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         »Fastigheter och 
fastighetsägare är 
dessutom inte en unison 
grupp och att utveckla 
och förvalta fastigheter 
görs på en mängd 
           olika sätt«



systemtänk där fastigheter är en integrerbar  
delmängd i systemet (staden).

Även om det finns bolag som kommit långt i 
digitaliseringen och »mogna« delar i fastig-
hetsvärldens digitalisering och automatisering 
saknar vissa teknikområden standards, det är 
dyrt att digitalisera och integrera samt att drift 
suboptimeras.

Detta dokument har tagits fram av en konstel-
lation bestående några av Sveriges större fast-
ighetsaktörer i syfte att påskynda utvecklingen 
och standardisering av digitala lösningar i fast-
igheterna. Dokumentet är inte »facit« utan ger 
riktlinjer för vad deltagarna i samarbetet tycker 
är viktigt för att påbörja resan till en mer effektiv 
och standardiserad infrastruktur som underlät-
tar för fastighetsägare, leverantörer, hyresgäster 
och besökare i fastigheterna. 

Syftet är att ge vägledning, tydliggöra samman-
hanget och peka på befintliga standarder för 
att uppmuntra läsaren att fördjupa sig i dessa. 
Därmed hoppas gruppen att en dialog kan föras 
kring samverkan och standardisering.

Syftet är inte att beskriva de senaste och mest 
avancerade lösningarna, inte heller att leverera 
en manual som i detalj beskriver vad som är rätt 
lösning. Det är inte heller att komma med »facit«.

Då de tilltänkta mottagarna av denna t.ex.t är en 
brokig skara med varierande kunskap och bak-
grund har vi sökt att göra den tillgänglig för hela 
målgruppen. Budskapen är dock tänkta att vara 
relevanta oberoende av om man är generalist 
eller specialist.

I dokumentet diskuterar vi en hel del områden 
som berör digitalisering av en fastighet och där-
med lägger grunden för en digital tvilling. Det 
har gjorts en hel del arbete inom olika delar av 
flera kompetenta grupper vi hänvisar till en del 
av dessa så att den intresserade läsaren kan för-
djupa sig. 

Förhoppningen är att detta dokument ska bistå 
fastighetsägare, förvaltare och systemleveran-
törer i deras utvecklingsarbete och påskynda en 
integrering av standarder i marknaden.

Fastigheter och fastighetsägare är dessutom inte 
en unison grupp, och att utveckla och förvalta 
fastigheter görs på en mängd olika sätt. 

Typiska utmaningar vid digitalisering 
av fastigheter är:

 > System byggs i (slutna) lösningar som löser 
en delmängd av utmaningarna i fastigheterna

 > Det är inte ovanligt att system arbetar 
parallellt och de drar inte nytta av data 
som finns i andra system i fastigheterna

 > Det krävs en hel del integrationsarbete för att 
samla in och anpassa data till centrala system

 > Det är krävande att skapa en portföljvy 
över fastighetsbestånden

 > När en fastighet byter ägare krävs ofta 
»ominvesteringar« för att kunna integrera 
fastigheten i den nya ägarens infrastruktur

 > Nya teknologier förändrar spelplan och ställer 
krav på uppkopplad utrustning, samtidigt som 
livslängden på befintlig utrustning gör det 
svårt att förändra och integrera allt på en gång

 > Hållbarheten spelar en större och större 
roll och det blir svårare att uppfyla de krav 
som myndigheter och samhälle ställer

 > Regulatoriska krav, befintliga och 
kommande, som i sin tur ställer 
krav på att vissa förutsättningar är 
uppfyllda kräver samverkan 

Dessa frågor är naturligtvis adresserbara för 
varje bolag, men vikten av industriellt samarbete 
där man samordnar för att vinna skalfördelar och 
undviker onödiga investeringar kan inte överskat-
tas. Detta är inte bara en fråga för fastighetsägare 
utan en samhällsfråga där effekterna och kost-
naderna av ett svagt ekosystem och bristande 
standarder drabbar samhället och ytterst hyres-
gästerna. För att nå målet av en digitaliserad och 
effektiv (drifts-, kostnads- och hållbarhetsper-
spektiv) sektor måste ekosystemet prioriteras 
över individuella överväganden.

Deltagarna i gruppen har berört åtskilliga nyttor 
som uppkommer om man kan närma sig en ge-
mensam målbild och det finns åtskilliga positiva 
användarfall som drar nytta av en målbild och 
gemensam standard. I detta dokument kommer 
vi endast att beröra dessa fall summariskt.

För att kunna samverka med externa parter för 
att bidra till att lösa samhällsfrågor krävs ett 

5 Digitaliseringen av fastigheter tar stormsteg. Nya lösningar 
utvecklas och installeras löpande i fastigheterna. Det finns en 
uppsjö PropTech, nystartade och etablerade, bolag som tar 
fram lösningar till viktiga problem i fastigheterna. 

Det som gör det såväl spännande som svårt är att det är en 
stor bredd på teknologier och områden inom fastigheter som 
digitaliseras. En faktor som komplicerar bilden ytterligare är att 
fastigheterna ofta ses som fristående enheter.

MEDLEMMARNA I REDI



I)

II)

III)

02 VIKTEN AV EN TYDLIG 
MÅLBILD OCH HUR 
DEN KAN SE UT



Att digitalisera en byggnad fullt ut på en gång är 
en signifikant investering som kan vara svår att 
bära för en del fastighetsägare. Det är inte ovan-
ligt att vertikaler, applikationer som löser en del, 
t.ex. ventilation, larm, etc. är installerade som 
sedan inte integreras på ett enkelt sätt så att man 
kan få en god överblick över portföljen av fastig-
heter och system.

Syftet med att ta fram en målbild är att fastig-
hetsägaren kan planera sin digitalisering och 
minska risken för »omtag« och merinvesteringar. 
Därmed kan en målarkitektur sättas och digitali-
sering av fastighetsbeståndet accelereras. 

För att nå detta mål krävs fyra (gemensamma) 
kritiska beslut av fastighetsägare och leveran-
törer: i) Skapa öppna ekosystem och ii) använd 
standardiserade integrationslager, iii) utgå från 
en tydlig målbild för systemarkitektur som kan 
(bör) samverka för att skapa en effektiv förvalt-
ning och utveckling av fastigheten och iv) applika-
tioner och användningsområden som är av värde. 
Nedan utvecklas dessa fyra punkter. 

i) skapa öppna ekosystem 
 
Historiskt har fastighetssystem löst ett »pro-
blem« i taget, en del aktörer började utveckla 
system som kunde lösa fler »problem«, men 
ofta i slutna system som endast »tillät« egen ut-
rustning. Utvecklingen har senaste åren börjat 
röra sig i riktning mot öppna system, med öppen 
plattform i mitten som kopplar upp och ihop olika 
system. 
  
ii) använd standardiserade 

integrationslager
 
För att en byggnads ekosystem ska vara smidigt 
och kostnadseffektivt krävs det att man har ett 
integrations- eller mellanlager som följer stan-
darder som gör att applikationer, utrustning och 
systemkomponenter kan bytas ut utan att det 
kräver stora integrationsinvesteringar.

Målbilden kan sammanfattas med: Att koppla upp fastigheten 
med minsta möjliga arbetsinsats och största möjliga effektivitet.

Plattformen/integrations,lagret bör använda sig 
av en befintlig standard (t.ex. Real Estate Core, 
Brick Schema, Haystack) så långt som möjligt för 
att underlätta integration och sänka kostnader.
En bra plattform har också (ofta) byggt upp ett 
PropTech ekosystem bestående av olika appli-
kationer som kan användas tillsammans. Dessa 
applikationer har utvecklat API:er som följer 
samma standard.

iii)  utgå från en tydlig målbild för 
systemarkitektur som kan (bör) 
samverka för att skapa en effektiv 
förvaltning och utveckling av 
fastigheten

  
Independent Data Layer eller Integrationslager: 
Nyckeln till en framgångsrik integration är att be-
gränsa mängden unika integrationer och ha ett in-
tegrationslager som så långt som möjligt arbetar 
med standardiserade protokoll och data. Denna 
del är kritisk för att kunna digitalisera en portfölj 
av fastigheter.
 
Integrationslagret bör bland annat ha:

 > Standardiserade api:er
 > Strukturerad datamodell
 > Hög säkerhet och kvalitet
 > Låg latens (snabbt)
 > Olika typer av meddelandehantering 
(synkron/asynkron, hög grad av  
parallellprocessering, etc)

 > Hantering och virtualisering av tjänster
 > Förmåga att hantera data från olika 
funktionsområden: bim, bas (building 
management system), iot, afm (administration 
och facility management), 3:e part data

Ett exempel på en standard är RealEstateCore 
www.realestatecore.io. 

BIM - Building Information Model: Förenklat är 
syftet med BIM är att få en korrekt spatial digital 
framställning av en fysisk byggnad, dess utrust-
ning och egenskaper, kanske i 3D. Värdet av BIM 

»Det är inte enbart miljön på våra 
kontor som driver våra anställda till 
kontoret utan snarare det som finns 
runtomkring den fysiska ytan« 
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kan summeras i bättre kontroll över byggnadens 
utrustning, snabbare beslutsprocess och lägre 
kostnader i drift och förvaltning om den digitala 
representationen integreras med övriga system 
och beslutsprocesser. 

När man ställer krav på integration av BIM med 
övriga system är det viktigt att BAS och BIM värl-
den möts. 

Apparater, givare och ställdon i byggnaden bör 
placeras i referens till BIM-modellen och hante-
ras genom att datapunkterna placeras i en namn-
given byggnadsdel (exempelvis rumsnummer, 
byggnadsnummer eller våningsplan).

Tanken är att byggnaden får en digital tvilling då 
data från områdena BIM, BAS, IoT och AFM binds 
samman med t.ex. följande funktionsområden.

 > 2D och 3D ritningar över fastighet 
och installationer

 > Tillgångsregister
 > Tekniska egenskaper på 
tillgångar och installationer

 > Plus många fler områden 

När en »komplett« digital tvilling  är på plats kan 
fastighetsägaren och dennes samarbetspartners 
förvänta dig :

 > Visualisering & simulering: en 3D modell 
av byggnaden (kommer att se) ser ut. 
Ändringar kan designas och »ses« innan 
de görs. Dessutom kan man följa projekt 
över tiden och se om man ligger i fas.

 > Kvantifiering: med rätt stödsystem 
möjliggörs bättre analys av olika data (kring 
t.ex.: drift, utveckling och kostnader)

 > Kommunikation och samordning: olika 
intressenter har en gemensam plattform 
de kommunicerar kring och data delas 
enklare, med högre kvalitet. Arbetsflöden blir 
effektivare och dokumenterade. Samordning 
av arbetsinsatser och installationer 
blir effektivare (och man kan undvika 
konflikter mellan olika installationer).

IFC är grundformatet för BIM-modeller och är väl 
dokumenterat med exempel på stödjande stan-
darder finns på www.bimalliance.se. 

Building Automation System (BAS): Det finns olika 
definitioner som går in i varandra och vi har sett att 
många använder begreppen synonymt. Vi har valt 
att använda BAS som en sammanfattande defini-
tion som omfattar BMS och IoT. Det sker en enorm 
omvälvning, utveckling kring BAS systemen. 

Fastigheterna har senaste 30–50 åren automati-
serat drift och övervakning av utrustning som styr:

 > Kyla 
 > Värme 
 > Ventilation
 > Brandskydd
 > Larm
 > Belysning
 > Hissar
 > Energioptimering
 > Elektroniska lås/passage
 > etc

Ofta har de system som finns i fastigheterna »ar-
betat« i funktionella »silos«. 

De traditionella BMS-systemen kopplas upp och 
ihop med nya IoT funktioner och utrustning och 
det är nödvändigt att se IoT och BMS som en inte-
grerad del, även om de historiskt levt sida vid sida. 
Att låta dem ligga kvar sida vid sida gör att man 
inte kan dra full nytta av teknologin. De senaste 5 
åren har denna digitalisering och automatisering 
accelererat kraftigt i samband med IoT:s intåg i 
fastighetsvärlden. Ny teknologi har skapat nya 
tjänster till både fastighetsägare, hyresgäster 
och besökare. Helt nya krav ställs även på sys-
tem och applikationer som samverkar i högre 
utsträckning och stora besparingar kan göras 
i fastigheterna drift och förvaltning (t.ex. avse-
ende energiförbrukning, luftkvalitet). Många av 
de funktioner som funnits har fått ny arkitektur, 
verktyg och funktioner:

 > Sensorer
 > Lagring, hantering och processering 
av data och tjänster i molnet

 > Artificiell Intelligens som ökar 
förståelse, underlättar och effektiviserar 
förvaltning och drift av fastighet

 > Edge computing, där algoritmer i lokala 
system fattar beslut på när och hur 
utrustning i fastigheten ska nyttjas

 > Ny konnektivitet, t.ex. 5G

Exempel på protokoll för BAS och underliggande 
system: BACnet, Mbus, OPC-UA, Modbus, KNX, 
Exempel på standarder för datamodellering i BAS 
och underliggande system: RealEstateCore , Brick 
Schema, Haystack.

Administration och Facility Management: Kan defi-
nieras som tjänster som säkerställer, underhåller 
och administrerar fastigheten, dess omgivning, 
hyresgäster och besökare. Typiska områden som 
ingår är:
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 > Redovisning och ekonomistyrning
 > Förvaltning och underhåll av 
tillgångar och utrustning

 > Lokalanpassningar
 > Avtals och hyreshantering
 > Individuell mätardebitering (IMD)
 > Helpdesk, serviceanmälan, etc
 > Verksamhetsstyrning, kontroll och uppföljning
 > Hyresgäst och besökartjänster som 
städning, catering och relaterade tjänster

 > Ytanvändning och optimering (space 
management, rumsbokning, etc)

 > Underhålls och arbetsplanering, 
arbetsorder och uppföljning

 > Regelefterlevnad (compliance)
 > Analysverktyg
 > etc

Exempel på standarder IBPDI/CDM, ISO 41001
Användargränssnitt och applikationslager: sam-
lar och tillgängliggör all data och funktioner på 
ett ställe så att fastighetsägare, förvaltare, tek-
nikpartners, hyresgäster, besökare, service pro-
viders, etc i fastigheterna kan dra nytta av alla 
funktioner.

För att detta lager ska fungera effektivt är det 
kritiskt att den data och de funktioner som föder 
applikationslagret följer standard och att ett inte-
grationslager i mitten förenklar uppkoppling av  
»back office« systemen. Avsaknad av standard 
och integrationslager kommer driva kostnaden 
till nivåer som gör att full digitalisering inte blir 
försvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Applikationslagret kan använda sig av befintliga 
protokoll och beroende på system och syfte finns 
det olika protokoll, dessa är ofta brett definierade 
och för att öka effektiviteten kan en standard app-
liceras på toppen av dessa, t.ex. RealEstateCore.

Typiska applikationer som återfinns är

 > Mina sidor
 > Ärendehantering
 > Rapportering, intern och extern 
 > Visualisering av t.ex. luftkvalitet, 
energiförbrukning

 > Bokning av olika tjänster och ytor, 
t.ex.: mötesrum, parkering

 > Energi- och inomhusoptimering
 > Analysverktyg för 
användarrelaterade tjänster

Exempel på protokoll för överföring mellan fastighe-
ter och applikationer: MQTT, HTTP(S), AMQP
Infrastrukturen kommer även fortsatt att skilja 
sig mellan olika fastighetsägare, beroende på 
t.ex. typ av fastigheter, investeringsvilja, val av 
tjänster man vill tillhandahålla och applikationer 
man har eller vill ha, osv. Genom att följa vissa 
principer och standarder kan fastighetsägare och 
användare säkerställa högre nytta och hållbarhet 
till lägre kostnad. Bilden nedan är, återigen, inte 
facit utan ett exempel på hur en målbild skulle 
kunna se ut.

3:e parts data: Det sista funktionsblocket hand-
lar om 3:e parts data som används av olika 

EXEMPEL 1: Hur RealEstateCore kopplar ihop BIM, BAS, IoT och 
AFM (»Biz«) för att skapa ett standardiserat API. 
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applikationer och system i fastigheten. Extern 
data har till syfte att t.ex. öka effektiviteten i vissa 
system t.ex. väderdata som kan användas för att 
vara mer effektiv i ventilation, uppvärmning eller 
nedkylning av en fastighet, optimera (algoritmer 
för) drift av fastigheter, skapa benchmarks för den 
egna verksamheten, förstå attraktivitet av egna 
relativt andras fastigheter, eller kund och kund-
födesdata. Ofta kombineras datan med befintlig 
data för att uppnå en god effekt i verksamheten.

Återigen kan tydliga och standardiserade API:er 
leda till att det inte bara är enklare och billigare att 
koppla upp sig mot externa datakällor, men även 
att man har rätt data vid rätt tillfälle.

iv) applikationer och användnings områden 
som är av värde

Det finns en uppsjö av användningsområden som 
drar nytta av de digitala verktygen som skapar 
mervärden för fastighetens alla intressenter. Vi 
kommer att ge en kort inblick i fem områden som 
vi ser tillsammans ger framtidens fastigheter och 
städer. Funktionsområdena »skär« ofta igenom 
flera av systemgrupperingarna. Det är viktigt att 
ha en infrastruktur som på ett effektivt sätt tillå-
ter att de olika system- grupperingarna kopplas 
ihop på ett effektivt sätt för att kunna uppnå nyt-
tan med en användarfallen. 

Det finns även en nytta i fastigheter som kan 
agera autonomt om anslutning till internet 
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saknas, exempel på områden är översvämning, 
brand och fysisk säkerhet.

a) Infrastruktur, plattform och operativsystem: 
I princip allt vi skrivit hittills handlar om 
infrastruktur. Vi har för enkelhetens skull 
avstått från att gå in djupare på vissa 
tekniska frågor som t.ex. konnektivitet 
(5G, WiFI, LoraWAN), molntjänster (vad 
ska lagras i molnet och vilka tjänster ska 
levereras från molnet) , edge computing 
(vilka applikationer, data och beslut, 
kan ligga lokalt), AI, maskininlärning, 
datastrukturer, språk och datasäkerhet. 
Dock är en bra grundinfrastruktur avgörande 
för att digitalisering ska kunna genomföras 
på ett bra sätt. Alla applikationer och 
funktionsområden omfattas, men hjärtat i en 
fungerande plattform är intregrationslagret. 
 
En framgångsrik digitalisering gör att alla 
(eller de flesta) applikationer kan hittas i en 
gemensam »styrpanel« där data kan ses och 
aggregeras samt utrustning styras. 

b) Fastighetsautomation: Det är under detta 
block som vi hittar mycket av det som 
slarvigt kallas för »smarta hus« och många 
IoT lösningar riktar in sig på detta segment. 
Förenklat finns bulken av applikationerna i 
den del som ovan benämns BAS, dessutom 
kan utrustningen »dokumenteras« i en 
BIM-modell och presenteras i och styrs 
från Användar- och applikationslagret. 
Integrationslagret kopplar ihop allt.  
 
Ett vanligt use case är HVAC (Heat Ventilation 
and Air Condition). I en modern avancerad 
lösning kan HVAC systemet kopplas ihop 
med väderleksdata, sensorer som inte bara 
mäter t.ex. temperatur och luftkvalitet, men 
även kan fånga upp människor i utrymmet. 
För att optimera miljön och göra det så 
energieffektivt som möjligt har applikationen 
historisk data som visar på hur människor rör 
sig och hur många de brukar vara. Algoritmer 
styr när och hur kyla, värme och ventilation 
slås på och av på mest energieffektivt sätt.  
 
Sensorer meddelar när utrustningen inte 
beter sig som »förväntat« och kan meddela 
fastighetsförvaltare att något avviker och 
service behövs (eller kommer behövas).  

c) Hållbarhet: Fastigheter (utveckling, förvaltning 
och nyttjande) står för en signifikant 
del av människans utsläpp. Att kunna 
optimera drift och underhåll av utrustning 
baserat när behov uppkommer baserat på 
algoritmer som utvecklats med hjälp av t.ex. 
nyttjandemönster, sensorer och historisk data, 
ger stora besparingar på energiutnyttjande. I 
extrema fall upp åt 50% besparing.  
 

Det finns långtgående krav på egenkontroll 
och till det kommer EU-direktiv som ställer 
nya krav på utsläpp. Förmågan att kunna 
mäta och visa på minskning ställer krav på 
fastighetsägarens system som ska kunna 
presentera och mäta standardiserad data.  
 
I marknaden utvecklas dessutom nya 
lösningar som tillåter bland annat 
benchmarking av fastigheters utsläpp och 
bistår hållbart agerande. 
 
Alla områden i målbilden påverkas 
och samverkar för att kunna uppnå 
hållbarhetsmål i fastighetens livscykel. 

d) Fysisk säkerhet: Fysisk säkerhet är återigen 
ett mycket brett område som täcker in bland 
annat låslösningar, larm, brand, läckage 
och riskbedömningar av t.ex. aktivitet. 
Lösningarna inom fysisk säkerhet har 
utvecklats enormt.  
 
Ett exempel är brandsäkerhet där 
fastighetsägaren kan med digitala hjälpmedel 
inte bara veta att och var det brinner, men 
även veta var det finns människor och släppa 
in brandkåren på avstånd.  
 
Ett annat exempel är olika typer av geofencing 
lösningar som kan identifiera obehöriga eller 
suspekt beteende. Det gör att hyresgäster och 
besökare kan känna sig tryggare i utrymmen 
som tidigare känts obekväma. 

e) Regulatoriska krav och integritetsfrågor: 
Det kommer mer och mer krav som 
fastighetsägare måste förhålla 
sig till. Exempel på områden som 
påverkar fastighetsägaren (se mer hos 
Fastighetsägarna.se) direkt är; avfall, 
brandskydd, buller, byggnad och tillhörande 
tomt, cisterner, elanläggning, energi, fukt och 
mikroorganismer, hissar och motordrivna 
anordningar, köldmedier, skadedjur 
och ohyra, störande lukt, systematiskt 
brandskyddsarbete, temperatur, tryckkärl, 
pannanläggningar och varmvattenberedare, 
ventilation.  
 
Genom att skapa en digital tvilling med en 
gemensam standard kan fastighetsägaren 
på ett mycket enklare och billigare sätt 
säkerställa att många av de lagar och 
krav som finns efterlevs och att det kan 
rapporteras och uppvisas vid behov. 
 
Utöver de direkt fastighetsrelaterade 
kraven tillkommer generella krav som 
t.ex. Dataskyddsförordningen (GDPR). En 
gemensam och standardiserad syn ökar 
skyddet för individen och minskar risken för 
fastighetsägaren.

11 VIKTEN AV EN TYDLIG MÅLBILD 
OCH HUR DEN KAN SE UT



»Följ signalens 
väg — tänk till först 
och gör sen«

03 FÖLJ SIGNALENS VÄG



Ett perspektiv som skapar förståelse och effektivitet är att följa 
ett flöde eller signal. När nya system installeras eller lösningar 
läggs till i befintliga system är det lätt att det implementeras 
»snabbt och enkelt«. Det leder till att workarounds som ter sig 
bra initialt blir dyra i långa loppet.

»Signalens väg« gör att man får en god överblick 
och kan identifiera onödiga och dyra kopplingar. 
Genom att följa ett flöde går det att hitta ett effek-
tivt sätt att koppla in en ny funktion/system i den 
befintliga arkitekturen och säkerställa att det inte 
skapas onödiga gränssnitt.

Så långt som möjligt bör befintliga standarder  
användas när ett nytt system eller funktion  
kopplas in.

När ett flöde tas fram är det bra om i) komponen-
ter/noder ritas upp ii) vad det är för datakällor, 

iii)  hur flödet går och iv) vilken konnektivitet som 
används.

När flödet väl är uppritat kan en analys göras för 
att identifiera redundanta delar, minska komplex-
iteten och därmed öka effektiviteten i flödet.

Nedan finns ett exempel på hur ett flöde 
kan ritas upp.

I första taget är det logiskt att följa ett flöde i taget, 
för att på så sätt minska komplexiteten.

13 FÖLJ SIGNALENS VÄG



04 VARFÖR EN STANDARD?



Allt större mängder data genereras av och inom byggnader. 
Dessa stora mängder heterogen data behöver organiseras 
i digitala tvillingar om de ska bidra till kostnadseffektiv och 
miljövänlig fastighetsförvaltning.

Att ersätta hela sitt fastighetsbestånds digitala 
infrastruktur omedelbart för att standardisera 
och modernisera innan den tekniska eller eko-
nomiska livslängden löpt ut är inte försvarbart. 
Det innebär att förändring kommer att ske steg-
vis. Genom att säkerställa att en i marknaden 
allmänt accepterad standard används när ny ut-
rustning köps och installeras kan fastighetsäga-
ren säkerställa en övertiden effektiv och attraktiv 
infrastruktur.

Det behövs ett standardiserat sätt att namnge och 
kategorisera fastighetsdata som gör det möjligt 
att jämföra olika byggnaders information med 
varandra och standardiserar kommunikation från 
olika tekniska fastighetssystem och externa IT-
system. Detta skapar möjligheter till avancerade 
dataanalyser, intelligent styrning och övervakning 
av byggnader samt visualisering av fastighetsda-
ta i t.ex. 3D-modeller.

Låt oss utveckla varför en standard är viktig ur ett 
fastighetsperspektiv:

a) Effektivitet och kostnad: En standard gör det 
möjligt att arbeta snabbare och effektivare i 
såväl installation som underhåll. Dessutom 
finns ofta ett ekosystem av applikationer som 
gör att olika system kan integreras. Allt detta 
leder till lägre kostnader.

b) Användarupplevelse: Verktyg, tjänster 
och data har ett format som användaren 
känner igen. Rapportering intern och extern 
blir enklare då den data kan aggregeras 
och analyseras centralt (med mindre 
handpåläggning).

c) Verksamhetsutveckling: Beslut blir 
datadrivna när underlag är jämförbara mellan 
verksamhetens olika delar. Evidensbaserad 
upphandling av tjänster och utrustning blir 
effektivare. 

d) Ökad säkerhet,. En uppkopplad portfölj av 
fastigheter tillåter fastighetsägaren att få 
en överblick och inblick i fastighetens status 

(tex brand, inbrott, etc) om standard följs 
och lås är uppkopplade enligt standard kan 
fastighetsägaren vara mycket snabbare i att 
påkalla och släppa in blåljuspersonal när och 
där den behövs.

e) Försäljning och förvärv av fastigheter, blir 
enklare (och värden går inte förlorade)  när 
dessa kan integreras enklare och effektivare i 
köparens infrastruktur.

För att uppnå ovan mål behöver en standard defi-
niera några områden:

f) Datamodell (struktur, hierarkier och klasser)
g) Typ av meddelanden och syntax som 

standarden ska hantera
h) Definition av API:er - ett »öppet API« räcker 

inte - det måste vara ett standardiserat API 
som alla delar

i) Datakvalitet, process för säkerställande av 
omfattning och fullständighet

j) Datakontroll och ägande, access till och 
nyttjande av data

k) Regler för interoperabilitet och säkerhet
l) Regler för hur och när vilka meddelanden 

sänds och tas emot

Det finns idag ingen global etablerad standard. 
Dock finns det ett antal initiativ som har till syfte 
att standardisera digitaliseringen och hjälpa 
fastighetsägare. Några av de mer tongivande på 
den svenska marknaden är RealEstateCore, BIM 
Alliance och Brick Schema.

»Detta skapar möjligheter till avancerade 
dataanalyser, intelligent styrning 
och övervakning av byggnader samt 
visualisering av fastighetsdata i t.ex. 
3D-modeller«
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05 PRINCIPER SOM KAN 
HJÄLPA EN FRAMSYNT 
FASTIGHETSÄGARE



Med stor sannolikhet är det inte möjligt att inom överskådlig 
tid ha »en ultimat lösning för allt« och vissa frihetsgrader 
krävs för att en infrastruktur ska fungera i praktiken.

Denna sista del av dokumentet lyfter fram vissa 
principer som vi hoppas kan rama in de övriga 
delarna i dessa dokument och ge viss vägledning 
i vad vi tycker är viktigt. Vi håller oss medvetet på 
en hög nivå, även om det finns operativa frågor 
av stor vikt. Vi gör det för att vi anser att dessa 
principer gäller i de flesta fall och de operativa 
besluten kommer att skilja sig beroende på tex 
typ av fastighet, investeringsvilja och behov man 
vill tillgodose. 
 
standards, protokoll och plattformar 

Vi har i kapitlet ovan beskrivit varför standarder 
är viktiga. Värt att tillägga, det är ovanligt att en 
standard täcker allt och det kan vara svårt att låta 
den styra allt i en implementation. Det finns mer 
än en standard, standarder ändras och man kan 
tvingas till avsteg för att kunna hantera olika defi-
nitioner och format. 

Med det sagt är det ändå viktigt att arbeta med 
förenkla det som kan förenklas.

underhåll och uppdateringar

I princip alla system och applikationer får uppda-
teringar. Så långt som möjligt bör man söka lös-
ningar som tillåter central/fjärruppdateringar så 
att det inte krävs ett personligt besök lokalt, eller 
att varje instans behöver uppdateras för sig.

transport och konnektivitet

Det första beslutet att fatta är om kommunikatio-
nen ska vara kabelbunden eller radiobaserad. I de 
flesta fallen är radiobaserad att föredra.

Vilken teknologi man väljer vad gäller radiobase-
rad är behovsdrivet. Kraftigt förenklat:

 > 5G (4G etc) - säkert, bandbredd, stabilt, snabbt
 > WiFi - billigt, enkelt, öppet
 > LoraWAN - billigt, lång räckvidd, 
små datamängder 

Väljer man en 5G lösning är det för större fastig-
heter att rekommendera en neutral host lösning 
eller operatörsledd multioperatörslösning.

säkerhet

Se till att lägga ett skyddande »lager« runt all 
utrustning och använda kända och bepröva-
de lösningar för hantering av rättigheter och 
behörigheter.

Se till att access till systemen är personlig och 
att »alla inte har access till allt«. Tänk även till 
vad som behöver skyddas och använd i dessa fall 
krypterade protokoll.

affärsmodell 

Att inte splittra de resurser man har gör att man 
bör vara försiktig med att blanda teknologier och 
ha många parallella lösningar (tex Azure och 
AWS, Oracle och MS-SQL, etc).

Kom överens om en modell där det är möjligt att 
köpa inte bara den kompletta lösningen, utan 
både lägga till och ta bort moduler på ett förut-
sägbart sätt och se till att varaöverens om och 
förstå hur skalning påverkar prisbildenSe även till 
att skydda och få rätt till tillgångar vid tex konkurs 
eller tvist. Överväg escrow lösningar.

data

Se till att data är tillgänglig för att kunna konfi-
gureras och erbjuda dynamiska verktyg för an-
vändare och tredjepartsystem för att möjliggöra 
centraliserad kontroll processering och lagring.
Säkerställ en tidssäker och kostnadseffektiv 
lagring.

Se till att avtala data och hur den hanteras t.ex. 
var datan finns, vem som har access till den och 
vem som äger datan.

»Dessa principer gäller i de flesta fall 
och de operativa besluten kommer att 
skilja sig beroende på tex typ av fastighet, 
investeringsvilja och behov man vill 
tillgodose«
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AFRY
CARROT
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INDIVD
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07 KÄLLOR 
TILL VIDARE 
LÄSNING

https://www.realestatecore.io/

https://github.com/RealEstateCore/procurement
https://www.bimalliance.se/

https://bimalliance.se/library/4352/isak-karlsson-christoffer-
roenndahl.pdf

https://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/
p13.htm

https://www.gov.uk/government/publications/facilities-
management-standards-for-govs-004-property/
facilities-management-standard-002-asset-data

https://ibpdi.org/

https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-
forvaltning/processkarta/ https://digital-twin.slite.com/p/
channel/45QkTmGzKfwLX7KLNVhazL



BIM

BAS

BMS

BIZ

AFM

FM

API

AI

ML

Building 
Information 
Model

Machine 
Learning

Artificial 
Intelligence

Application 
Programming 
Interface

Facility 
Management 

Administration 
and Facility 
Management

Lorem 
Ipsum 
Dolor

Building 
Management 
System

Building 
Automation 
System 
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