
Smart Built Environment



Vad är Smart Built Environment?

• Ett av 16 strategiska innovationsprogram för svensk 
konkurrenskraft

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program

• 100 + 100 Mkr för en startperiod till och med 2018
myndigheterna + aktörerna

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Bygguniversitet, 
Lantmäteriet, BIM Alliance m.fl. har drivit fram 
programmet

• Bakom satsningen står nära 40 företag och 
organisationer i sektorn



Strategiska innovationsområden



Tre aspekter av digitaliseringen



En gemensam strategi för digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande



Digitaliseringen är drivkraften för samhälls-

byggandets förändring

”Hållbart samhällsbyggande och maximal brukarnytta genom

Effektiv informationshantering och industriella processer”



Programmets mål – 2025 

• 40 % 
minskad miljöpåverkan 

i nybyggnad och renovering

• 33 %
minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:

• Årliga investeringar > 300 miljarder kr

• Över 500.000 anställda

• Över 20.000 företag, många SME, 290 kommuner

• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år

• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov



Utlysningar och strategiska projekt

• Programledning

• Utlysningar

– Bred ansats

– Nya konstellationer

– Många förslag

• Strategiska projekt

– Riktade satsningar, strategiskt

– Långsiktigt

– Nytta för många aktörer

– Bygga infrastruktur

100 + 100 Mkr 

t.o.m. 2018

50 % 

samfinansiering



Strategiska projekt

• Bygger infrastruktur för många aktörer

• Styrelsen har ansvar för uppföljning och resultat

• ”Vi vet vad som ska göras och vilka som bör göra det” men….

• Innehåll och genomförare tas fram i full öppenhet:

1. Från initiering till start av projektet tar det ca 1 år

2. Processen leds av en Processledare som tar fram en projektplaner i öppen 

samverkan

3. Genomförandet av strategiska projekt leds av en Projektledare



Utlysningar och strategiska projekt – 8 fokusområden



4 startade strategiska fokusområden

• Standardisering

– För enhetliga begrepp, 

dataformat och processer

– Projektförslag tas fram

– Tre finansierade projekt redan:

○ BSAB 2.0

○ Strategier för 3D Geodata

○ Industriella processer

• Processledare:

Kurt Löwnertz, Sweco

• Forskningsplattform

1. Validera och mäta effekter

2. Kurser

3. Ny kunskap 

– Bred enkät till akademin för 

kartläggning av resurser och 

kunskap

• Processledare: Lars Stehn, 

SBU/LTU



4 startade strategiska fokusområden

• Innovationslabb
– Ta fram miljöer/projekt för 

testning, verifiering, 
utvärdering av:

– Ny teknik, arbetsmetoder, 
processer

– Två workshoppar planeras

• Processledare:
Henrik Szentes, Strability

• Livscykelperspektiv
– Livscykelanalyser och 

livscykelkostnader med 
hjälp av digitaliseringen

– Projektförslag tas fram

• Processledare:
Kajsa Byfors, Svensk Betong



Första utlysningarna öppna (och stängda)!

Testbäddar och verifieringsprojekt

• Testbäddar samt Verifieringsprojekt för att i 

samverkan prova, utvärdera och vidareutveckla 

arbetsformer, affärsmodeller, teknik, hjälpmedel, 

datastrukturer m.m.

Digitala affärsmodeller

• Utlysningen omfattar såväl roller, arbetssätt, 

näringslivets och myndigheternas processer 

liksom affärsmodeller med tillhörande juridik, 

branschöverenskommelser och avtal.

Utlysningarna öppnade 22 mars och stängde 11 maj



Bli part i programmet

• Som part i programmet kan man:

– Påverka programmets strategiska 
inriktning, strategiska projekt och 
utlysningar

– Välja styrelse, medverka i styrelse

• Ingen avgift

• Vill bidra genom att:

– stödja programmets mål, strategier och 
aktiviteter 

– stödja programmet genom eget arbete 
och/eller kontant finansiering 

– uttrycka ambition att nyttja programmets 
resultat och skapa förändring 

Intresseanmälan: info@smartbuilt.se



Kommunikation

• Webben

• Nyhetsbrev

• Seminarier

• Workshops

• Kommunikationsstrategi

Prenumerera på Smart Built Environments 

nyhetsbrev: info@smartbuilt.se



Omvärld

• Andra SIO-program

– Infra Sweden 2030

– Re:Source

– Drive Sweden

– IoT Sverige

– BIO innovation

• input till regeringens 
nyindustrialiserings-
strategi

• Vinnovas uppdrag om 
digitalisering av svensk 
industri

• Digitalt först –
regeringsuppdrag till 
Lantmäteriet

• Se till att den viktiga 
samhällsbyggnadssektorn 
tas med



Vad händer framåt?

• Spana efter inbjudningar till arbetsmöten
och input till de fyra strategiska områdena

• Bemanning och medfinansiering av
strategiska projekt efter sommaren

• Stämma och årlig konferens i oktober

• Nästa utlysning slutet av 2016/början av 2017 –
Tema (prel.): Innovationer

• Vi välkomnar engagemang i projekt, arbets-
och remissgrupper, bedömningsgrupper



Tack!

Prenumerera på Smart Built Environments 

nyhetsbrev: info@smartbuilt.se


