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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 

• Drygt 60 företag och 

organisationer som parter



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



Cirka 60 parter

Styrelse

Kansli: 
programchef, 

strat. programledare, 

kommunikation, 

administration 

Externt råd

Smart Built Environment – intern organisation

Juridik och 

organisationKunskapslyft
Standardi-

sering

Forsknings-

plattform

Innovation och nya 

tillämpningar

Koordinatorer 

för strategiska 

projekt
Öppna 

utlysningar

InnovationslabbLivscykel-

perspektiv
Affärsmodeller

Strategisk ledning

Operativ programledning

Koordinering

Drygt 60 projektProjektledning

59%

41%

Män Kvinnor

Projektledare



Parter i programmet

Cabnet Europe ABRouk AB

Kempina AB



Status efter 3 år – vår bild

• Väl förankrat hos behovsägare

• Bra samarbete med andra SIP

• Etablerade och vidareutvecklad organisation och 

styrande dokument

• Omfattande kommunikationsverksamhet

– nyhetsbrevet når drygt 900 prenumeranter

– webbplatsen har 400 unika besökare varje vecka

• Cirka 30 % ökning av programresurser



Styrkor enligt utvärderare

• En väl etablerad kraftsamling  - trögrörlig bransch

• Programmets ledning är väl utvecklad, reflekterande - tydlig 
ambition att inkludera en bredd av intressenter

• Stor vikt vid öppenhet och transparens

– kommunikationssatsningar 

– väl utvecklade processer kring utlysningar och enskilda/strategiska 
projekt. 



Styrkor enligt utvärderare

• En väl genomtänkt effektlogik - används i planering och 
uppföljning

• Genomtänkta och väl utformade aktiviteter  i linje 
effektlogiken och programmets strategi.

• Ambitiös och väl genomförd kommunikation: 

– bra webbsida som ger god överblick över verksamheten

– lättillgänglig plattform för projektstöd på hemsidan.



Fokus framåt

• Fler samarbetspartners (start-ups, kommuner)

• Arbetssätt och struktur – disruptiva lösningar

• Identifierar eventuell hinder för programmets 

utveckling

• Projektportfölj – analys, förädling, uppföljning o 

paketering – implementering

• Internationalisering  - strategi och kommunikation

• Strategi för fler perspektiv på 

mångfald/jämställdhet, koppling agenda 2030



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se

www.smartbuilt.se

070-645 16 40


