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Ja till strategiskt innovationsprogram!

• 200 Mkr till digitalisering i samhällsbyggandet



Programmets bakgrund

• Tidigare utbilda och förändra hela 
samhällsbyggnadssektorn

• Nu är fokus på att stödja de som vill förändra och 
genom deras framgång påverka hela 
samhällsbyggnadssektorn

> 3 år, 100-tals diskussioner och förankringar samt > 40 avsiktsförklarare



Vad har vi gett oss in på?





Interimsstyrelse

Anna Eriksson, Lantmäteriet och Monica von Schmalensee, White
saknas på bilden.



Välkomna!
Befintliga och nya intressenter!



Smart Built Environment

Uppstartsmöte 2015-10-12

#smartbuilt



Vad är Smart Built Environment?

• 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 mfl har drivit projektet

• Bakom satsningen står nära 40 företag och 
organisationer i sektorn



Bakgrunden



SIO – Strategiska innovationsområden

• Regeringen satsar på ”Strategiska innovationsområden”, SIO
• 225 Mkr/år 2013 – 2016 till svenska styrkeområden
• Utlysningar i två steg:

1. Strategiska agendor – planeringsbidrag om 500 tkr 
2. Strategiska program – genomförande 10-50 Mkr per år.
§ Finansiering  och engagemang från behovsägare

ska vara betydande.
§ Utlysning 1: våren 2013

Utlysning 2: hösten 2013
Utlysning 3: hösten 2014



Strategiska innovationsområden



En gemensam strategi för digitalisering för 
hållbart samhällsbyggande

=

Framtagen av:
• IQ Samhällsbyggnad
• Sveriges Bygguniversitet
• Lantmäteriet

Med brett stöd från sektorns aktörer 
inom näringsliv, akademi och offentlig 
sektor 



En långsiktig process

Strategisk agenda
2012
• Ansökan, juni 2012

2013
• Avrapporterad, april 2013
• Ansökan om bidrag för att 

slå ihop, maj 2013
• Avrapporterad nov 2013

Strategiskt program
2013
• Ansökan steg 1, nov 2013

2014
• Ansökan steg 2, mars 2014
• Avslag, juni 2014
• Ansökan steg 1 sep 2014

2015
• Ansökan steg 2, feb 2015
• Intervjuer, mars 2015
• Beviljad, april 2015
• Uppstartsfas maj-dec 2015
• Programstart jan 2016



16 beviljade Strategiska innovationsprogram, ”SIP”

April 2015

1. INFRASweden2030,
Kungliga tekniska högskolan.

2. Automated Transport Systems,
Lindholmen Science Park AB.

3. RE:Source – resurs och avfallshantering,
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. 

4. Smart Built Environment,
IQ Samhällsbyggnad AB.

5. SIO Medtech4Health,
Kungliga tekniska högskolan.

Tidigare beviljade program

1. Innovair (flygteknik)

2. Grafen

3. Smartare elektroniksystem

4. Internet of things

5. BioInnovation

6. SWElife (life science)

7. Gruv och metallutvinning

8. Lättvikt

9. Processindustriell IT och automation

10. Produktion2030

11. Metalliska material



Programmets innehåll

#smartbuilt



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



Våra aktiviteter

25%

50%

25%

Fördelning FUI

50%50%

Projektportfölj



Utlysningar och strategiska projekt



Smart Built Environment – intern organisation

St-Projekt 1:1 – projektledare
St-Projekt 1:2 – projektledare 
osv.

Ö-Projekt 1:1 – projektledare
Ö-Projekt 1:2 – projektledare 
osv

Cirka 40 intressenter, 
kommer bli fler

Stämma

Styrelse Extern bedömningsgrupp 
en eller flera

Rådgivande grupp Strategiskt projektpaket 1
Processledare

Kansli
Programchef, programledare, 

kommunikatör

Strategiskt projektpaket 2. 
osv.

Processledare

Öppen utlysning 1
Processledare



Vad händer nu?

• Uppstartsfas under 2015
• Bemanning och organisation av kansli
• Interimsstyrelsen
• Avtal för att vara part i programmet
• Fler aktiva parter i programmet
• Några förstudier/projekt startar hösten 2015
• Konkretisering av programmets innehåll och drift:

– Reviderad strategi och programplan, 2016-2018 anpassad till budget
– Effektlogik för genomförandet
– Kommunikationsplan, webbplats

• Kick-off 12 okt – Stockholm 
• Första utlysningen Q1 2016



BIM, Geodata och industriella 
processer

#smartbuilt



Vad är BIM?



För vem?
• Kommuner och planerare
• Arkitekter och tekn. konsulter
• Entreprenörer
• Fastighetsföretag
• Byggmaterialindustrin
• Byggherrar och brukare

Nyttor!
Kvalitet
• Fler alternativa lösningar
• Bättre förståelse för beslutsfattande
• Mer ändamålsenliga byggnader, vägar,

järnvägar…

Ekonomi
• Bättre samarbete genom visualisering
• Effektivare processer
• Färre fel i planering, projektering, produktion,

förvaltning
• Bättre hushållning med resurser

Tid
• Förkortade processer – genom ökad förståelse
• Bättre samarbete – gemensam enhetlig information
• Minskade förseningar i processerna
• Effektivare logistik



Vad är Geodata och GIS?

Planering

Projektering

Modellering

Visualisering

Idé



Vad är nyttan med geodata och GIS?



29

Vad är industriella processer?



30

Integration av produkt- och processutveckling



Fördjupning 1

1. Innehåll – åtta områden

2. Finansieringsformer, öppna utlysningar och 
strategiska projekt, 
vad är skillnaden? 

3. Effektlogik, vad är det? Hur ska den användas?

#smartbuilt



Innehållet



Fyra startprojekt 2015

Standarder
1. Begrepp och klassifikation

BSAB 2.0
2. Strategi för 3D-Geodata
3. Kartläggning industriella 

processer

Forskningsmiljö
4. Uppstart av 

forskningsplattform för Smart 
Built Environment 

Uppstart av process för det 
strategiska projektet 
”Datastandardisering och 
modeller”



Innehållet i åtta aktiviteter

2015 2016 2017 2018
Livscykelmetoder & -aktioner

Kunskapslyft för digitala processer

Datatillgänglighet & 
-innovationer

Risker & 
affärsmodeller

Innovations lab - testbäddar för integrerade affärstillämpningar
Handlingsplan 
& mätmetoder Forskningsplattform

BSAB 2.0

3D-geodata Data standardisering & modeller

Industriella 
processer

Juridiska- & 
aktörskonsekvenser



Projekt 1 och 2

Begrepp och klassifikation 
BSAB 2.0
• Utveckla systemet och dess 

tabeller samt anpassa till ett 
modellbaserat arbetssätt

• För planering, projektering, 
produktion och förvaltning 

• Utveckla principer för 
klassifikation av egenskaper 

• Koppla relevanta egenskaper 
och värden till objekt 

Strategi för 3D-geodata
• Hitta strategier för förbättrad 

samverkan mellan intressenter som 
använder och förädlar 3D-geodata

• Gemensamma lösningar för struktur 
och distribution av 3D-geodata 

• 3D-baskarta/primärkarta, 3D-
stadsmodell och 3D fotorealistisk 
modell.

• Relation 3D-geomodeller och
BIM-modeller



Projekt 3 och 4

Kartläggning industriella 
processer
• Kartlägga industriella 

processer på olika 
produktnivåer och hos olika 
aktörer

• Som input till aktuella 
standardiseringssatsningar 

• Underlag till processen för 
fortsatta standardiserings-
projekt

Forskningsmiljö
• Kunskapsplattform för :

Hur integrering av digitalisering via 
GIS, BIM och industrialisering 
leder till ökad produktivitet och 
effektivitet samt minskad 
miljöpåverkan och ny affärslogik

• Distribuerad vetenskaplig miljö från 
flera akademiska parter. Primärt via 
Sveriges Bygguniversitet



Forskningsplattform

1. Kurser
2. Forskningsprojekt 

(doktorand och senior) 
som stöttar:
Validering och 
implementering för 
programmets aktörer
Framtagning av ny kunskap 
tekniker och metoder

3. Följeforskning
4. Internationell samverkan

Produktivitet och riskhantering 
av digitalisering och industrialisering
Nya affärsmodeller och 
ansvarsfördelningar i värdekedjan av 
digitalisering och industrialisering 
Utveckling av BIM- ,GIS-, och 
industriella verktyg,
Hur digitalisering och industrialisering 
understödjer LCA  för minskning av 
CO2 och  energianvändning



Finansieringsformer

Öppna utlysningar och strategiska projekt



Finansieringsformer

Programmets 
prioriteringar

Strategiska
projekt

Öppna
utlysningar

Myndigheternas
prioriteringar



Finansieringsformer

Programmets 
prioriteringar

Strategiska
projekt

Öppna
utlysningar

Myndigheternas 
prioriteringar

Ansökan beskriver 8 inriktningar Idé → underlag till 
projektbeskrivning Idé → underlag till utlysning

Advisory board: Prioriterar innehåll samt 
bevaka SME, jämställdhet, 
internationalisering och bransch-
övergripande

Processledare + WS ger 
succesivt projektbeskrivning

Processledare för 
utlysningstext

Styrelsen: förslag om 
finansiering Styrelse: beslut om utlysning

Beslut av Myndigheterna Projektförslag från sökande

Programchef + styrelseansvar för 
uppföljning och resultat

Genomförande under 
ledning av projektledare Beslut av Myndigheterna Externa bedömare: förslag

om finansiering

Genomförande av 
individuella projektägare



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 projektplan i öppen 

samverkan
3. Genomförandet av det strategiska projektet leds av en Projektledare



Initiering

Beslut av initiering
av ett strategiskt 
projekt tas av 
styrelse

Processledare
utses av 
styrelse/program-
ledning

Beskrivning

Processledaren tar 
fram underlag till 
projektbeskrivning 
med stöd av de 
centrala aktörerna

Innehåll & Genomförare

WS1 – Behovsägare & 
akademi
För företag, organisationer 
och akademi

WS 2 - Idegenerering och 
konkretisering
För konkretisering av 
sammanlänkade delprojekt

Advisory group
prioriterar:
• Innehåll till 

projektbeskrivningen
• Bevakar SME, 

internationalisering, 
jämställdhet och andra 
industrier

Bedömning

Extern granskning
Projektbeskrivning 
skickas till externa 
granskare för validering 
och relevans

Styrelsen fattar beslut 
om:
Fortsättning baserat på 
granskning,

Överenskommelser
Genomförare och 
processledare justerar 
innehåll och budget samt 
beslut om projektledare 
och styrgrupp

Beslut

Styrelsen fattar 
beslut om:
Projektbeskrivning
Projektledare
Projektavtal(en)

Formas fattar 
beslut 
baserat på 
styrelsens förslag

Genomförande & 
Granskning

Organisation
Projektledare stöttas av 
en styrgrupp

Projektledaren stöttar
• Projekten med nya 

kontakter, kunskaps-
utbyte och kunskaps-
spridning

• Tar fram en 
etapprapport 

Extern granskning
Av etapprapporten. 
Progression mot mål och 
effektlogik värderas

2 mån 5 mån 6 mån 0,5 mån

Kontinuerlig dialog med myndigheterna för Strategiska Innovationsområden

Process för start av strategiska projekt 



Effektlogik
Kopplar ihop alla aktiviteter med önskade effekter av ökad 
och integrerad digitalisering och industrialisering



Effektlogiken styr alla val av aktiviteter

Aktiviteter

Resultat 2017 Effekter 2018

Mål 2025

Data 
standardisering 

& modeller

Innovations lab-
Testbäddar för 

integrerade 
affärs-

tillämpningar

Minskning av 
miljöpåverkan

Kortare tid

Minskning av 
kostnader

Förnyad 
affärslogik

Färdigt 
klassificerings-system 
för digital information

X av 10 proj. i agenda 
genomförda

X  innovationsupp-
handlingar 

genomförda

X  innovationer i 
Bygginnovationen

X  testpiloter 
genomförda

Ökad integration av BIM-GIS 
testas av näringsliv och 

myndigheter i  byggprojekt

Förbättrat obrutet 
informationsflöde

Ökad produktivitet

Digitalisering och 
industrialisering understödjer 

minskning av CO2 och  
energianvändning

Forskningsresultat används för 
validering och riskbedömningar



Fördjupning 2

1. Part i programmet

2. Organisation

3. Budget, utvärdering och uppföljning

#smartbuilt



Vad är en part i programmet?

• De aktörer som är 
behovsägare av 
programmets resultat och 
som vill engagera sig 
strategiskt och operativt

• Grundkriterier t ex:

– Organisation med 
verksamhet i Sverige:

Dvs företag, myndighet, 
universitet och högskola, 
kommun och landsting, 
branschorganisation

• Vad krävs, t ex:
Genom ”letter of intent”:
– Stödja programmets mål, 

strategier och aktiviteter

– Uttrycka ambition att nyttja 
programmets resultat och 
skapa förändring

– Stödja programmet genom 
eget arbete, kontant 
finansiering och/eller 
tillhandahålla utrustning



Vilka rättigheter och möjligheter?

• Rättighet att medverka i styrelse och
val av styrelse

• Möjlighet att medverka i initiering av
strategiska projekt

• Möjlighet att medverka i genomförande av 
strategiska projekt

• Möjlighet att påverka strategisk inriktning på 
programmet



Smart Built Environment – intern organisation

St-Projekt 1:1 – projektledare
St-Projekt 1:2 – projektledare 
osv.

Ö-Projekt 1:1 – projektledare
Ö-Projekt 1:2 – projektledare 
osv

Cirka 40 intressenter, 
kommer bli fler

Stämma

Styrelse Extern bedömningsgrupp 
en eller flera

Rådgivande grupp Strategiskt projektpaket 1
Processledare

Kansli
Programchef, programledare, 

kommunikatör

Strategiskt projektpaket 2. 
osv.

Processledare

Öppen utlysning 1
Processledare



Hur hanteras medel i programmet?

• Avtal mellan IQ 
Samhällsbyggnad och 
myndigheterna om 
kanslifunktion

• Reserverad budget hos 
myndigheterna för 
aktiviteter

• Öppna utlysningar –
medel från myndigheterna 
till de beviljade projekten

• Strategiska projekt –
medel från myndigheterna 
till utsedd projektledande 
organisation



Uppföljning och utvärdering

• Utvärdering vart tredje år, 
kopplat till förnyad budget

• Uppföljning årligen

• Syfte:
1. Lärande – program och 

finansiärer
2. Grund för fortsatt 

finansiering

• Fokus utvärdering 2018

1. Etablering – kännedom
2. Ledarskap och 

organisation
3. Projekt och andra 

aktiviteter

”Bra grundstruktur”



Hur kan man engagera sig i programmet?

• Delta i öppna utlysningar – bra projektförslag

• Bli part i programmet

• Delta i processerna för strategiska projekt

• Delta i genomförande av strategiska projekt

• Bidra med personella resurser och kompetenser

• Medverka i arbetsmöten och diskussioner

info@smartbuilt.se



Smart Built Environment ur ett
kommunikativt perspektiv

#smartbuilt
Kick-off 12 oktober 2015

Helena Gibson Ek



Höga ambitioner och stora utmaningar

• Kommunikation och kunskapsspridning är 
strategiska aktiviteter i programmet

• Bidrar till programmets framgång
• Övergripande plan för kommunikation och 

kunskapsspridning i programmet
• Varje aktivitet och projekt kommer att ha sina 

egna kommunikativa utmaningar



Kommunikationen ska bidra till att:

• Göra programmet känt, locka fler intressenter 
och deltagare i forskningsprojekt och aktiviteter

• Skapa en programkänsla och ge alla deltagare 
det stöd de behöver för att bli framgångsrika

• Sprida resultat från programmet så att det 
kommer till nytta och bidrar till digitaliseringen av 
samhällsbyggandet



Var kommunicerar vi? 
Smart och digitalt så klart...

• www.smartbuilt.se – ett nav 
för kommunikationen

• Nyhetsbrev
• Andras kanaler
• ”Nya” kanaler och verktyg?

• Seminarier och möten
– Workshop – ta fram 

strategiska projekt
– Informationsmöten i 

samband med utlysningar
– Resultatspridnings-

seminarier
– Programkonferenser för 

hela programmet
– Tematiska möten
– Andras seminarier och 

möten



Vad händer nu? Två parallella processer...

• Grafisk profil och 
logotyp
• www.smartbuilt.se
• Nyhetsbrev
• Dagens kick-off
• ....

Börja 
kommunicera här 

och nu

• Kanaler
• Målgrupper
• Budskap
• Aktiviteter
• Mål
• Utvärdering
•...

Ta fram 
kommunikations-

strategi och 
aktivitetsplan

Planera

Genomföra

Utvärdera

Förbättra











Prenumerera på Smart Built Environments 
nyhetsbrev

• Anmäl dig och dina kollegor på info@smartbuilt.se


