
Välkommen!
Mötet startar 12.00



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



Program
12.00 Välkomna

Kristina Gabrielii, Smart Built Environment
Fredrick Lekarp, InfraSweden2030

Smart Built Environment
På gång och den öppna utlysningen

InfraSweden2030
På gång och den öppna utlysningen

Inspirerande projektresultat
Klas Hall och Dennis Willbjer Schörling, Smart Built Environment
Fredrick Lekarp och Bodil Sandén, InfraSweden2030

Viktiga datum i de båda utlysningarna

ca 12.50 Avslut, stanna i chatten och ställ frågor!



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



Vad vill vi uppnå? 
Skapa ett hållbart 
samhällsbyggande genom 
effektiv informationshantering 
och industriella processer med 
digitaliseringen som drivkrafter.

• 40 % 
Minskad miljöpåverkan 
i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt 
projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 



Vad vi gör?

• Öppna utlysningar
• Strategiska satsningar
• Innovationstävling
• Synteser
• Omvärldsspaningar
• Mötesplatser: seminarier/webbinairer, event, 

workshops
• Coachning 



Innovationsidén - coachning 
• Fånga andra målgrupper – SME, mindre kommuner, startup:er
• Snabbhet – fler och förutsägbara utlysningstillfällen
• Enkelhet – mindre administration för ovana ansökare
• Fånga goda idéer – gärna med en stöttande/rådgivande 

funktion.
• Flerstegstanke – en idé kan testas och tas vidare till den årliga 

utlysningen vid bra utfall



Nuläge
• Etablera organisation
• Kommunikationsplan – hur nå ut? 
• Identifiera coacher som kan stötta sökande
• Samarbete InfraSweden2030

• Mer konkret information – jan/febr 2021

• Projektledare Mårten Lindström marten.lindstrom@more10ab.se
• Biträdande projektledare Anna Land anna.land@iqs.se

mailto:marten.lindstrom@more10ab.se
mailto:anna.land@iqs.se


Kommande event!

8 dec Weblunch om utlysningar och projektresultat

10 dec Nordic Contech Talks Live (InfraSweden m fl)

13 jan Weblunch om utlysningar och projektresultat

25 jan Ansökningswebbinarium (Formas)



Ny utlysning öppen!
Digitalt samhällsbyggande i praktiken 

Utlysning öppen till och med 4 februari



Digitalt samhällsbyggande i praktiken 
Kort fakta
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



Vi vill att projekten ska bidra till

• 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

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.



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 16



Tips!

• Hör av er vid frågor eller funderingar!
• Börja i tid!
• Titta på bedömningskriterierna! 
• Ordna organisationskonto och börja fyll i ansökan 

tidigt!
• Ansök om organisationskonto på Prismas 

webbplats senast den 15 januari 2021



Tips!

• Läs utlysningstext:
https://www.formas.se/smartbuilt-i-praktiken

• Titta på film om hur du söker:
https://smartbuilt.se/utlysningar/utlysning-9/

https://www.formas.se/smartbuilt-i-praktiken
https://smartbuilt.se/utlysningar/utlysning-9/


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 19

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


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



KEDJ-A

Klas Hall

Elisabet Höglund



Nuläge

Projektledare

Platschef anläggning

Arbetsledare 1

Under entreprenörer Lagbas 1

Underentreprenörer

Lagbas 2

Underentreprenörer

Lagbas 3

Underentreprenörer

Inköp Mättekniker Arbetsledare 2

Under entreprenörer Lagbas 4

Underentreprenörer

Lagbas 5

Underentreprenörer

Lagbas 6

Underentreprenörer

Inköp KMA-ansvarig Projektering Planekonomi tillval Samordning externt
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Byggarbetare
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Underentrepenörer

Inköp Mättekniker Arbetsledare 2

Under entrepenörer Lagbas 4

Byggarbetare

Lagbas 5

Underentrepenörer

Lagbas 6

Underentrepenörer

Inköp KMA-ansvarig Projektering Planekonomi tillval Samording externt
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Byggarbetare
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Inköp KMA-ansvarig Projektering Planekonomi tillval Samording externt
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Byggarbetar
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Byggarbetare
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Underentreprenörer
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Underentreprenörer
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Nuläge





Projektledare

Platschef anläggning

Arbetsledare 1

Under entreprenörer Lagbas 1

Underentreprenörer

Lagbas 2

Byggarbetare

Lagbas 3

Underentreprenörer

Inköp Mättekniker Arbetsledare 2 Under entreprenörer

Lagbas 4

Byggarbetare

Lagbas 5

Underentreprenörer

Lagbas 6

Underentreprenörer

Inköp Projektering Planekonomi tillval Samording externt

Önskat läge



→ →

Våg-
kvitto

Fraktsedel

Så här fungerar KEDJ-A



Pengar & miljö

• Låg utvecklingskostnad, 3-5 mkr
• Licenskostnaden för 

byggentreprenören är ca 60 kkr
(projekt på ett år)

• Om materialanvändningen 
minskar med 2% är break-even 3 
mkr materialkostnad per 
byggprojekt

• Break-even för produkten är 100 
projekt

• 2% lägre materialanvändning 
• 4 miljoner ton mindre material 

årligen 
• 15 000-640 000 ton CO2 per år
• 0,03-1,2 % av Sveriges 

klimatpåverkande utsläpp
• Minskat fusk med 

avfallshantering



Möjliga
utvecklingssteg
för
KEDJ-A Scanning av 

frakt, och 
vågkvitto

Digital 
följesedel

Geo-fencing

API till 
leverantörer 

för 
följesedel/ 
fraktsedel

API för 
faktura-
system

Koppla ihop 
med GS1-
128-kod

GPS-
spårning av 
material och 

avfall

Kamera-
identifiering 
av material 
och avfall

Klimat-
beräkning



KEDJ-A är byggentreprenörens verktyg för överblick 
över och uppföljning av material- och avfallsflöden
• Kunskap om och kontroll av 

material- och avfallsflöden 
kommer att visa den ekonomiska 
besparingspotential som finns

• Synliggörandet av kostnader 
kommer att leda till åtgärder

• Kontrollen kommer att leda till 
minskat fusk

KEDJ-A
Skapar 

förutsättningar för 
hållbara material-
och avfallsflöden

Överblick

Uppföljning



TACK!
Klas Hall 
klas.hall@kompetenspartner.nu

Elisabet Höglund, 
elisabet.hoglund@tyrens.se

Dennis Willbjer Schörling 
Dennis.w.schorling@om22.nu

Johan Thorell 
johan.thorell@wsp.se

mailto:klas.hall@kompetenspartner.nu
mailto:elisabet.hoglund@tyrens.se
mailto:Dennis.w.schorling@om22.nu
mailto:johan.thorell@wsp.se




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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