
Smart Built Environment
Digitalisering och industrialisering för 
ett hållbart samhällsbyggande 

Utlysning öppen till och med 5 februari



Strategiska innovationsområden

Gränsöverskridande samverkan för 

förnyelse av svenska styrkeområden

Aktörerna sätter agendan

Kraftsamling av resurser och 

kompetens

Långsiktig satsning

Öppet för alla



17 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



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



95 projekt

Drygt 200 

projektorganisationer



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



Fyra temaområden

Innovationer och 

nya tillämpningar

Värdekedjor 

och affärsmodeller

Informations-

infrastruktur

Kunskap och 

kompetens



Utlysning 8 
Digitalisering och industrialisering för ett hållbart 
samhällsbyggande 

Titel Digitalisering och industrialisering för 

ett hållbart samhällsbyggande

Budget Ca 30 MSEK under 4 år

Bidrag Max 50% av total projektbudget

Projekttyp Projekttid 12-48 månader

Ansökan 0,5 – 4 MSEK

Viktiga 

datum

Utlysning stänger: 5 februari 2020

Beslut om bidrag: 27 maj

Projektstart: Tidigast 1 juni

Information och matchmaking

Stockholm 12 nov, kl 13-15.30

Lund 13 nov, kl 13-15.30

Göteborg 15 nov, kl 13-15.30

Linköping 29 nov, kl 11.30-14

Webbmöte 2 dec, kl 14-15

Luleå 18 dec, kl 13-15.30



Syftet med utlysningen
• Genom digitalisering och industrialisering i samhällsbyggandet 

bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen
• Bidra till ökad samverkan mellan aktörer som
‒ Utvecklar lösningar med kommersiell potential
‒ Skapar förutsättningar för t ex nya upphandlingsformer, nya affärsmodeller, 

nya arbetssätt

• Bidra till systemförflyttning i sektorn genom verklig förändring på 
såväl individ som organisationsnivå

• Bidra till ökad jämställdhet i samhällsbyggandet

Exempel frågeställningar: 

Förändrade/utvecklade upphandlingsformer som ger incitament för att implementera 

såväl digitala arbetssätt 

Ökade förutsättningar för uppkoppling av såväl den förvaltade miljön som temporära 

arbetsplatser under byggtiden

Ökad kunskapen om hur digitaliseringen kan bidra till cirkulära resursflöden och cirkulära 

affärsmodeller



Vad finansierar vi?
• Testbäddar och demonstrationer

Virtuella eller fysiska, demonstrationer från 

FoU-projekt

• Implementerings- och 

utbildningssatsningar
Gärna nytänkande gällande kunskapshöjning 

och kompetensutveckling för att nå hela 

samhällsbyggnadssektorn

• Forsknings- och utvecklingsprojekt
Till exempel fihnansiering doktorander eller 

postdok, utveckling av tidigare forskning mot 

ökad implementering

• Sammanställningar och synteser av 

genomförda projekt
Synteser från tidigare projekt inom och 

utanför programmet

• Nya former för samverkan
Exempel: hackathon, crowd learning, 

innovationstävling



Bedömningskriterier
Relevans Potential Genomförande Organisation/aktör

• Hur väl kopplar 

ansökan till något av 

de fyra temaområdena

• Hur bidrar insatserna 

till tilladresserade 

effektmål? 

• Hur väl kopplar 

projektet som helhet till 

programmets 

övergripande 

effektmål? 

• Är förväntade resultat 

nyskapande eller 

väsentligt bättre 

• Strategi för förvaltning 

av resultat från 

projektet och hur 

trovärdig är den?

• Potential att bidra till 

programmets effektmål 

• Potential att bidra till 

ökad jämställdhet eller 

annan mångfald och 

integration i samhället

• Trovärdig plan för 

genomförande, 

implementering och 

tillämpning?

• Trovärdig plan för 

kommunikation och 

kunskapsspridning?

• Är tidsplan och budget 

rimlig i förhållande till 

projektets upplägg och 

förväntade resultat? 

• Har organisationen 

den kompetens, 

resurser och 

erfarenhet som 

behövs?

• Finns behov av 

internationell 

förankring och hur sker 

i så fall detta?

• Teamets samman-

sättning med avseende 

på kön, kompetens, 

erfarenhet samt olika 

perspektiv på 

samhällsbyggande och 

digitalisering?



Förutsättningar för bedömning

• Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

• Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som 

tillhandahålls på utlysningens webbplats.

• Projektbeskrivningen får inte överstiga 10 A4-sidor och ska 

vara skriven i 12 punkters textstorlek.

• Projektparterna ska vara juridiska personer.

• Minst två organisationer ska delta som projektparter i projektet, 

varav minst en ska komma från näringslivet eller offentlig 

verksamhet.  

http://www.formas.se/smartbuilt2020


Mer information

• Utlysningens webplats https://smartbuilt.se/utlysningar/

http://www.formas.se/smartbuilt2020
https://smartbuilt.se/utlysningar/


Kontakt

Smart Built Environment

Bakgrund, syfte, önskade 

effekter

kristina.gabrielii@iqs.se

Formas

Hur ni söker, budget, Prisma, 

statsstöd m.m.

smartbuilt@formas.se

mailto:kristina.gabrielii@iqs.se
mailto:smartbuilt@formas.se


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


