaterialhandeln har använt GTIN sedan 2006

• Byggmaterialhandeln skapade en branschstandard (som heter Vilma) 2006 för 
att få information från sina leverantörer om de produkter de säljer på ett 
strukturerat vis – (startade med logistikinformation och prisinformation)

• Sedan start har krav på GTIN varit en del av standarden. GTIN skapar 
möjligheter att hänga på mer information om produkterna 

• Genom åren har krav på mer information tillkommit –framför allt på 
hållbarhetsinformation

• Ett etablerat system som fungerar och nödvändigt för handeln för att kunna 
hantera den stora mängden artiklar



350 företag använder GTIN idag på 700 000 artiklar

• Knappt 350 företag skickar information om sina produkter enligt 
standarden - alla slags produkter, från betong till träprodukter, skruv och 
färg, arbetskläder etc
Https://www.byggmaterialhandlarna.se/vilma/organisation/certifierade-
vilma-leverantorer/

• Totalt 700 000 artiklar ingår i flödet idag som sköts av Finfo



Utveckling och utmaningar

Standarden utvecklas kontinuerligt för att handeln ska få den 
information de behöver

Byggmaterialhandeln stänger i år ned äldre releaser av standarden i 
syfte att få alla leverantörer att leverera hållbarhetsinformation 
(lagkrav) om sina produkter (enligt senaste versionen)



Smart Built Environment
Aktuellt  - FoI

2022-03-15 Kristina Gabrielii



”Vi nyttjar digitaliseringens 
möjligheter för att förändra 
strukturer och arbetssätt. 
Det bidrar till ett mer hållbart, 
effektivt och lönsamt 
samhällsbyggande” 

”Vi nyttjar digitaliseringens 
möjligheter för att förändra 
strukturer och arbetssätt. 
Det bidrar till ett mer hållbart, 
effektivt och lönsamt 
samhällsbyggande” 



Smart Built Environment idag

• 6-årsutvärdering precis avslutad – positiv 
respons med bra medskick

• Tredje programperioden (av fyra) startar 
nu: 2022-2024

• Cirka 100 företag och organisationer som 
parter

• Cirka 175 pågående eller avslutade projekt

• Över 320 aktörer engagerade i projekt

• Årlig finansiering från staten ökat från drygt 
40 Mkr till 60 Mkr

• Total finansiering av projekt över 265 
miljoner kronor, därtill kommer lika mycket 
i samfinansiering





Bygg- och 
installations-

företag

104 000

Arkitekter 
och…

Tekniska 
konsulter

39 000

Fastighetsägare 
99 700

Fastighets-
service

19 000
Kommuner

290

Bygg-
material
-industri
1000 Myndig-

heter

Stor och bred sektor som målgrupp



Vad har vi gjort? –
Exempel på resultat 



Resultat som lägger grunden

1. Nationella riktlinjer

• En sektorsgemensam digital portal

• Krav och anvisningar för digitala 
informationsleveranser

• Samlar standarder, handböcker, 
verktyg och mallar



Resultat som lägger grunden

2. Systematisk hantering av hållbarhetskrav 
genom hela byggprocessen

• En prototyp för en standard avseende digitalt 
informationsutbyte av hållbarhetskrav och 
efterlevnadsdeklarationer.

• En molntjänst InCheck där standarden har införts 
och testats

• Tillämpas bla på SGBC:s certifieringssystem 
Miljöbyggnad, miljömärkningen Svanen, Adda 
Inköpscentral och Upphandlingsmyndigheten.



Resultat som lägger grunden

4. Nationell standardiseringsstrategi för digital 
samhällsbyggnadsinformation

• En strategi som pekar ut åtta viktiga projekt för de 
närmaste tre åren med fokus på BIM och GIS

• En process och ett ramverk för att regelbunden ta fram 
nya strategier

• Fyra av de föreslagna projekten håller nu på att initieras



Resultat – planering och 
projektering

5. DigiGrow
• Hjälpa kommuner att gå från den insikt till handling

• Aktivt arbeta med att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter i sina huvudprocesser.

• Tre spår:

• Ledningsgruppsspår – skapa en gemensam vision av vad kommunen vill 
uppnå med en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

• Digitaliseringsresan – fördjupad insikt kring digitaliseringens möjligheter. 
Skapa nulägesbild 

• Arbetsprocesspår – ta fram prototyper på framtida processer som tar tillvara 
på de möjligheter som digitaliseringen ger.



Resultat – produktion

8. Uppkopplad byggplats

Stort testbäddsprojekt med tester inom fem områden 
med många resultat:

• Uppkopplad byggkran för bättre säkerhet

• Moderniserad besiktningsprocess

• Smart leveranscontainer

• Smart helmets

• Säker inpassering

• Digitala materialflöden – ökad kontroll

• Trådlösa fuktsensorer i betong

• Automatisering av tunga lyft

• Mätning och simulering av temperaturer och 
hållfasthet

• Spårbarhet av genomförda arbetsmoment



Pågående –
Data templates
Digitala tvillinga



Data Templates och Digitala
tvillingar
• Tydliga nylägesbeskrivningar
• Mer långsiktigt åtagande krävs – lämplig organisation
• Frågor att reda ut: 

• Kartläggning och dialog med tänkbara organisationer
• Förankra behovet
• Förslag finansiering och affärsmodell
• Verksamhetens uppgift



Förvaltning av “Data templates”

• Definierat och formulerat målbild och grundläggande principer för 
tillgänglig-görande och användande av digitala produktdata genom hela bygg-
och förvaltningsprocessen. 

• Kartläggning och sammanställning av pågående arbete, initiativ och 
befintliga nätverk både nationellt och internationellt. 

• Ett användningsfall – ett ”teoretiskt pilotprojekt” – för att visa hur 
informations-utbytet bör fungera, med grunden i standardiserade egenskaper. 

• Handlingsplan för realisering



Förvaltning av “Data templates”
Förvaltande organisation ska:

• Vidmakthålla ett brett engagemang

• Lagra och tillhandahålla datamallar

Etablerad branschorganisation med bred förankring
och stort förtroende I hela branschen



Centrum för Digitala tvillingar
Definition

”En digital tvilling är en realistisk, digital representation av något fysiskt. Det som skiljer en 
digital tvilling från andra digitala modeller är dess koppling till den fysiska tvillingen.” 

1. Starta av ett tvärsektoriellt centrum för digitala tvillingar i Sverige

2. Utveckling av en gemensam uppsättning definitioner och principer för 
Digitala tvillingar i Sverige

3. Etablering av nationella öppna datatjänster

4. Stöd utvecklingen av testbäddar, piloter och demonstrationsprojekt som 
fokuserar på slutanvändare och affärsmodeller



Centrum för Digitala tvillingar
Frågeställningar

1. Förtydligande av uppdrag och ansvarsområde för centrumet

2. Huvudintressenter; behov och möjliga finansieringsmodeller?

3. Finns en organisation som vill ta på sig ansvaret?

4. Hur har andra länder byggt sina centra, benschmark

internationella föregångare

5. Hur bör en långsiktig finansiering/affärsmodell för ett 

centrum se ut? 



Mer som är på gång …
• AI-baserad säkerhet på byggplatser

• Byggherrelyftet

• Två standardiseringsprojekt: Tillämpningsanvisningar GIS och 
Tillämpningsanvisningar BIM



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se
smartbuilt.se



https://crcla.se

CIRCLA
Spårbarhet för 
hållbara 
värdekedjor

Malin Rosqvist



https://crcla.se

Bakgrund



https://crcla.se

Mission
• Stödja utvalda befintliga projekt och konsortier att 

accelerera och bredda sitt arbete till fler branscher/domäner.
• Säkra ett ökat gemensamt lärande kring viktiga faktorer och 

kompetensområden.
• Bidra till aktiviteter och projekt för en mer hållbar industri.
• Samla viktiga aktörer för att driva på, använda och dela gemensamma 

standarder och best practice för spårbarhet.
• Bidra till policy och utformning av program och utlysningar, med fokus 

på spårbarhet för cirkulära hållbara värdekedjor som också är 
tvärsektoriella.



https://crcla.se

Partner

Bubblare och 
on-boarding:

• Cervera
• DACA Pallet
• Nobia
• RISE
• Svenska Retursystem
• Sweco
• …



https://crcla.se
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Projektets upplägg

Stärka konkurrenskraften hos svensk industri genom att utveckla förmåga, kompetens och 
kunskap om hur spårbarhet kan tillämpas för flera hållbara cirkulära värdekedjor. 

Samla och stödja redan aktiva och framgångsrika projekt – i samarbete med flera strategiska
innovationsprogram. 

Initiera och ansluta ytterligare projekt genom utysningar i SIP eller andra program. 

Expandera nationellt och internationellt

Aktivt arbete med påverkan



https://crcla.se

Arbetspaket
Arbetspaket Koordinerande organisation

Arbetspakets-
ledare

0: Projektledning RISE Malin Rosqvist

1: Kommunikation, policy & påverkan Mälardalens högskola Monica Odlare

2: Informationsdelning Chalmers Industriteknik Jessica Wehner

3: 4 steps to GTIN Svenskt trä Christer Green/Bernt Olausson

4: Cirkulärt kretslopp för näringsämnen och matproduktion Mälardalens högskola Monica Odlare

5: KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska 
produkter i ett cirkulärt system

Chalmers Industriteknik Jessica Wehner

6: TrusTrace - Traceability technology for brands Swin Technologies AB Marianne Uddman

7: Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk Ragn-Sells Mikael Lindecrantz



https://crcla.se

Tids- och aktivitetsplan:



https://crcla.se

Arbetssätt

• Agilt
• Delprojektledare organiserar aktiviteten  respektive delprojekt
• Kommunikation, expansion och påverkan sker i samarbete med 

SIP, Delegationen för Cirkulär ekonomi och branschaktörer
• Fokus på resultat
• Bygga på och bidra till standarder
• Ett öppet initiativ och storskalig spridning av resultat och 

erfarenheter



https://crcla.se

Samarbete med SIP

• Strategisk kommunikation och påverkan
• Expansion av CIRCLA-nätverket genom 

ytterligare delprojekt och projektet
• Programmens utlysningar
• Spridning av resultat och erfarenheter
• Samarbete med finansiärerna



https://crcla.se

Samarbetet CIRCLA & delegationen

• Interaktion delprojekt – expertgrupper
• Expertgruppen för internationell harmonisering

• Spridning av resultat genom webbplats och nyhetsbrev
• Gemensam topplista för hinder och möjligheter; inkl potential om 

hindret försvinner
• Återkommande möten mellan CIRCLA och Delegationen;

• Framdrift och hinder/möjligheter 
• Bidrag till delegationens inspel till regeringen



https://crcla.se

Kontakta oss: delprojekt och –ledare:
• 4 steps to GTIN: Christer Green/Bernt Olausson, Svenskt trä
• Cirkulärt kretslopp för näringsämnen och matproduktion: 

Monica Odlare, Mälardalens högskola
• Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk: 

Mikael Lindecrantz, Ragn-Sells
• KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska

produkter i ett cirkulärt system: 
Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

• TrusTrace - Traceability technology for brands: 
Marianne Uddman, Swin Technologies AB

Projektledare för CIRCLA: Malin Rosqvist
Programstrateg och vice programchef, SIP PiiA
+46 70 235 2232, malin.rosqvist@ri.se



https://crcla.se

https://crcla.se/


