
Välkommen på: 

Programkonferens med 

Smart Built Environment





Program onsdag 22 maj, förmiddag

Välkomna och information om den nya programperioden, Kristina Gabrielii, 

programchef, Smart Built Environment

Vinnovas mångfaldsarbete, Luisa Monse, Vinnova

Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare & Nya affärsmodeller för 

obrutet digitalt flöde av miljöinformation, Maria  Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom 

Samhällsbyggnadsområdet, Hans Bagge, Lunds universitet, LTH

CSA IoT för bygg, Östen Frånberg, 1Akonsult

Digital affärsmodell för bygglogistik på stora byggplatser, Dimosthenis

Kifokeris, Chalmers Tekniska Högskola

Panelsamtal

11.30-12.30 Lunch



Program onsdag 22 maj, eftermiddag

12.30 Att leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn,

Johanna Holmberg, Cobel och Mikael Rångeby, Upplands Väsby kommun

Digitaliseringsledare i projekt & GODIG-projekt, Annika Kaborn Holmberg, Eicorn

AIDA – Artificell Intelligens för Detaljplanearbete, Sascha Benes, Örebro kommun

Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt

Olof Friberg, Tyréns

Så samverkar vi genom Smart Built Environments fyra teman, 

Eleonore Gustafsson, Jan Byfors och Lars Harrie

14.10-14.40 Eftermiddagsfika

Internationalisering och workshop, Amy Rader Olsson

Inspirationstalare, Anna Eriksson, Digg

16.00 Avslut och mingel



Smart Built Environment

2019-2021



Vad är Smart Built Environment?

• Ett långsiktigt strategiskt 
innovationsprogram

• 130 + 130 mkr i 
programperiod två, fram till 
2021

• Digitalisering av 
samhällsbyggandet –
forskning, utveckling och 
innovation

• Omkring 75 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





Nästa steg – fokus 2019-2021

Nya instrument/arbetsformer

• Implementeringssatsningar

• Synteser

• Nya aktiviteter – tävling, hackathon

Organisation/styrning

• Fyra temaområden

• Mer samverkan/utbyte

• Ökad tydlighet – tydlig vision

• Underlätta samordning och stöd 

Kommunikation/Omvärld 

• Bredare info, nå ut till fler

• Mer fokus på resultat

• ”Kartbild” – visuell bild av programmets 

aktiviteter

Strategiska satsningar

• Internationalisering

• Attrahera fler/nya aktörer

• Färdplan (ex standardisering)

• Samverkan andra program

Utlysningar

• Färre och större utlysningar

• Längre ansökningstid

• Möjlighet till längre projekt 

(bla doktorander)

• Bredare bas av sökande



Fyra temaområden

Innovationer och 

nya tillämpningar

Värdekedjor 

och affärsmodeller

Informations-

infrastruktur

Kunskap och 

kompetens



En årlig stor utlysning

• Projektstart 
maj-juni

• 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



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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Smart Built Environment
info@smartbuilt.se

www.smartbuilt.se

070-645 16 40


