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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 

• Cirka 50 företag och 
organisationer som parter
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Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-05-09

Viable Cities



Riktning för 
systemförändring

KraftsamlingPrioritering av områden

Finansiering
• Vinnovas program

• Strategiska 
innovationsprogram

• Utmaningsdriven 
innovation

• Andra finansierande 
myndigheter och 
stiftelser

Lagstiftning och 
reglering
• Innovationsfrämjande 

reglering
• Incitament för 

innovations-
upphandling

Offentlig sektor som 
förändringsagent
• Reglerande och 

upphandlande 
myndigheter

• Kommuner och 
regioner

Innovationsrådet

Samverkansgrupper



Vad kan digitaliseringen skapa?
• Optimera lösningar – analysera 100-tals alternativ 

– Bättre hus, vägar, järnvägar
• Geografiskt läge, demografi, klimatpåverkan, hållfasthet, tillgänglighet, 

energieffektivitet, kostnad, tid…
• Minska fel i planering, byggande och produktion 

– Lägre kostnad, kortare tid
• Visualisering för beslut, kollisionskontroller, logistikhantering, resurser, 

kostnadskontroll
• Erfarenheter och lärande 

– Utnyttja plattformar för effektivitet med flexibla lösningar
• Tekniska plattformar, processplattformar, IT-plattformar

• Nya arbetssätt, roller och affärsmodeller
• Fler aktörer samverkar tidigt, incitament för fokus på

slutprodukt och brukare
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Presentation Notes
Dessa tre delar utgör kärnan i Smart Built Environment och det vi bygger våra strategier kring. Det finns också ett stort antal andra områden, bl.a. inom digitaliseringen där utvecklingen går fort och där vi kan nyttja nya idéer, tex. inom Internet of Things (sensorer); Big data och analyser kopplade till det; Cloudlösningar, semantiska webbar, automation/robotisering, 3D-printning mm. Det tar vi in i programmet och knyter till den kärna vi utgår ifrån. 



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



Utlysningar och strategiska projekt

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



Parter

Styrelse

Kansli 
Koordinatorer

Externt råd

Standardisering Innovationslabb Kunskapslyft Livscykelperspektiv Forskningsplattform

Nationella riktlinjer

Smart planering

Tillverkning och montage

Info för förvaltning

Digsam: 4+4 Mkr

Testbäddsportal

Test i byggprojekt

Idéverkstad

Uppkopplad byggplats: 
20+20 Mkr

Leda digital transformation

Kunskapslyft för dig
- processer

Hinder att överbrygga

Testpiloter

Kunskap och 
kommunikation

Mätmetoder

Kurser

Seniorforskning

Smart Built Environment – intern organisation

Strategiska projekt och öppna utlysningar

Testbäddar och 
verifieringsprojekt

Digitala affärsmodeller

Digitalt 
samhällsbyggande

Livscykelperspektiv

Juridik och organisation

Öppna utlysningar
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Bli part i programmet!

• Påverka programmets inriktning, 
strategiska projekt och utlysningar

• Medverka i styrelse eller välj in 
representanter

• Ta plats i partsnätverket och 
medverka i programmets 
aktiviteter

• Stöd programmet genom eget 
arbete eller kontant finansiering 

• Nyttja programmets resultat och 
skapa förändring 

Det är avgiftsfritt att bli part!



Parter i programmet

Cabnet Europe AB

Rouk AB



Uppkopplad byggplats



Projektet uppkopplad byggplats

• Byggindustrins tillverkning sker på på byggplatser som temporära 
fabriker och försörjningskedjor vilka byggs upp och monteras ner 
gång efter gång.

• Uppkopplad byggplats 
– Koncentreras på byggplatsens produktions- och 

försörjningsprocesser, 
– Innebär samverkan mellan ett antal ledande bygg- och IKT 

aktörer med högskolor för att öka produktiviteten, säkerheten och 
effektivisering av försörjningskedjorna,

– Är en testbädd.
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Presentation Notes
20 + 20 miljoner2+2 år6 uppkopplade byggplatserVinnova finansierar



Sex identifierade temaområden för tester på 
byggplatser

1. Den sömlösa 
försörjningskedjan

2. Ökad produktivitet genom 
mekanisering, 
automatisering, robotisering

3. Dynamisk, optimerad APD-
planering

4. Industriell planering för 
byggprojekt

5. Det ritningslösa 
byggprojektet

6. Säker arbetsmiljö



DigSam
- Digitalisering av  samhällsbyggnadsprocessen

Presenter
Presentation Notes
effektivare och enklare hantering av 3D-dataenklare datautbyte ökad användning av 3D-geodataökad integration mellan Geodata/GIS och BIMåteranvändning av data, livscykelperspektiverfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter



Samverkans gruppens fyra förslag:

1. Enhetliga riktlinjer och standarder för 
samhällbyggnadsinformation

2. Digitala metoder och verktyg i 
processer för att skapa ett resilient 
samhälle

3. Behov av och vidareutveckling av 
testbäddar

4. Kunskapslyft om processens helhet och 
digitaliseringens möjligheter

Förslag till åtgärder från Smarta städer -
arbetsgruppen för en digital planprocess



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