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RealEstateCore – språket för hus som förstår varandra 

Nu finns ett gemensamt digitalt språk, RealEstateCore, speciellt framtaget av 

fastighetsägare för byggnader.  Syftet är att möjliggöra kontroll över det data som 

byggnader genererar för att kunna utveckla nya tjänster till förmån för hyresgäster och 

leverantörer till fastighetsbranschen. RealEstateCore är ett skarpt bidrag till den 

smarta staden.  

 

Dagens moderna byggnader genererar mängder med olika typer av data. För att maximera nyttan av 

den information man får ut av datat behöver språket vara enhetligt. Med RealEstateCore har ett 

sådant språk skapats.  

 

RealEstateCore publiceras som open source. Det innebär att språket är fritt och öppet för alla att 

använda och bidra till. Det är framtaget helt utifrån fastighetsägarnas perspektiv och RealEstateCore 

knyter ihop domänerna BIM,  styr- och regler samt IoT.  

 

- Ett gemensamt språk är en förutsättning för att få skalbarhet i utvecklingen av nya tjänster och för att 

koppla ihop olika aktörer i staden. RealEstateCore möjliggör detta. Nu kan fastigheter kommunicera 

med och förstå varandra. Dessutom är det alltså möjligt för andra typer av enskilda initiativ att prata 

med varandra. RealEstateCore är ett skarpt bidrag till den smarta staden, säger Sören Sandell, IT-

chef Vasakronan. 

 

RealEstateCore är ett samarbete mellan Vasakronan, Akademiska Hus AB, Jönköping University, 

Klipsk AB, RISE och Willhem AB. På Vasakronan har man redan implementerat RealEstateCore och 

konstaterar att intresset för de möjligheter språket ger är stora:  

 

- Det är ett unikt språk med potential att bli ett globalt språk för fastighetsägare. Just nu för vi 

diskussioner om nästa steg med både nordiska, europeiska och amerikanska aktörer. Det långsiktiga 

målet är att göra byggnader riktigt smarta.  Bättre att vistas i, bättre för sin omgivning, bättre att äga 

och förvalta, säger Sören Sandell, IT-chef Vasakronan. 

 

Gå till www.realestatecore.io  för att läsa och lära mer om RealEstateCore. 
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