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Vad är Smart Built Environment?

• Ett av 17 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



Tre aspekter av digitaliseringen



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 – 8 fokusområden



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



Omvärld

• Andra SIO-program

– Infra Sweden 2030

– Re:Source

– Drive Sweden

– IoT Sverige

– BIO innovation

– Smarta och hållbara 

städer

• Digitalt först –

regeringsuppdrag till 

Lantmäteriet

• input till regeringens 

nyindustrialiseringsstrategi

• Vinnovas uppdrag om 

digitalisering av svensk 

industri

• Regeringens 

samverkansprogram



Digitalt samhällsbyggande med 

innovationskraft.

Rikard Espling

IQ Samhällsbyggnad



Utlysningar och strategiska projekt – 8 fokusområden



Digitalt samhällsbyggande med 

innovationskraft.

Syftet med utlysning är utveckling och 

implementering av innovationer genom 

• digitalisering 

• öppna data 

• utveckling av industriella processer samt 

samhällbyggnadsprocesser. 



Bakgrund

I dagsläget finns en stark politisk vilja att stödja 

samhällsbyggandet med resurser för forskning, 

utveckling och innovation. 

Resultat från Smart Built Environment 

• nya stödstrukturer ex testbäddar och testbäddar

• nyttja testbädd och innovationslabb

• integration av BIM och GIS



Behov

Planering och tidiga skeden

• Simulera samhällsbyggnadsprocessen

• Kartläggning och optimering av faktiska flöden och 
arbetssätt i kommuner

• Praktisk nytta ex bygglov och planarbete

• Samordna och utveckla kommunernas processer 

Designprocessen

• Digitala verktyg och metoder

• Alternativstudier och förankring

• Kunskap som åter- och överförs



Behov

Industriella processer

• Flexibla produkter

• Standardiserade plattformar

Förvaltning byggd miljö

• Datastandardisering

• Innovativa arbetssätt och processer

• Effektivitet och kundnytta



Innovationer

Med innovationer avses resultat inom följande 
områden:

• En process som utvecklas så att en vara eller 
tjänst kan produceras med mindre resurser. 
Alternativt kan en helt ny process skapas med 
nya roller för det förväntade slutresultatet.

• Produkt dvs. en förbättring av en existerande 
produkt alternativt nyskapande.

• Tjänst dvs. förbättring av en existerande tjänst 
alternativt nyskapande.

• Organisation dvs. samarbete i nya former med 
digitala metoder.



Innovation med resultat i närtid

Det är viktigt att på kort sikt, tre till fem år, 

kommersialisera eller tillämpa resultaten av 

projekten.

Med detta inkluderas tillämpningar av resultatet i 

offentlig och kommunal verksamhet 



Genomförande

Vi avser att bevilja medel för såväl mindre som 

större projekt under programperioden. 

• Programmedel mellan 200 000 och 2 000 000 

kronor. 

• Minst 50 % delfinansiering

• Lämplig projekttid ca 18 månader, max 24.

Total budget för utlysningen är 7 700 000 kr.



Bygginnovationen

• Bygginnovationen är en satsning från Vinnova

och sektorn som ger innovationsbidrag för att 

utveckla en idé eller genomföra ett projekt. 

• Denna utlysning ger möjlighet att vidareutveckla 

en idé som tidigare erhållit stöd från Bygg-

innovationen. 

• Bedömning påverkas ej av tidigare bidrag.

Mer information på http://www.bygginnovationen.se



Var tydlig med förväntade effekter

• Ökad innovationskraft i samhällsbyggnadssektorn

• Effektivare processer för näringsliv, myndigheter och övrig offentlig sektor

• Nya organisatoriska former för byggprojekt, aktörer och roller

• Förändrade arbetssätt, processer och organisationer

• Nya tjänster eller produkter

• Nya aktörer inom akademi och näringsliv

• Lärande organisationer

• Ökad produktivitet i samhällsbyggnadssektorn

• Innovationer baserade på öppen data

• Förbättrat obrutet informationsflöde

• Objektsbaserad information har avtalsmässig status

• Integrering av digitalisering och industrialisering i konkreta byggprojekt

• Mindre utsläpp av växthusgaser och lägre energianvändning

• Minskad resursförbrukning och spill i processerna



Formalia

• Sökande måste vara en godkänd 

medelsförvaltare hos Formas

• Projektparterna ska vara juridiska personer

• Projektbeskrivningen 10 A4-sidor 

• Minst en projektpart ska vara komma från 

industrin eller offentlig organisation

• Ansökan ska skrivas på svenska eller 

engelska



Bedömning

• Relevans

• Potential

• Genomförande

• Organisation



Tider

Öppningsdatum: 22 februari 2017

Sista ansökningsdag: 4 april 2017 kl. 14:00

Senast datum för beslut: 21 juni 2017

Tidigaste projektstart: 30 juni 2017

Senaste projektstart: 31 augusti 2017



Länkar

• Smart Built Environment www.smartbuilt.se

– Frågor om programmet

• Formas www.formas.se

– Utlysningen

– Formas anvisningar om Prisma 

– Allmänna anvisningar för sökande hos Formas 

• Vinnova www.vinnova.se

– Regler för statligt stöd

– Villkor om nyttjanderätt

http://www.smartbuilt.se/
http://www.formas.se/
http://www.vinnova.se/


Kontaktpersoner

• Amy Rader Olsson, programansvarig Smart Built Environment

– 070 036 57 37

– amy.rader.olsson@iqs.se

• Olle Samuelson, strategisk programledning Smart Built Environment

– 070 329 04 42

– olle.samuelsson@iqs.se

• Anna Vikström, utlysningsansvarig Formas

– 08 775 40 18

– anna.vikstrom@formas.s

• Pernilla Hjerth Elgström, Formas, administrativa frågor Formas

– 08-775 40 33
– pernilla.hjerth@formas.se

mailto:amy.rader.olsson@iqs.se
mailto:olle.samuelsson@iqs.se
mailto:anna.vikstrom@formas.se
mailto:pernilla.hjerth@formas.se


Formas 
Forskningsrådet för 

hållbar utveckling

Anna Vikström

Smart Built, 19 januari 2017



Ansökan görs i Prisma

• Prisma är ett system som är utvecklat för 

och av forskningsråden Formas, Forte 

och Vetenskapsrådet

• Här kan du söka bidrag och hantera dina 

beviljade bidrag

• Adressen dit är: 

https://prisma.research.se





Organisation/Medelsförvaltare

• För att kunna skicka in en ansökan, måste 

det finnas en organisation som man kan 

koppla sin ansökan till

• Det behövs en ansvarig på organisationen 

som skapar ett organisationskonto

• Det tar upp till två veckor att skapa ett 

organisationskonto





Skapa organisationskonto:

Maila 

Berit.Lundquist@formas.se

att ni har skickat in 

förfrågan om 

organisationskonto, och att 

det gäller utlysningen för 

Smart Built

mailto:Berit.lundquist@formas.se


Skapa personkonto 

steg 1: Klicka här



Skapa personkonto 

steg 2: Klicka här



Skapa personkonto 

steg 3: Skaffa ORCID



Skapa personkonto 

steg 3: Gå in på

http://orcid.org och 

skapa ett ORCID

http://orcid.org/


Skapa personkonto 

steg 4:

Fyll i era 

personuppgifter flik för 

flik. I det ingår att lägga 

in CV-uppgifter och 

registrera 

personkontot.





Medsökande

• Eventuella medsökanden behöver också ha 

ett konto i Prisma

• Be dem skapa ett personkonto, inklusive 

ORCID

• Därefter kan ni bjuda in dem via Prisma

• Observera att det är väldigt viktigt vilken e-

postadress som används, man kan bara ha 

en e-postadress kopplad till sitt personkonto, 

och det är till den e-postadressen som 

inbjudan skickas



Därefter, leta upp 

utlysningen när 

den har öppnat 

och läs igenom 

utlysningstexten



Och börja skriv 

ansökan, flik för flik.



Signering

• När ansökan är registrerad och utlysningen 

har stängt, har organisationen 7 dagar på sig 

att signera ansökan, för att visa att 

organisationen stödjer ansökan

• Den organisationsansvarige/ 

signeringsansvarige får ett mail om denna 

uppgift



1. Skicka förfrågan om organisationskonto 

(meddela Formas att förfrågan skickats i 

Prisma)

2. Skapa ORCID

3. Skapa och registrera personkonto

4. Be eventuella medsökande att skapa och 

registrera personkonto

5. Skriv ansökan

6. Registrera ansökan

7. Signera ansökan som organisation

Punkt 1-4 kan göras redan nu, innan 

utlysningen öppnat

Sammanfattning



Det viktigaste av allt…

Smart Built i Prisma



Det viktigaste av allt…

Börja i tid!!!

Smart Built i Prisma



Formas ansvarsområden

Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad 



Forskningsfinansiering hållbart 

samhällsbyggande

• Formas årliga öppna utlysning

• Utlysning 

kommunikationsprojekt

• Utlysning konferenser och 

workshops

• Internationell finansiering (JPI 

Urban Europe, Water JPI)

+ VINNOVA och 

Energimyndighetens satsningar



Formas årliga öppna utlysning – Nyhet!

1. Klimatförändringar 
2. Vatten från källa till hav 
3. Ekosystem och biologisk mångfald på land 
4. Miljöföroreningar 
5. Livsmedelsförsörjning 
6. Djurs hälsa och välbefinnande 
7. Konsumtion, produktion, material
8. Byggd miljö 
9. Städer och landsbygd 
10. Övergripande styrning



www.formas.se



Kunskap i samverkan 
Forskningspropositionen 2016



Prioriterade utmaningar

• Klimat

• Hälsa

• Digitalisering

• Skolan

• Säkert, inkluderande & 

hållbart samhälle



Formas 2017 2018 2019 2020

Klimat 25 75 130 130 

Analysfunktion 0 15 15 15

Hållbart 

samhällsbyggande
0 50 75 75

Social bostadspolitik 0 20 30 30

Strategiska 

innovationsområden
0 50 75 100

Formas del



Satsningar

10-åriga nationella forskningsprogram

Samverkansprogram/SIO

Särskilda satsningar

Särskilda åtgärder



1. Nästa generations resor och transporter.

2. Smarta städer.

3. Cirkulär och biobaserad ekonomi.

4. Life science.

5. Uppkopplad industri och nya material.

Samverkansprogram/SIO



Förstärkningen ska leda till: 

• Ökad orientering mot de av regeringen utpekade samhälleliga 

utmaningarna, genom regeringens fem samverkansprogram.

• Förstärkning av befintliga SIO 

• Ökad samordning och samverkan

• Digitalisering ska genomsyra samtliga samverkansprogram

Mkr 2017 2018 2019 2020

Vinnova 155 200 275 400

Formas 0 50 75 100

Samverkansprogram/SIO



Vi på Formas som jobbar med hållbart samhällsbyggande 

SMART BUILT TEAMET
Hanna Ridefelt
Anna Vikström
Pernilla Hjerth Elgström


