
Lunchseminarium om 

innovation i byggbranschen



Program 30 november
11.00 Lunch

11.30 Välkomna!

Fredrik Kristiansson, Sveriges Byggindustrier och Anna Land, IQ Samhällsbyggnad

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

Mariell Juhlin, vd Policy impact

Carl Zide från Loop Rocks deltar per länk

Erfarenhetsutbyte

Avslutande reflektioner

12.15 Seminariet avslutas



Vi är sektorns röst!

IQ Samhällsbyggnad 

tar Sverige till en 

tätposition inom hållbart 

samhällsbyggande!



En gemensam strategi för digitalisering 

för hållbart samhällsbyggande



Faktisk innovation i 
byggbranschen

Mariell Juhlin

VD 





Ny digital marknadsplats för 
återanvändning och 
försäljning av stenmaterial 
och andra fyllnadsmassor 

Världsunik virtuell 
utbildning för 
betongsprutning 

Utveckling och 
implementering av digitala 
skyddsronder på 
byggarbetsplatser 

Aktiv digitalisering av 
arbetsprocesser och 
projektledning med stöd av 
appar

Helhetsgrepp kring 
logistiklösningar och den 
temporära fabriken på 
Urban Escape

Fem 
innovationer

i fokus

• Stora och små företag
• Multinationella och 

nationella
• Etablerade och start-ups
• I stora delar 

självfinansierade 
innovationer



“Temporära fabriken” på Urban Escape 
– total entreprenad för APO:n

Källa: Ramirent



Världsunik virtuell utbildning i 
betongsprutning – från Hardware till 
molnbaserad tjänst

Källa: Edvirt



Aktiv digitalisering av arbetsprocesser 
och projektledning med stöd av appar 

Källa: Golvbranschen



Utveckling och implementering av 
digitala skyddsronder på 
byggarbetsplatser 

Källa: Buildsafe



Ny digital marknadsplats för återanvändning och 
försäljning av stenmaterial och fyllnadsmassor

Stenbrott

ByggprojektByggprojekt

Depå Återvinning

Källa: LoopRocks



Digitaliseringen har öppnat upp för 
snabbare och ständigt pågående 
innovationer i alla led

NY PRISSÄTTNING/

NYA FÖRSÄLJNINGS-

KANALER

NYA PROCESSER/

NYA LEVERANSMETODER

NYA AFFÄRS-

METODER/ 

NYA SÄTT ATT 

ORGANISERA

NYA PRODUKTER/

NYA TJÄNSTER

Källa: OECD (2005).



Innovationerna har skapat företags-
och samhällsekonomiska värden 

Ökad effektivitet & 

produktivitet

Mindre 

miljöpåverkan

Standardisering

Bättre 

arbetsmiljö

Transparens & 

spårbarhet

Sundare konkurrens



Innovationerna har möjliggjorts av 
företagsinterna och externa faktorer 

Digital-

isering

Kompetenser

Ledningsstöd 

& förtroende

Användarfokus

Relationer

Beställare



Innovation är inte förbehållet de 
med mest teknisk kunskap 

• ”Gräv där du står” - det krävs inte nödvändigtvis 
stora investeringar för att jobba annorlunda

– Våga utmana egna sätt att arbeta

– Börja testa och gör det liten skala, nära kund eller 
användare, se för att se om idéerna bär

– Ta in ny kompetens

• Det finns hinder men de är överkomliga

– Var transparent med vad som funkar och inte funkar

– Lyssna in och engagera medarbetare och användare



Fler spaningar för att öka 
innovationstakten

• Håll ett öga på omvärlden

– Ny teknik

– Kunders behov

– Konkurrenter och samarbetspartners 

– Värdekedjan

• Fokusera på (små) förändringar som blir av… 

• Satsa på automatisering 

• Våga misslyckas och lär av misstagen (snabbt) 



Tack!





Loop Industries
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En lösning för alla behov

Nytt material ÅteranvändningÅtervinning
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3+ miljoner ton 
stenmaterial och fyllnadsmassor hanterat

15 000+
byggare, entreprenörer & transportörer

15 000+ ton CO2

uppskattad besparing för hela samhället



Byggindustrin halkar efter

Based on a sample of 41 countries that generate 96% of global GDP (McKinsey, 2017). Real gross value added per hour worked by persons engaged



Digitalisering och produktivitet hänger ihop

Productivity growth, 

2005–14
Compound annual 

growth rate, %

Digitalization index

McKinsey
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Bygg = 32% av Sveriges avfall
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Andra steget: Smartare transporter



Beställ transport



Inkommande 
bud för 
beställare



Mina körningar



Tilldela jobb
till förare



Betalningar och 
kvitton

BETALNINGAR



Powered by



+Enklare och snabbare för beställare
+Beställaransvar och kvalitetskontroll
= Fler bud och högre kvalitet

+ Fler jobb och färre tomlass
+Mindre administration och inbyggd spårbarhet
= Högre lönsamhet och större marknad



Tack!

Carl Zide, 070 794 36 09

carl.zide@looprocks.com
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Tack!
Carl Zide, Head of Loop Rocks
carl.zide@looprocks.com, +46 70 794 36 09



Tack för idag!
Seminariet arrangerades som ett samarbete mellan 
IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier och 
Smart Built Environment


