
Välkommen!
Mötet startar 12.00



Finansiering och inspiration 
– webblunch om utlysningar 
och projektresultat
Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment



Program
13.00 Välkomna

Kristina Gabrielii, Smart Built Environmnet

Smart Built Environment
På gång och den öppna utlysningen

InfraSweden2030
På gång och den öppna utlysningen

Inspirerande projektresultat
Nils Berglund och Jesper Hedlund, Smart Built Environment
Bodil Sandén och Fredrik Lekarp, InfraSweden2030

Formalia
Aleh Kliatsko och Anna Kuznetkova, Formas
Lejla Cengic, Vinnova

Viktiga datum i de båda utlysningarna

13.00 Avslut, stanna i chatten och ställ frågor!

13.30 Chatten stänger



Strategiska 
Innovationsprogram (SIP)

Smart Built Environment



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



• Digitalisering och industriellt byggande - utgångpunkter
• Förnyad affärslogik – förutsättning för att lyckas
• Långsiktigt – 12-årigt program
• Öppet för alla – cirka 90 parter, över 250 organisationer 

medverkar i projekt
• Mer än 120 projekt – ny kunskap genereras och nyttiggörs
• Både utlysningar och andra aktiviteter där sektorn 

samverkar – möjlighet för många att engagera sig

Ett strategiskt innovationsprogram för 
ett mer hållbart samhällsbyggande



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

Informations-
infrastruktur

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Kunskap och 
kompetens



Smart Built Environment
Digitalt samhällsbyggande i praktiken 

Utlysning öppen till och med 4 februari



Syftet med 
utlysningen

• Tydligt bidra till Smart Built
Environments effektlogik med fokus på 
sektorns digitala transformation

• Tydligt bidra till hållbarhetsaspekterna 
minskad klimatpåverkan och ökad 
jämlikhet i samhällsbyggandet 

• Vara skalbara och möjliga att tillämpa i 
olika miljöer (till exempel i planerings-
och tillståndsprocesser i kommuner, 
regioner eller i bygg- och 
anläggningsprojekt)

Öka takten i den digitala 

transformationen, genom 

aktiviteter som berör aktörer i 

hela värdekedjan från 

planering till långsiktig 

förvaltning av bebyggd miljö.



Två delutlysningar
Innovationsidéer

• Bidrag för
genomförbarhetsstudie av
en idé

• Test av tidigare utvecklad
lösning i mindre pilot- eller
demonstartionsprojekt

Forsknings-, utvecklings- eller 
innovationsprojekt 
• Implementerings- och 

utbildningssatsningar

• Testbäddar och demonstrationer

• Forksnings- och utvecklingsprojekt

• Sammanställning och synteser

• Tillämpning olika samverkansformer



Bedömningskriterier
Område Kriterier

Relevans
• Hur väl projektet bidrar till Smart Built Environments effektmål
• Hur väl och på vilket sätt projektet och valda insatser bidrar till att lösa 

utmaningar i programmets temaområden

Potential
• Projektets potential för skalbarhet, spridning och att den förväntade 

lösningen kommer till användning hos samhällsbyggandets aktörer
• Projektresultatens potential att bidra till ökad jämlikhet

Genomförande
• Projektets plan för genomförande, implementering och tillämpning är 

ändamålsenlig och realistisk
• Projektets plan för kommunikation och kunskapsspridning är 

ändamålsenlig och realistisk

Organisation

• Sammansättning, kompetens och samlad förmåga hos 
aktörskonstellationen (Behovsägarens roll)

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende fördelning 
på kön, kompetens, erfarenhet samt med olika perspektiv på 
samhällsbyggande och digitalisering.



Utlysning 9
Digitals samhällsbyggande i praktiken

Titel Digitalisering och industrialisering för 
ett hållbart samhällsbyggande

Budget Drygt 30 MSEK under 4 år
Bidrag Max 50% av total projektbudget
Projekttyp Innovationsidéer: 

Max 12 månader, upp till 500 000 kr 
bidrag
Forsknings, utvecklings och 
innovationsprojekt: 
Projekttid 12-48 månader
Ansökan 0,5 – 4 MSEK

Viktiga 
datum

Utlysning stänger: 4 februari 2020
Beslut om bidrag: 26 maj
Projektstart: Tidigast 1 aug



Synsteser
• Synteser - presentationer

och rapporter

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2020/200929-synteser/


KEDJ-A

Klas Hall

Elisabet Höglund

Johan Thorell

Dennis Willbjer Schörling
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1. Planområdet

2. Produktion

3. Förvaltning

Ti
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Plattform för internationell samverkan

Nya AI-projekt med fokus på 
samhällsbyggandet

Arena för AI samhällsbyggandet

An
vä

nd
ar

fa
ll

AI i samhällsbyggande

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/ai-arena/


Omvärldsspaning
• Presenteras idag

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/omvaerldsspaning-innovationer-och-nya-tillaempningar/


Uppkopplad Byggplats

Effektivare arbetsdag

Uppkopplad byggplats webbsida

https://www.uppkoppladbygg.se/


Smart Built Environment
info@smartbuilt.se
www.smartbuilt.se
070-645 16 40
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InfraSweden2030
Innovationer för smart, hållbar & 
konkurrenskraftig transportinfrastruktur
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2030 har Sverige en konkurrenskraftig 
transportinfrastruktur som möjliggör 
klimatneutrala transporter som möter 
samhällets ekonomiska och sociala utmaningar

Innovation – Dynamisk Bransch – Minskad 
Klimatpåverkan 

Fokusområden

Ökad produktivitet

Tillståndsbedömning, 
drift och underhåll

Ökad kompetens 
och attraktivitet

Klimatneutral 
transportinfrastruktur

Uppkopplad 
transportinfrastruktur

Konstruktionslösningar 
och byggmetoder

Vad vi vill åstadkomma
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Öppna utlysningar för innovationsprojekt

Innovationstävlingar

Strategiska projekt

Innovationscoaching

Seminarier, webbinarier & workshops

Vad vi gör
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12 nov Tillsammans med SmartBuilt: Bygga på nya sätt –
best practice

20 nov Innovationscoaching för nya projekt

24nov Stockholm stad FOI-nätverk

25 nov Trafikverkets behov av innovation t o m 2025

25 nov Tillsammans med SmartBuilt: Kommuner och 
regioner

8 dec Tillsammans med SmartBuilt: Mindre, snabbare 
projekt och start-ups

9 dec Campus 2030 hackaton

13 jan Tillsammans med SmartBuilt: Affärsmodeller, 
Betalningsmodeller och Tjänsteutveckling 

13-14 jan Transportforum 2021 

Ytterligare webbinarier som planeras:

Webblunch: Har underentreprenörer i anläggningssektorn 
incitament till innovation och hållbart byggande? - 1,2 el 4 dec

Att erbjuda tjänster i det uppkopplade transportsystemet

Behovet av att samordna och effektivisera planerings-processen

Trafikkontorets (Stockholmsstad) behov av innovation

InfraSweden2030s kommande 
evenemang 



Ny utlysning!

Lösningar för 
snabbare utveckling av 

transportinfrastrukturen
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Kort fakta

Skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva innovationer som kan 
bidra till hållbar utveckling av transportinfrastrukturen. 

Små projekt: 12 mån max 1 MSEK bidrag
Stora projekt: 36 mån utan maxgräns

Läs mer på www.infrasweden2030.se

Önskas hjälp? 
Kontakta programkontoret@infrasweden2030.se

Budget: 10 MSEK
Bidrag: max 50%

4 feb Utlysningen stänger

31 mars Beslutsdatum

31 mars Tidigast projektstart

31 maj Senast projektstart

http://www.infrasweden2030.se/
mailto:programkontoret@infrasweden2030.se
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Exempel på förväntade resultat

Minskad klimatpåverkan från produktion, drift och underhåll av transportinfrastruktur

Ökad återanvändning och återvinning 

Material, konstruktionslösningar och byggmetoder som är trafiksäkra, effektiva och hållbara

Lösningar för datadriven och intelligent styrning av transportsystem

Effektivare logistik i byggprocessen

Bättre arbetsmiljö inom transportinfrastruktursektorn

AI-tillämpningar som bygger på automatisering och självlärande teknik
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Vilka projekt söks?

Aktivt samarbete med projektets behovsägare

Föga tids- och resurskrävande att utveckla och pröva

Skalbara resultat, möjliga att tillämpa i olika miljöer 
(exempelvis av flera kommuner eller i många bygg- och anläggningsprojekt)

Implementering inom en snar framtid (3-5 år)

I linje med InfraSweden2030:s målsättningar och tydliga 
kopplingar till minst ett av programmets fokusområden
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Formella krav

Minst två parter i små projekt och minst tre parter i stora projekt

Minst en projektpart ska vara projektets behovsägare 

Koordinerade part en svensk organisation

Endast juridiska personer

Projekttid max 12 mån för små projekt och max 36 mån för stora projekt

Projektstart 31 mars – 31 maj 2021

Innovationsmognad vid projektstart mellan TRL5 och TRL8

Samtliga bilagor enligt utlysningstext ska skickas

Andel och status för medfinansiering ska anges
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Bedömningskriterier
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Kontakta oss om ni vill ha hjälp eller bara vill bolla!

Börja i god tid!

Hitta rätt behovsägare!

Glöm inte affärsmodellen!

Tänk på målet: Hållbar innovation!

Se till att ansökan uppfyller de formella kraven!

Följ instruktioner i ansökningsmallarna!



BIM i förvaltning -  från prototyp till global revolution
Massproduktion av smarta informationskartor effektiviserar fastighetsförvaltning
Budget 5 Mkr, Period 16 mån 2019 (Sep) - 2020 (Dec) 

Skapare av förvaltningsplattformen Vyer.com

Grundades  2016/2017
Anställda 7
Projektrepresentant Nils Berglund

Äger och förvaltar fastigheter

Omsättning 364 MSEK  (2019)
Drift & Underhållskostnader 120 MSEK (2019)
Anställda 36
Projektrepresentant Jesper Hedlund

Behovsägare / Kravställare Teknikleverantör



Smarta kartor
Har revolutionerat logistik, transport, och 
många andra branscher

Fastighetsförvaltning
Icke-smarta kartor



Elin created this asset                    Nov 22, 2019
Lars updated name to “Dafo”  15 seconds ago

Smarta byggnadskartor för 
ett helt fastighetsbestånd

Ritningar

Myndighetsbesiktning

Hyresgäst

Felanmälan

Planerat underhåll

Energiförbrukning

Kommunikation

Sensorer

Byggnadsinformation



Steg 1 - Smarta kartor

Omvandla 2D till BIM
För fastigheter som saknar  
BIM-modeller

0

Ritningar (alla kvaliteter)
BIM-modeller

Ladda upp BIM till Vyer.com
Gör BIM-modeller mobila och 
användarvänliga

1



Steg 2  - Samla in och strukturera information

Systemintegreringar
Automatiskt utbyte av information mellan 
olika IT-system

Kollektiv informationsinsamling
Skapa incitament för verksamheten att delta i 
kartläggning och insamling av information

Import av data
Tolka och formatera olika typer av data så att 
den kan importeras

Platsbaserad ärendehantering
Hyresgäst felanmäler i modell vilket 
underlättar lokalisering och felsökning



Exempel  Medborgarhuset  (23 000 kvm) 
223 komponenter med 559 egenskaper på en eftermiddag



Hittills uppnådda resultat (Örebroporten)

BIM-modellering
> Halverad kostnad & leveranstid

Crowdsourcing av information
116 byggnader
10 Byggnadskartor (BIM)
> 1000 komponenter [11 byggnader]
> 2000 beskrivande fält
85% av personal har konto

Systemintegrering
Temperatur
Närvaro 
Energi



Kunskapsspridning - Sätt branschens digitala utveckling i första rummet

Projektet har åhörare från 26 fastighetsbolag

Kunskap från projektet har hjälpt 9 andra fastighetsbolag att förstå och komma igång med BIM i 
förvaltning (Gå in på Vyer.com för att skapa ett konto idag!)

God relation mellan mellan fastighetsägare. Transparens och kunskapsspridning i fokus.



Tack! Frågor?

Jesper Hedlund
jesper.hedlund@orebroporten.se

Nils Berglund
nils@vyer.com



Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning
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Byggautomation
Armering
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Viktiga datum för InfraSweden2030s utlysning

2 nov Utlysningen öppnar

4 feb Utlysningen stänger

31 mars Beslutsdatum

31 mars Tidigast projektstart

31 maj Senast projektstart





Utlysningsseminarium SIP InfraSweden2030 och 
SIP Smart Built Environment

2020-11-04

Lejla Cengic



Vinnova öppnar upp för 
innovation som gör skillnad

VÅR MISSION



Sverige är en innovativ 
kraft i en hållbar värld

VÅR VISION



Vinnovas roll

MOBILISERAIDENTIFIERA FINANSIERA



4009 projekt
Vår roll som finansiär är betydande



17 strategiska innovationsprogram 
(SIP)



https://www.vinnova.se/
sok-finansiering/hitta-
finansiering/



Hur söker man?
• Vinnovas Intressentportal

• Läs utlysnings- och anvisningstexter på Vinnova.se

• Ta hjälp av Ansökansguiden

Vinnovas IT-support
Tekniska frågor om Intressentportalen
+46 8 473 32 99
helpdesk@vinnova.se

Det tar lång tid att fylla i en ansökan så börja i god tid.

tel:+46%208%20473%2032%2099
mailto:helpdesk@vinnova.se


Vem kan söka?
Läs utlysningstext! Läs även länkar och anvisningar som:

• Vinnovas allmänna villkor för bidrag

För att få finansiering behöver du följa våra allmänna villkor. Till exempel finns 
villkor om rapportering, projektavtal och vad som händer om du inte följer 
villkoren.

• Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats: 
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/reglerfor-finansiering/statligt-stod



När?

• Sista ansökningsdag:  2 februari 2021 klockan 14:00

• Senaste beslutdatum:  31 mars 2021

• Projektstart tidigast:   31 mars 2021

• Projektstart senast:   31 maj 2021 



Bedömningsprocessen

• Formaliakontroller av Vinnova – uppfyller ansökan de formella kraven?

• Bedömare läser ansökningar och betygsätter enligt kriterierna i utlysningen

• Panelmöte med bedömningsgruppen

• Slutliga kontroller av Vinnova

• Vinnova fattar beslut



Utlysningsansvarig:

Lejla Cengic
08-473 30 10
lejla.cengic@vinnova.se

Administrativa frågor:

Lena Dalsmyr
08-473 31 61
lena.dalsmyr@vinnova.se

Tekniska frågor om Intressentportalen: 

Vinnovas IT-support
Tekniska frågor om Intressentportalen
+46 8 473 32 99
helpdesk@vinnova.se

tel:08-473%2030%2010
mailto:lejla.cengic@vinnova.se
tel:08-473%2031%2061
mailto:lena.dalsmyr@vinnova.se
tel:+46%208%20473%2032%2099
mailto:helpdesk@vinnova.se


TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se

LYCKA TILL!





Så här söker du



Vem kan söka?  

• Universitet, högskola, institut, företag, offentlig sektor

• Organisation som är juridisk person 

• Minst två organisationer. En av de sökande organisationerna ska vara 
huvudsökande och kallas för koordinerande projektpart.
• Varav minst en ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet. 

2020-11-04 52



Sök i Prisma! 

• Huvudsökande organisation
• Organisationskonto krävs
• Godkänd medelsförvaltare

• Initiera ansökan genom 
organisationskontot

• Organisationskontoansvarige 
kan bjuda in annan projektledare

2020-11-04 53



Tips! 

• Ordna organisationskonto och börja fyll i ansökan tidigt!
• Ansök om organisationskonto på Prismas webbplats senast den 15 

januari 2021
• Ta tid för att ansökan ska signeras innan den kan skickas in!
• Titta på bedömningskriterierna! 
• Om ni bedriver ekonomisk verksamhet, kolla statsstödsreglerna! 
• Hör av er vid frågor eller funderingar!

2020-11-11 54



Kontakt

Smart Built Environment

Bakgrund, syfte, önskade 
effekter
kristina.gabrielii@iqs.se

Formas

Frågor angående hur man söker, 
bedömningsprocessen och 
ansökningssystemet Prisma
smartbuilt@formas.se
aleh.kliatsko@formas.se

Frågor angående budget, finansiering 
och statligt stöd
johan.hansson@formas.se

2019-11-12 55

mailto:kristina.gabrielii@iqs.se
mailto:smartbuilt@formas.se
mailto:aleh.kliatsko@formas.se
mailto:johan.hansson@formas.se


Utlysningens hemsida

www.formas.se/smartbuilt-i-praktiken

http://www.formas.se/smartbuilt-i-praktiken


Viktiga datum

Smart Built Environment utlysning 9

Webbinarium med information, 
och inspiration, om utlysning

4 nov
25 nov
8 dec
13 jan 2021

Utlysning öppnar 4 nov

Ansök om organisationskonto Senast 15 januari 2021

Ansökningswebbinarium 25 jan

Utlysning stänger 4 februari  kl. 14.00



Viktiga datum
• Ytterligare utlysningswebbinarier med inspiration:

25 november, 8 december och 13 januari

Smart Built Environment
• Utlysning stänger: 4 februari
• Beslut om bidrag: 26 maj
• Projektstart: Tidigast 1 aug

InfraSweden2030
• Utlysningen stänger: 2 februari
• Beslut om bidrag: 31 mars
• Projektstart: Tidigast 31 mars, senast 31 maj



Tack för idag!
Stanna gärna kvar i chatten och ställ frågor!

Läs mer om våra utlysningar på 
smartbuilt.se och infrasweden2030.se
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