
VÄLKOMMEN PÅ SEMINARIUM 
OM DIGITALISERINGENS 
MÖJLIGHETER I BYGGPROCESSEN

De kommande åren planeras mängder av bostäder 
uppföras i våra kommuner, i Sverige samt i Norge och 
Finland. Våra universitet och våra byggföretag ligger 
mycket långt fram i den tekniska utvecklingen inom 
industriellt byggande och mycket mer förväntas att 
ske framöver. Områden och frågeställningar som dagen 
siktar på att belysa är bl.a.: 
 
- Hur kan digitalisering hjälpa till att bygga alla de bostä-
der och byggnader som behövs i Norrbotten, Sverige och 
Europa?  
 
-Vilka är våra främsta styrkor och vad är våra största 
utmaningar?  
 
-Hur kan vi använda digitaliseringens möjligheter till att 
förbättra delaktigheten, få fler investeringar samt bättre 
lönsamhet i byggprocessen?  

Varmt välkommen! 

PROGRAM 

Kl. 09.00 Fika och mingel

Kl. 09.30 Inledning, nuläge och möjligheter  
Inledning  – Jeanette Nilsson, Bodens Kommun
Digital transformation har inte ens börjat - Cecilia Holmström, 
Tengbom
Spelindustrin är nyckeln för att snabba upp byggprocessen - Ulf 
Hedlund, Tyréns
Digitaliserat informationsflöde för Industriella byggare - Gustav 
Jansson, Luleå tekniska universitet
Vikten av standardisering - Mattias Bergström, LTU Business
Användningen av VR och VDC i byggandet – Viktor Davidov, NCC

Kl. 12.00 Lunch och mingel

Kl. 13.00 Planer och utmaningar för den arktiska regionen

Investeringar i Norge och Finland, Smart Construction 
Cluster
Jukka Olli ger en samlad bild från bygginvesteringar i Finland samt 
utmaningar.
Anita Andresen ger en samlad bild från bygginvesteringar i Norge 
samt utmaningar.
Tor-Arne Bellika, Smart Construction Cluster, ett internationellt 
nätverk för digitalisering av byggprocessen.

Investeringar i norra Sverige 
Representanter från Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare presenterar 
aktuella planer och utmaningar för respektive kommun. 

Workshop - Hur kan vi få in ny teknik i byggprocessen 
samt i planeringsstadiet?
Vilka utmaningar har vi, hur kan vi flytta fram positionerna som 
leverantör och beställare? Hur löser vi dessa utmaningar och vilka 
alternativ har vi? 

Kl 16.00 Summering och nästa steg, hur vi går vidare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 FEBRUARIKl 9.00-16.30

NÄR? 7 februari kl. 9.00-16.30

VAR? Boden Business Park, teknikvägen 3 i 
sävast, Boden

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:  
bodenbusinesspark.com/sv/kalender 
Anmälan senast 2 februari. 
(begränsat antal platser)
Seminariet är kostnadsfritt.

FRÅGOR? Ring 0921-782 70

http://bodenbusinesspark.com/sv/forelasare-digitaliseringens-mojligheter-i-byggprocessen
http://bodenbusinesspark.com/sv/kalender/108--digitaliseringens-mojligheter-i-byggprocessen

