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• Bologna (1300)

• “Liber Ethicorum des Henricus de Alemania”

• Laurentius de Voltolina (konstnär)
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Klassiskt universitet
ca 1350
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2020 (Feb)
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2020 (Mars)



”Nu får vi efter lyckade pilotprojekt tillsammans med 
Akademiska Hus den första riktigt bra plattformen för 

hållbar lokalutveckling”

- Richard Olsson, Fastighetschef Umeå universitet (31 mars 2022) 
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Unik data 
för vårt 

kundsegment

Effektivare och 
mer hållbar 

leverans

Nya värden 
för kunder 
och ägare

Varför digitalisera campus?
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Vi vill lösa fler problem för kunderna
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Digitaliseringen av den byggda miljön skapar värde ur flera perspektiv

Göra mer med de 
lokaler vi redan har

Optimera ny- och 
ombyggnationer

Möjliggöra ännu 
effektivare drift

Förstå och utveckla 
användarupplevelsen

Förenkla återvinning
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Närvaroanalys - benchmark
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Campus A Campus B Campus C Campus D Campus E

• 700 uppkopplade lärosalar
• Första kvartalet 2022
• Tid 08:00-17:00
• Nyttjandet skiljer mellan 

16-41% mellan campus 

Genomsnittligt nyttjande (lärosalar)
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Bokningar vs närvaro
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• 700 uppkopplade lärosalar
• En arbetsdag i april
• Tid 08:00-17:00
• Nyttjandet under 50%
• ”No shows” ca 10-15%
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Kategorisering 
och 
kvalitetssäkring 
av alla rum
(180 000)

Sensorer för 
närvaro, antal, 
temperatur, CO2 
etc.

Skanning och 
fotografering av 
inomhus- och 
utomhusmiljöer

3D-modellering 
utifrån 
laserpunktmoln 
(digitala 
tvillingar)

Inläsning av ny 
sensordata och 
befintlig data 
från kundsystem 
och egna system
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IoT-plattform

Digital tvillingFoton och 
laserpunktmoln

Sensordata

Universitetens
system

AH system

Öppen data

TimeEdit
Kronox
Ladok
Pythagoras

Installationer
Ärenden och projekt
Energidata
Ekonomisk data
Larm

Lantmäteriet
Stadsbyggnadskontoret
Trafikverket
MSB

2d- och 3d-modeller

Ex närvaro, temp, luft

Tjänster och 
funktioner

Analysmotor
Lokalnyttjandemodul
Smart campus-app
Bokningsväxel



14

Vi räknar med 20-30% högre lokaleffektivitet över 10 år!

1. ”Defragmentera” eller 
komprimera lokal-
nyttjandet med nya 
datadrivna insikter

• Högre nyttjandegrad/ bättre 
tillgång för användarna

• Använda befintligt istället för 
att bygga nytt

2. Frigör tidigare fasta, 
exklusiva lokalvolymer 
(lägre fast hyra)

• Lägre totalkostnad/ större 
investeringsutrymme 

• Lägre klimatavtryck
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3. Dela ytor med externa 
användare och skapa 
flexibel lokalbuffert 
(flexibel hyresmodell)

4. Koppla upp lokalerna i 
nätverk med andra 
fastighetsägare

• Lägre totalkostnad 
• Lägre klimatavtryck
• Bättre/ ny funktion
• Mer samverkan 

• Sällanbruk av specialiserade 
resurser

• ”Tredje platsen” som 
komplement 

INTRANET
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