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Smart Built Environment
Varmt välkommen!

Twittra gärna #smartbuilt #SIPnytt



Program programkonferens

• Dagens värd Sveriges Byggindustrier hälsar välkommen - Björn Wellhagen.
• Året som gått och året som kommer - aktuellt från Smart Built Environment. 

Programchef Amy Rader Olsson.
• Smart Built Environment från Formas horisont. Emma Gretzer, Enheten för 

Miljö och Samhällsbyggande, Formas.
• Öka den digitala innovationsförmågan. Magnus Enzell, Finansdepartementet, 

Enheten för digital förvaltning.
• Möt tre av programmets projekt och projektledare:

– Nationella riktlinjer – Rogier Jongeling.
– Smart planering för byggande – Elisabeth Argus.
– Build-R robot och gipsväggar– Julia Fransson.

• Summering av dagen. 
• Mingel.



Smart Built Environment:
Året som gått och året som kommer

Amy Rader Olsson, programchef



Vad är Smart Built Environment?

• Ett 12-årigt 
strategiskt FoI-
program 2016 –
2028

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

• Kansli hos IQ 
Samhällsbyggnad 

• Nästan 50 företag 
och organisationer 
som parter



Snart 50 parter!

Cabnet Europe AB

Rouk AB



Programmets mål – 2030 

• 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



Strategisk bas för programmet

Innovation och nya 
tillämpningar

Affärsmodeller

Kunskapslyft

Innovationslabb

Forskningsplattform

Juridik och organisation

Livscykelperspektiv

Standardisering

Affärsdrivna tillämpningar

Integrering av processer

Informationsinfrastruktur



Aktuellt

• Öppen utlysning i fokusområden Livscykelperspektiv 
och Organisation och juridik stängde i veckan

• Nya strategiska projekt inom Standardisering och 
Innovationslabb

• Ny fokusområde: Kunskapslyftet
• Partnätverk
• Påverkansplattform 
• Insatser ”DigSam” och ”Uppkopplad Byggarbetsplats”
• Ökade resurser 
• Externt råd
• Totalt 19 strategiska projekt och 17 projekt (ÖU) 

på gång



Utmaningar och möjligheter

• Nå flera behovsägare, intressenter, aktörer från 
flera sektorer

• Intresse att delta när sektorn går på högvarv?
• Uppväxling nationellt och internationellt
• Spridning och långsiktig förvaltning av resultat



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se
www.smartbuilt.se
070-645 16 40



Ett stort tack till Sveriges Byggindustrier! Och 
välkommen på mingel!
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