
Välkommen på seminarium!

Välkommen
Kristina Gabrielii, tf. programchef Smart Built Environment

Smart Built Environment – nu går vi in i en ny programperiod
Olle Samuelson, strategisk programledning Smart Built Environment

Utlysning 7: Digitalisering och industrialisering 
för ett hållbart samhällsbyggande
Kristina Gabrielii, tf. programchef Smart Built Environment

Så söker du
Katarina Buhr, forskningssekreterare Formas

Dina frågor
Kristina Gabrielii och Katarina Buhr

Avslutande mingel med lättöl och smörgås



Ny programperiod – 2019-2021

Olle Samuelson, Smart Built Environment



Vad är Smart Built Environment?

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-

program 2016–2028

• 130 + 130 mkr i programperiod 

två, fram till 2021

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• Omkring 70 företag och 

organisationer som parter



Strategiska innovationsområden

Gränsöverskridande samverkan för 

förnyelse av svenska styrkeområden

Aktörerna sätter agendan

Kraftsamling av resurser och 

kompetens

Långsiktig satsning

Öppet för alla



17 beviljade Strategiska innovationsprogram

1. Innovair

2. SIO Grafen

3. Smartare elektroniksystem

4. Internet of things Sverige

5. BioInnovation

6. SWElife

7. Gruv och metallutvinning (STRIM)

8. Lättvikt

9. Processindustriell IT 

och automation (PiiA)

10. Produktion2030

11. Metalliska material

12. InfraSweden2030

13. Drive Sweden

14. RE:Source

15. Smart Built Environment 

16. Medtech4Health

17. Viable Cities





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



Sammanfattning av förändringar

Fokusområden

• Färre fokusområden, tydligare

• Implementering!

• Skilja på teman, verktyg, 

plats i FoI-kedjan

• Ännu mer koordinering mellan projekt

Utlysningar

• Färre och större utlysningar

• Längre ansökningstid

• Möjlighet till längre projekt 

(bla doktorander)

• Bredare bas av sökande

Nya instrument/arbetsformer

• Implementeringssatsningar

• Synteser

• Internationella samarbeten

• Två-stegsförfaranden 

• Hackaton/tävlingar

Kansli/styrning
• Mer stöd till och mellan projekten

Kommunikation/Omvärld 

• Bredare info, nå ut till fler

• Mer fokus på resultat

• Pedagogisk beskrivning/roadmap

över allt som görs



Teman och verktyg

Informations-

Infrastruktur

Strategiskt

Utlysningar

Värdekedjor och

affärsmodeller

Innovationer och

nya tillämpningar

• Utvecklingsprojekt

• Forskningsprojekt

• Testbäddar och demo

• Implementeringssatsningar

• Synteser 

• Utbildningssatsningar

• Tävlingar/Hackaton

• …

• …
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Utlysningar och strategiska projekt

Utlysningar

• Bred ansats

• Nya konstellationer

• Många förslag

Strategiska projekt

• Riktade satsningar, strategiskt

• Långsiktigt

• Nytta för många aktörer

• Bygga infrastruktur

130 + 130 Mkr 

t.o.m. 2021

50 % 

samfinansiering



En årlig stor utlysning

• Projektstart 
april-maj

• Stänger i 
februari

• Öppnar i 
november

Q4 Q1

Q2Q3

• Omfattar alla fyra 

temaområden

• Fokus på olika verktyg

• 20-30 Mkr årligen

• Längre och större projekt

• 2019 – två stora utlysningar



Första utlysningen 2019

• Stänger i 
april

• Projekt-
start i juni

• Öppnar i 
februari

Q4 Q!

Q2Q3



Strategiska projekt

Informations-

Infrastruktur

Värdekedjor och

affärsmodeller

Innovationer och

nya tillämpningar

Kunskap o kompetens

2019 2020 2021

Processledare

Processledare

Processledare

Processledare

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt



Organisation

Cirka 60 parter

Styrelse

Kansli

Externt råd

Koordinatorer

Strategisk ledning

Operativ programledning

Infrastruktur

Koordinator + 1-2 till

Värdekedjor

Koordinator + 1-2 till

Tillämpningar

Koordinator + 1-2 till

Utlys-

ningar

Strat. 

satsning-

ar

Utlys-

ningar

Strat. 

satsn

ingar

Utly

snin

gar

Strat. 

satsningar
Projekt

Temagrupper

Kunskap o 

Kompetens

Koordinator + 1-2 till

Utlys-

ningar

Strat. 

satsning

ar



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

Cabnet Europe ABRouk AB

Virtual Cities

of Sweden



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se

www.smartbuilt.se



Utlysning 7
Digitalisering och industrialisering för ett hållbart 

samhällsbyggande



Viktiga datum

18 februari 2019 Utlysningen öppnar

29 april 2019, kl. 14.00 Utlysningen stänger

Cirka 20 juni 2019 Beslut meddelas

1 juli 2019 Tidigaste projektstart

1 december 2019 Senaste projektstart

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, 

syfte och önskade effekter: 

Kristina Gabrielii

0702-595657, kristina.gabrielii@iqs.se



Syfte

• Öka takten i den digitala transformationen

• Möjliggöra fler och större/längre projekt

• Aktiviteter som berör hela värdekedjan

Vi vill möjliggöra för aktiviteter som: 

Utforskar temaområden

Tar djärva grepp

Ger oväntade resultat

Åstadkommer verklig förändring

Tillämpar tidigare resultat 



Utlysningens omfattning och projektstorlek

Bidragsbudget

• 30 miljoner kronor

Medfinansieras med minst lika mycket

Projektens storlek:

• 500 000 kr – 4 miljoner kr

• 12-36 månader



Temaområden – exempel innehåll

Innovationer och 

nya tillämpningar

• Utmanar sektorn

• Bryta invanda mönster 

och arbetssätt

• Hitta nya lösningar

• Disruptiva inslag

Till exempel: 

Testar tidigare resultat i verklig 

miljö



Temaområden – exempel innehåll

Värdekedjor 

och affärsmodeller

• Aktörsroller

• Arbetssätt

• Organisering projekt och 

processer

• Upphandling och juridik

Till exempel

- Hanterar värdekedjor, aktörer 

från hela värdekedjan deltar

- Nya former av samverkan 



Temaområden – exempel innehåll

Informations-

infrastruktur

• Standardisering

• Informationsstrukturer 

för livcykelperspektiv

• Tillgänglighet och 

ägande av data

Till exempel

Test av identifierade 

standarder eller kombinationer 

av standarder 



Temaområden – exempel innehåll

Kunskap och 

kompetens

• Öka kunskap och 

kompetens

• Ledningsnivå och 

operativ verksamhet

• Sammanställning och 

synteser

Till exempel

Nya former av 

kompetenshöjande satsningar



Vem riktar sig utlysningen till?

• Etablerade och nya aktörer inom sektorn

• Start-ups

• Behovsägare, t ex kommuner

Smart Built Environment och Formas arbetar för en 

jämlik, jämställd och inkluderande 

samhällsutveckling



Exempel på aktiviteter som kan finansieras

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Testbäddar och demonstrationer

Implementerings- och 

utbildningssatsningar

Synteser

Tävlingar och kunskapshöjning

Nya former för samverkan



Vad bedöms?

Relevans
• Vilket/vilka temaområden?

• Adresserade effektmål?

• Koppling till övergripande 
effektmål?

Potential
• Nyskapande?

• Potential att bidra till ökad 
jämställdhet/mångfald?

Genomförande
• Trovärdig plan?

• Rimlig tidsplan och budget?

Organisation
• Kompetens, resurser, 

erfarenhet?

• Teamets sammansättning 
(mångfald)



Kom ihåg!

29 april 2019, kl. 14.00 Utlysningen stänger

1 juli 2019 Tidigaste projektstart

1 december 2019 Senaste projektstart

• Läs igenom hela utlysningstext inklusive bilagor

• Var uppmärksam på samtliga 

bedömningskriterier

• Ställ frågor i god tid!

Lycka till med ansökan!



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se

www.smartbuilt.se

070-645 16 40





Ett forskningsråd för hållbar utveckling

Miljö Areella näringar       Samhällsbyggande



Formas bidrar till hållbar utveckling

Genom att:

• finansiera den bästa forskningen

• finansiera innovation i framkant

• sammanställa kunskapsöversikter för 
miljöområdet

• verka i dialog och samverkan

• bedriva och stödja 
forskningskommunikation

2019-02-21 34



Så här söker du

https://www.smartbuilt.se/


Nytt för denna utlysning!

• Temaområden

• Organisationen är sökande

• Alla budgetuppgifter direkt i Prisma

2019-02-21 37



Vem kan söka?

• Universitet, högskola, institut, näringsliv, offentlig sektor m.fl.

• Organisation som är juridisk person

• Minst två organisationer
• Varav en från antingen näringsliv eller offentlig sektor

• Max sex organisationer som projektparter

2019-02-21 38



Hur skrivs ansökan?

• Svenska eller engelska

• Projektbeskrivning i Word-mall – max 10 sidor

• Grundinformation och budget i ansökningssystemet Prisma

• Bifoga 1-6 CV:n

2019-02-21 39



Sök i Prisma!

• Huvudsökande organisation

• Organisationskonto krävs

• Initiera ansökan genom 
organisationskontot

• Organisationskontoansvarige 
kan bjuda in annan projektledare

2019-02-21 40



Medfinansiera med minst 50%

Fyra sätt att finansiera projektet:

1. Sökt bidrag

2. Annat offentligt stöd

3. Annat privat stöd

4. Egen finansiering

Medfinansiering = Egen finansiering + annat privat stöd

2019-02-21 41



Bedriver ni ekonomisk verksamhet?

Kolla reglerna om statligt stöd!



Vad händer med din ansökan?

• Formaliakontroller av Formas

• Oberoende granskare läser och betygsätter enligt kriterierna

• Panelmöte mellan granskarna för att ranka ansökningar

• Slutliga budgetkontroller av Formas

• Formas fattar beslut

2019-02-21 43



Utlysningens hemsida

www.formas.se/smartbuilt2019

http://www.formas.se/smartbuilt2019


Kontakt

Smart Built Environment

Bakgrund, syfte, önskade effekter

kristina.gabrielii@iqs.se

Formas

Hur ni söker, budget, Prisma m.m.

smartbuilt@formas.se

2019-02-21 45
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Smart Built Environment
info@smartbuilt.se

www.smartbuilt.se

070-645 16 40


