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Introduktion
Digitaliseringen är den största förändringskraften
i vår tid. Vi har samtidigt stora globala utmaningar
att möta där klimatkrisen är en av de viktigaste.
FN:s 17 hållbarhetsmål formulerade i Agenda 2030
beskriver väl de utmaningar som vi står inför och
en stor del av dem adresserar samhällsbyggnad.
Inom samhällsbyggandet finns en stor potential
i att nyttja digitaliseringens möjligheter för att
förändra strukturer och arbetssätt, och att bidra
till ett mer hållbart, effektivt och lönsamt samhällsbyggande.

Vad är samhällsbyggande?
Samhällsbyggande är ett brett begrepp och omfattar ett stort antal aktörer. Det handlar om hur vi
planerar, utvecklar, bygger, renoverar, underhåller
och förvaltar hela den bebyggda miljön i samhället.
Allt från enskilda byggnader, stadsdelar, städer
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Det är fokus för programmet Smart Built Environment som är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Genom att samla aktörer från
näringsliv, offentlig sektor och akademi vill vi
med riktade satsningar på forskning, utveckling
och innovation öka kunskapen och förmågan hos
samhällsbyggandets aktörer att driva den digitala
transformationen.

Denna strategiska agenda beskriver Smart Built
Environments strategi för parternas, och i förlängningen sektorns, förflyttning mot ett hållbart
digitalt samhällsbyggande. I agendan tittar vi närmare på digitaliseringens möjligheter; trender som
påverkar såväl samhällsbyggandet som digitaliseringen; samt på de förutsättningar och behov som
ligger till grund för utformandet av programmets
kommande utlysningar och andra aktiviteter.

• Startade 2016
• Programperiod 2 pågår
• 90-tal parter samverkar
• Över 250 aktörer aktiva i projekt
• Drygt 130 pågående eller
avslutade projekt
• Total finansiering av projekt
cirka 200 mkr, därtill kommer
lika mycket i samfinansiering
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med mötesplatser och grönområden, till
anläggningar och infrastruktur som vägar,
järnvägar, broar och tunnlar.

Samhällsbyggande är en angelägenhet för
alla. Det handlar om hur vi bor, jobbar,
möts, konsumerar, reser, och det handlar
om att skapa förutsättningar för industri,
vård, skola och omsorg. Det vill säga att
samhällsbyggandet lägger grunden till all
verksamhet i ett samhälle och för attraktiva livsmiljöer för innevånarna.

Samhällsbyggandets processer blir därför
komplexa till sin natur. Behovsägarna
utgörs i slutändan av hela samhället och
det är ett stort antal aktörer, både privata
och offentliga, med olika kompetenser
som behövs. Samhället ställer krav på
den bebyggda miljön genom lagar, förordningar
och regler. Kommunerna styr genom planering
och lovprocesser. Näringsliv och offentliga aktörer
bygger och förvaltar, där aktörerna är uppdelade i
olika branscher som fastighetsägare och byggherrar, arkitekter och konsulter, entreprenörer och
byggmaterialindustri.

Det finns alltså en stor potential i att nyttja digitaliseringens snabba utveckling och industriella tankesätt för att skapa ett hållbart byggande med lägre
klimatavtryck, högre kvalitet och smartare lösningar, kortare ledtider och lägre kostnader samt en arbetsmiljö som är bättre och mer säker. För att detta
ska ske behövs insatser inom många områden, men
där de fragmenterade värdekedjorna har bedömts
som en av de viktigaste att adressera. De många
aktörerna jobbar i avgränsade delar med affärsmodeller som primärt gynnar den enskilda leveransen
och inte nödvändigtvis slutprodukten.

Smart Built Environment fokuserar på processerna
planering, projektering/byggande och förvaltning,
och på de aktörer som verkar där. Det innefattar
både nybyggnad, ombyggnad och renovering och
omfattar såväl hus som anläggningar och infrastruktur.

Med detta som bakgrund har Smart Built Environment ställt upp fyra visionära mål till 2030 som kan
uppnås av de aktörer som är beredda att förändra
sitt arbetssätt och sina affärer med digitalisering
som drivkraft.

Utmaningar och möjligheter

Den bebyggda miljön har stor påverkan på våra
utsläpp, vår energianvändning och vårt klimatavtryck. Byggnader står för ungefär 40 procent av
Sveriges energianvändning, räknat på både tillverkning och el och uppvärmning under drift. Svenska
byggnader står totalt för drygt en femtedel av
Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Byggverksamhet är även den sektor
som genererar störst mängd farligt avfall. Det är
också en sektor där arbetsmiljön relaterat till antalet skador och dödsfall är på en oacceptabel nivå.
Sektorn brottas med traditionella arbetssätt och
en kraftigt fragmenterad struktur, där många tusen
företag samarbetar i olika konstellationer i många
projekt. Digitalisering och industriella processer
har ännu inte fått det genomslag som vi sett i andra
branscher. Regelverken upplevs ofta krångliga och
tidshorisonterna är långa. Produktiviteten i byggbranschen har heller inte ökat över tid, vilket skett
i andra branscher. Dessa utmaningar delar Sverige
med samhällsbyggande i andra länder.

• 40 procent minskad klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv för nybyggnad och
renovering, avseende LCA, CO2-avtryck och
LCC.
• 33 procent minskning av total tid från
planering till färdigställande för nybyggnad
och renovering.
• 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna.

• Flera nya värdekedjor, affärsmodeller och
verksamhetsmodeller, baserade på livscykelperspektiv, plattformar och nya konstellationer av aktörer.
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Digitalisering som
möjliggörare
De digitala arbetssätten utvecklas kontinuerligt inom sektorn i
takt med samhällets förändring i
stort. Datorer och smarta telefoner används förstås sedan länge,
och framförallt kommunikation
sker idag på ett helt annat sätt
än tidigare. Stora mängder data
och information produceras av
olika aktörer, men informationen
tillgängliggörs inte på ett effektivt
sätt mellan olika skeden och aktörer utan tenderar till att skapas på
nytt i varje steg. Många spännande utvecklingsområden finns dock, som börjat tillämpas i olika grad
och som leder till en konkret nytta av digitalisering
i aktörernas kärnverksamheter.

repetitiva i processerna men samtidigt behålla eller
öka variationen i produkterna. Plattformar med
standardiserade gränssnitt där lösningarna konfigureras unikt, är en sådan form.
Automation och robotisering är områden som
bidrar till industrialisering och som nyttjar digitalisering genom till exempel styrfiler och AI/Maskininlärning genom att kontinuerligt utveckla och
förfina arbetssätten.

BIM – Byggnadsinformationsmodellering – är ett
område som växer starkt i Sverige och internationellt och där information inte lagras i dokument
utan tillgängliggörs i objektsbaserade modeller
som kan förädlas och utvecklas genom de olika skedena och där aktörer kan nyttja informationen i till
exempel klimatanalyser, simuleringar, beräkningar, i produktionsplanering och logistik, och i den
långsiktiga förvaltningen för drift, underhåll och
hantering av ytor.

För att all utvecklad teknik ska kunna göra nytta
i sektorn behöver processer och arbetssätt förändras. För att vi fullt ut ska kunna nyttja kraften
i digitaliseringen behöver vi förändra sättet som
vi organiserar kompetenser på. Vi måste också
skapa incitament för varje aktör att bidra till goda
lösningar ur ett livscykelperspektiv och affärslogik
som driver i den riktningen.

IoT – Internet of Things – är teknik där man nyttjar
sensorer för att samla in data från byggnader och
miljöer, med både teknisk information och brukarinformation. Det kan ligga till grund för analyser
och förbättringar. Kombinationen IoT och
objektsbaserade modeller som BIM och GIS skapar
möjlighet till digitala tvillingar, det vill säga en
digital kopia av ett byggnadsverk, som kontinuerligt uppdateras med aktuella data.
Den starka utvecklingen inom AI, Artificiell Intelligens, är mycket intressant och kan bidra med att
förutsäga scenarier, analysera utfall av alternativa
lösningar, skapa bättre beslutsunderlag, automatisera vissa beslutsprocesser samt förbättra säkerheten på byggarbetsplatser för att nämna några
exempel.
Visualiseringar med Virtual Reality och Augmented Reality skapar tydlighet och förståelse både
för beslutsfattare, allmänheten och hos aktörerna.
Det kan användas som beslutsstöd likväl som för
planering och samordning.
Förflyttning mot mer industriella processer pågår
också i delar av sektorn med syfte att nyttja det
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Framtidsbilden
aktivt delta i samhällets olika funktioner: boende,
rekreation, idrott, sjukvård, skola, omsorg, tillverkning och tjänster.

Hur ser samhällsbyggnadssektorn ut 2030?
Hur samhällsbyggnadssektorn ser ut 2030 kan man
förstås bara sia om men programmets mål ger oss
goda förutsättningar att tillsammans ha genomfört
positiva förändringar av sektorn. Olika strategier
och planer för sektorns och samhällets utveckling –
där Agenda 2030 är den övergripande målsättning
tillsammans med färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft – har varit tydliga ledstjärnor i sektorns
utvecklingsarbete mot ett hållbart samhällsbyggande. Ett arbete som efter 2030 fortsätter mot nya
nationella och globala mål.

Genom att jämföra sig med, och lära av, andra
branscher har sektorn stärkt sitt varumärke som
arbetsgivare och lockar nu talanger inom så väl
traditionella roller som nya. År 2030 är samhällsbyggnadssektorn en attraktiv sektor att arbeta och
verka i. Som samhällsbyggare arbetar man som
problemlösare i en innovativ sektor som skapar bestående värden för samhället och goda livsmiljöer,
där det händer spännande saker och där utveckling
sker hela tiden. I fokus för sektorn står hållbarhet
och människan i centrum. Digitaliseringen har
drivit på innovationskraften i sektorn och bidragit
till att den har transformerats.

En attraktiv och värdeskapande
sektor med människan i
centrum

Produktiviteten har ökat! Sektorn har vänt trenden
och vi bygger nu med kortare omloppstider, till lägre kostnad och med högre kvalitet och hållbarhet.
Det har åstadkommits i ökad konkurrens genom
nya affärsmodeller och en optimerad samhällsbyggnadsprocess. De aktörer som har ställt om
visar en ökad lönsamhet, vilket attraherar både
kapital och kompetenta medarbetare.

Den bebyggda miljön, inklusive samhällets olika infrastruktursystem, utgör grundläggande värden för
ett fungerande samhälle. Den bebyggda miljön ger
förutsättningar för all annan verksamhet i landet.
Samhällsbyggnadssektorns samhällsansvar handlar
om att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva
livsmiljöer som stödjer människors möjligheter att
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På universitet och högskolor utbildas framtidens
samhällsbyggare av engagerade lärare som har en
stark koppling till forskning och en god förståelse

för praktisk omsättning i verkligheten. Studenterna
får i sin utbildning ta del av senaste forskningsrönen. Nya arbetssätt kräver ett nytt ledarskap och
ledarskapsfrågor är en naturlig del av utbildningarna. För att det stora digitaliseringskliv som gjorts
kunnat bli verklighet har sektorns aktörer aktivt
arbetat med intern kompetens- och ledarskapsutveckling. Det yrkeslånga lärandet är en självklarhet
och som samhällsbyggare fyller du hela tiden på
din kompetens genom att återvända till akademin
för kortare kurser. En stor del av lärandet sker digitalt. Antalet akademiker i sektor har radikalt ökat
då nya arbetssätt kräver annan kompetens.
I sektorn finns nu många nya företag. Många av
dessa är små start-up-företag som har utvecklat
tjänster och produkter utifrån de möjligheter som
digitaliseringen för med sig och som använder nya
affärsmodeller. I sektorn verkar även företag och
organisationer från andra sektorer och som utmanar de traditionella företagen, med både nya tjänster och produkter och annorlunda affärsmodeller.
De aktörer som traditionellt varit en del av sektorn,
har aktivt arbetat med sin digitala transformation
där affären driver tekniken. Nya samarbeten uppstår när affärsmodeller byggs tillsammans av flera
organisationer – konkurrenter blir partners och
roller förändras när andra konstellationer uppstår
med anledning av den nya kompetensen som krävs.

Genom att alla byggplatser är uppkopplade har
antalet olyckor radikalt minskat och är nu nära
noll, tack vare avancerade proaktiva system. Många
tunga och monotona arbetsmoment utförs av robotar. 3D-printning och ett ökat industriellt byggande
bidrar till att minska olycksrisken, byggskador och
materialsvinn.
År 2030 är Sverige ett föregångsland när det gäller
samhällsbyggande och där den byggda miljön
bidrar till ett klimatneutralt Sverige, och stöttar ett
integrerat, jämställt och socialt hållbart samhälle.
Sektorn lockar till sig talanger från hela världen
och för nyutexaminerade studenter är det självklart att stanna kvar. Sektorns aktörer är också i
allt större utsträckning verksamma på en internationell marknad, där Sverige ses som ett föregångsland inom hållbar samhällsbyggnad.

Klimatsmart sektor

År 2030 är samhällsbyggnadssektorn på god väg
mot klimatneutralitet. Ett målmedvetet arbete mot
målen i Agenda 2030 har varit ett draglok. Hållbarhet i alla dess dimensioner är ledstjärnan för allt
arbete som görs. Den bebyggda miljön är självklart
en del i den cirkulära ekonomin.
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All information som används i samhällsbyggnadsprocessen är nu digital och till största delen öppen
för användning. I allt som byggs finns ett tydligt
livscykelperspektiv och det är nu lätt att ta rätt
beslut om till exempel material. Att nyttja återbruk
och återvinning är en självklarhet. Många av de
nystartade företagen i sektorn har just cirkularitet
och delningsekonomi som affärsidé.

baserat på maskininlärning och AI, ger oss nya möjligheter till komplexa analyser. Kort sagt AI hjälper
oss att fatta bättre och faktabaserade beslut.

Både företag och offentlig sektor har digitaliserat
sina processer. Många myndigheter har gjort en
digitaliseringsresa likt den Skatteverket gjorde på
2010-talet och erbjuder nu medborgare och kunder
digitala tjänster fullt ut. Ett bygglov är nu en snabb
process som sker helt digitalt och där AI är ett stöd
i beslutsprocessen. Digitala processer och verktyg
har stärkt invånarnas inflytande och möjligheter till
delaktighet gällande den gemensamma livsmiljön.

Det som byggs 2030 är något annat än det som
byggs idag – det är mångfunktionellt och lätt att
transformera till nya användningsområden. Smarthet i form av sensorer och uppkoppling finns med
redan från början.

Byggherrar och fastighetsägare använder sig av
digitala tvillingar i allt högre grad. Alla kommuner
har börjat att skapa och använda digitala tvillingar
av sin stad, där de kopplar sig till de digitala tvillingarna av enskilda byggnader.

Det byggs också på andra sätt – byggandet är
till största delen industriellt och tillverkning av
byggelement sker i fabriker med en hög grad av
automation. Det betyder inte att det som byggs är
likformigt, utan tvärt om. Unika produkter konfigureras utifrån gemsamma och standardiserade
plattformar. AI optimerar transportlogistiken som
till stor del sker av autonoma fordon. Nya material
har gjort sitt intåg. Även nya produktionsmetoder,
som 3D-printing, har öppnat nya möjligheter.

3D-printning har utvecklats. I Sverige är det ovanligt att 3D-printa hela hus men desto vanligare att
printa såväl större som mindre byggelement. En
3D-skrivare finns på många byggplatser, och de
material som kan 3D-printas är nu många. Byggmaterial har utvecklats med ny teknik och innovation, och bidrar med fler egenskaper, exempelvis
att reducera buller, förbättra mikroklimat eller
distribuera dagsljus.

Genom IoT och sensorer finns ständig tillgång till
data om hur den byggda miljön och infrastrukturen
används. Data används för att kalibrera användningen, effektivisera processer i drift och förvaltning. Ur ett kund- eller användarperspektiv kan
data som pedagogiskt presenteras möjliggöra och
underlätta hållbara val och beteenden. AI används
självklart för att med gedigna beslutsunderlag optimera besluten. Drönare har många användningsområden inom samhällsbyggandet, till exempel att
transportera verktyg och material på byggplatsen
eller att inspektera byggnader och infrastruktur för
att upptäcka skador.

Den digitala utvecklingen sker fortfarande i ett högt
tempo i hela samhället. Och den digitala transformationen innebär ett allt större beroende av
kontinuerligt fungerande informations- och kommunikationsteknik. Baksidan av denna utveckling
är naturligtvis säkerhetsrisker och hot. I Sverige
år 2030 finns en stor medvetenhet om de risker
och etiska dilemman som digitaliseringen fört med
sig. Kunskapen har ökat och de risker och hot som

En digital sektor

De teknikmöjligheter som var i
sin linda för tio år sedan används
2030 fullt ut och nu ser vi resultat
av detta. Till exempel har sektorn
fullt ut anammat AI som används
för att fatta beslut i enklare frågor
medan specialister kan använda
sin kompetens för att lösa svåra
och komplexa frågor. AI är också
ett stöd för arkitekter och byggherrar att fatta beslut genom att
kunna utvärdera en uppsjö av
olika alternativ. Ökad tillgång på
mängddata, så kallad ”big data”,
och nya analysmetoder, allt oftare
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finns hanteras på ett systematiskt och proaktivt sätt, såväl i
samhällsbyggnadssektorn som i
andra sektorer.

En samverkande
sektor

En fragmenterad sektor med
många olika aktörer och processer i stuprör, så beskrevs
samhällsbyggnadssektorn länge.
Är 2030 har de traditionella rollerna förändrats och varje aktör
bidrar till effektivitet genom
hela processen med syftet att
gemensamt skapa värde för slutkunden. De affärsmodeller och den samhällsbyggnadsprocess som
används ger incitament till att dela information och
data. Standarder och gemensamma plattformar säkerställer kvalitet och tillförlitlighet för alla aktörer.

och gestaltning. I den här agendan fokuserar vi på
digitalisering som länge omnämnts som en av de
stora globala trenderna.

Den digitala omställningen pågår här och nu och
kommer troligen bara att accelerera. Covid-19pandemin har bidragit till att öka takten på samhällets digitalisering och sätten hur vi arbetar och
samverkar på. Den snabba digitala utveckling som
sker i fotspåren av pandemin visar på vikten av att
skapa en digital infrastruktur som är robust och
resilient.

I en sektor som är innovativ, nyskapande och
problemlösande är samverkan nödvändig. Digitaliseringen har medfört att aktörerna inom samhällsbyggandet samverkar i nya former och i nya
konstellationer via nya delnings- och samverkansplattformar.

Digitaliseringen i sig innebär en snabb och genomgripande samhällsförändring. Genom AI och digital
transformation skapas nu helt nya förutsättningar
för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och innovation. Samtidigt påverkas människors vardag och
yrkesliv på ett genomgripande sätt och det uppstår
nya utmaningar och frågor kring bland annat säkerhet, inkludering/exkludering, maktkoncentration och integritet.

Slutkunden finns med i alla processer och detta förändrade förhållningssätt har bidragit till den förändring som skett. Att ständigt få återkoppling från
invånare, kunder och boende, och ta tillvara den är
en självklarhet i den digitala världen. År 2030 drivs
aktörer i samhällsbyggandet av kundernas krav på
kvalitet, hållbarhet och leveranssäkerhet i alla led.
Klimatet är vår tids ödesfråga och vi står inför
stora samhällsförändringar. Samtidigt som det befintliga samhället ska klimatanpassas ska vi klara
av att ställa om till ett samhälle som är långsiktigt
hållbart ur alla de aspekter som lyfts fram i Agenda 2030. Vi behöver använda den kunskap som
redan finns, utveckla arbetssätt och metoder och
med hjälp av forskning och innovation ta fram ny
kunskap som hjälper oss i omställningen.

Lika viktig som teknikutvecklingen är förmågan att
tillämpa och tillgodogöra sig affärsmöjligheterna
med den nya tekniken.

Central är förmågan till innovation och transformation för såväl samhällsbyggnadssektorn som för
hela samhället – i Sverige och internationellt. Då är
riktade strategiska långsiktiga statliga satsningar
på forskning, utvecklig och innovation viktiga. Satsningar som Smart Built Environment.

Det finns naturligtvis många trender och utmaningar som påverkar samhällsbyggandet, och som
Smart Built Environment behöver förhålla sig till.
Globalisering, urbanisering, ändrade demografiska förhållanden för att nämna några trender.
Den växande delningsekonomin och tekniker som
blockchain förändrar affärsmodeller. Ett större
utbud av öppna data skapar möjligheter för nya
produkter, processer och tjänster. Autonoma fordon ställer nya krav på utformning av infrastruktur

10

Globala utmaningar och trender
Samhällsbyggnadssektorn kännetecknas fortfarande av en låg grad av digitalisering. För sektorn är
digitaliseringen en drivkraft för förändring mot ett
byggande som är mer resurseffektivt och hållbart.
Den digitala transformationen både erbjuder och
kräver nya samarbeten, nya affärsmodeller, nya sätt
att arbeta och kombinera olika kompetenser.

Digitaliserings roll för att
nå de globala målen
De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är en agenda för
förändring mot ett hållbart samhälle.
Digitalisering är inte ett självändamål,
utan ett medel som hjälper oss att lösa
behov och utmaningar. Rätt använt
är det ett viktigt verktyg för att nå de
ambitiösa målen för hållbar utveckling
som världens länder antagit.

Den digitala utvecklingen sker i snabb takt och det
digitala landskap som fanns när Smart Built
Environment startades ser i dag mycket annorlunda ut, vilket innebär att programmet behöver
vidareutvecklas för att kunna dra nytta av de framsteg som skett. De förändringar som digitaliseringen för med sig har vi med största sannolikhet bara
sett början på.

Målen i agenda 2030 hänger alla ihop
i komplexa samband, men Smart Built
Environment ser särskilt målområdena
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur; 11 Hållbara städer och
samhällen samt 12 Hållbar konsumtion
och produktion, som högst relevanta.

Några av de digitala trender och verktyg som idag
är aktuella och som 2016 bara var i sin linda och
som har stor påverkan på samhällsbyggandet är:

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är ett begrepp som omfattar en mängd olika tekniker för att öka förmågan
hos en maskin att efterlikna mänskligt beteende
och tänkande. AI används redan idag i många olika
tillämpningar inom näringsliv och offentlig sektor.
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AI har stor potential att effektivisera och förbättra
många funktioner i vårt samhälle.

Att via digitala tvillingar spegla planerade byggnader och anläggningar ger nya möjligheter för
demonstrationer. Något som skapar helt nya
förutsättningar att komma närmare invånare och
öka delaktigheten i planering och byggprocesser.
När hela städer eller stadsdelar digitaliseras ges
möjligheten att simulera olika scenarier och testa
olika alternativa lösningar innan bygget startar
på riktigt. I förlängningen kan man även förutse
händelser, baserat på den initiala informationen
och den information invånarna delar med sig av
löpande samt extern information om till exempel
väder, trafik, utsläpp och ledningsdragningar.

Potentialen finns inom ökad effektivitet, minskade
kostnader, ökad säkerhet, ökad hållbarhet samt
spårbarhet och förbättrad kvalitet i förvaltning.

AI ger till exempel möjligheter att analysera
byggprocessen och optimera denna utifrån stora
mängder insamlade data. AI-baserade beslutsstöd
kan användas för att hitta bästa lösningen för
energieffektivitet, brandsäkerhet, dagsljusinsläpp
och alla andra krav som lätt krockar med varandra.
Där kan AI räkna på tusentals varianter, medan en
människa inte kan räkna på mer än en handfull.
AI kan exempelvis prediktera sannolikheten för
sprickbildningar i berg, för att sedan ge rekommendationer om hur man ska borra och spränga på
bästa sätt vid till exempel bergschaktning.

Det verkliga objektet rapporterar sin aktuella
status till den digitala tvillingen, exempelvis med
hjälp av sensorer, vilket underlättar både drift och
underhållsplanering. Med tvillingen kan man dessutom testa och simulera olika händelser för att se
hur det verkliga objektet kommer att påverkas. Att
arbeta med en digital tvilling är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta sina tillgångar och är dessutom
bra för miljön.

Sverige ligger generellt efter andra länder, som till
exempel USA och delar av Asien, i tillämpningen
av AI, och samhällsbyggnadssektorn ligger globalt
sett efter andra sektorer. Med andra ord är til�lämpning av AI inom svenskt samhällsbyggande låg
och potentialen är därför stor. Det finns ett tydligt
intresse och visst tidigt experimenterande med
AI-lösningar inom sektorn. Ofta sker tester eller
implementeringar i mindre skala utan att skalas
upp på bred front i sektorn.

Den digitala tvillingen bygger främst på tekniker
som IoT (Internet of Things) och maskininlärning.
En förutsättning är ett sömlöst dataflöde.

Drönare

En AI-förstudie som gjorts inom programmet identifierade ett antal möjliga förklaringar till detta,
inklusive en generellt låg kunskapsnivån på alla
nivåer inom sektorn inklusive på ledningsnivå. Då
AI har stor potential att skapa samhällsnytta och
driva hållbarhet är detta ett fokusområde för Smart
Built Environment framöver.

Obemannade farkoster, vanligen kallade drönare
eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle), används för
att på ett snabbt och smidigt sätt samla in data
inom till exempel planering, mätning, bevakning
och byggande. Data som sedan kan visualiseras. Det finns en stark koppling till inte minst en
övergripande automatisering och robotisering i
samhället.

Bland annat bildas en kunskapsplattform för AI
inom samhällsbyggandet riktad till sektorns aktörer och ett kunskapshöjande arbete
görs för att skapa insikt hos sektorns
aktörer om AI:s möjligheter, såväl
affärsmässiga som samhällsnyttiga.

Digitala tvillingar

En digital tvilling är en digital kopia
av något som finns i verkligheten. Det
kan vara ett hus, en tunnel, en bro
eller en hel stad. Användningen av
BIM (Building Information Modeling)
är en förutsättning för och gör det
möjligt att använda digitala tvillingar
i byggprocessen. Antalet digitala tvillingar förespås öka och listas som en
av de viktigaste tekniktrenderna.
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Datainsamling med drönare blir allt
vanligare. En viktig orsak är den
kapacitet för snabb mobilisering, insamling och leverans av detaljerade
data som drönaren gör till konkurrenskraftiga priser. Drönare kan producera fullständiga resultat som kan
bearbetas, analyseras och levereras
samma dag, om så behövs. Möjliga drönartjänster inkluderar till
exempel visualisering, kartläggning,
framtagning av byggnadsmodeller,
IR-analyser och utsläppsmätningar.

Datainsamling och mätning är
områden där drönartekniken kan
bidra till att effektivisera processer
i samhällsbyggandet. Det sker en
snabb ökning av antalet inspektioner och uppdrag
utförda av drönare i kombination med mer avancerade sensorer samt en ökad efterfrågan på data i
samhället, till exempel via satellitdata.

Robotisering, automatisering
och industriellt byggande
Att robotar är en del av framtiden är de flesta bedömare ense om. Robotar kommer att ersätta vissa
typer av jobb, men teknologin kommer inte vara
en ersättning för människor. Men givetvis finns det
stor potential i att låta robotar utföra monotona
arbetsuppgifter med hög skaderisk.

Visualisering

Virtual reality (VR) och augmented reality (AR), är
inget nytt men det som man kan få ut av det är nytt
och dessa tekniker blir ett allt vanligare arbetsredskap hos kommuner och byggherrar i beslutsprocesser och samråd, hos arkitekter och konstruktörer för samordning, och på byggarbetsplatser för
ökad förståelse och koordinering. Med hjälp av VR
kan vi kliva in i huset innan huset finns eller förstå
hur den nya byggnaden ser ut i ens närmiljö. Något
som till exempel kan användas i säljprocessen av
planerade bostäder eller i medborgardialoger i
olika stadsutvecklingsprojekt. Men med AR, som
är en mixad ”verklighet”, kan vi gå in i ett befintligt
hus och kombinera en modell med verkligheten, till
exempel se installationer bakom en vägg.

Nära kopplat till robotisering är automatisering av
processer och metoder. Här finns mycket att lära
av till exempel gruvindustrin. Automatisering och
robotik kan användas för att förbättra industriell
byggproduktion. Att arbeta industriellt innebär
att man skapar sammanhållna produktionssystem
där högkvalitativa produkter produceras på ett
effektivt sätt med kontinuitet. Här finns också stora
fördelar för att kunna öka säkerheten i miljöer med
stor risk för olyckor och skador.
Med hjälp av AI, machine learning och information
som kan utbytas sömlöst mellan olika myndigheter
kan även handläggning och beslutsfattande automatiseras. Till exempel kan ett bygglovsärende
hanteras helt automatiserat genom att AI utvärderar den inkomna ansökan mot lagkrav, gällande
detaljplan etc.

Med hjälp av en digital 3D-modell över staden och
projektet kan en virtuell värld skapas och betraktaren kan interagera, röra sig runt i och uppleva
byggnader och miljöer. Den främsta drivkraften för
användning av VR är att det är ett bra kommunikationsmedium som gör det möjligt för alla berörda
parter att få tillgång till en gemensam representation som skapar en ökad förståelse av det planerade byggprojektet. VR har också stor potential att
förbättra kommunikationen och öka effektiviteten
i beslutsprocessen i stadsplanering och byggnadsplanering samt främja medborgardialogen.

3D-printning

Vid 3D-printning används tredimensionella digitala
modeller som skickar styrfiler till en maskin som
tillverkar komponenter genom att tunna sektioner
av komponenten skrivs ut lager för lager. På det
sättet kan komplexa former tillverkas med minimalt med spill.

VR och AR kan även användas för utbildning kring
arbetsmiljö och säkerhet samt för uppföljning av
avvikelser i alla led av byggprocessen.
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Även om den typen av tillverkning inte på länge
kommer ersätta konventionella tillverknings-

metoder kan den revolutionera industriell produktion. Med hjälp av en 3D-skrivare går det att
skriva ut unika saker billigare och snabbare. I en
uppkopplad industri kan små serier och anpassade
produkter tillverkas effektivt. Att ta fram prototyper av till exempel huselement eller modeller av
hela byggnader låter sig göras på ett kostnadseffektivt sätt.

samman fysisk produktion och verksamhet med
smart digital teknik, maskininlärning och ”big data”
för att skapa en bättre helhetssyn och ett bättre
sammankopplat ekosystem för företag som fokuserar på tillverkning och leveranskedjor. Målet är
produktion med kortare omställnings- och ledtider,
färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande
programmering. Konceptet ses som en lösning för
återindustrialisering av västvärlden.

Det går också att tillverka mycket komplexa delar
utan att använda specialverktyg. Det innebär att
man direkt på byggplatsen kan skriva ut komponenter som behövs, i stället för att beställa dem.
Eller att vid renovering skriva ut en ersättning för
en komponent som inte finns i lager eller måste
specialtillverkas. Minskade transportkostnader och
minskad materialanvändning är några av fördelarna.

5G- och kommande 6G-standarder brukar nämnas
som en viktig förutsättning för Industri 4.0. För
byggandet kan lanseringen av 5G betyda ett språng
för digitaliseringen. Skräddarsydda privata mobilnät kan byggas med bra täckning och hög kapacitet på den enskilda byggarbetsplatsen. De klarar
telefoni, datakommunikation, video och även trafik
från sensorer (IoT-trafik). Helt nya förutsättningar
för till exempel fjärrstyrda arbetsfordon, drönare
och AR-teknik ökar inte bara produktiviteten utan
också säkerheten på byggplatserna.

Nya konkurrenter och
samarbetspartner

Industri 4.0 handlar inte bara om att investera
i ny teknik och nya verktyg som effektiviserar
produktion – det handlar även om att förändra
affärslogiken, vilket är ett av målen för Smart Built
Environment.

Helt nya typer av företag kliver in på marknaden.
IKEA är bara ett exempel på ett företag som har
gett sig in i byggbranschen. I USA har Amazon gjort
entré, med designföretaget Plant Prefab. En anledning till Amazons intresse är att det blir enklare att
introducera smarta hem om all nödvändig infrastruktur, som kablar och sensorer, kan byggas in
från början. Amazon ägnar sig inte bara åt bostäder, utan även åt prefabricerade sjukhusrum. Även
Google, via ett dotterbolag, har gett sig in i stadsutveckling. Förutom etablerade teknik- och mjukvaruföretag finns många start-up-företag med helt
nya affärsmodeller som kommer att bli konkurrenter till de traditionella byggföretagen. Gemensamt
för de flesta av dessa nya aktörer är att de har ett
starkt fokus på kund och kundnytta. Vår sektor
kan läras sig mycket av det, genom att fokusera på
kundnytta flera steg fram i processen.

För samhällsbyggandet innebär den smarta digitala
fabriken stora möjligheter till ett effektivt industriellt byggande, som kortar byggtider och kan kapa
kostnader. Dels vid tillverkning av byggnadsdelar i
fabrik, dels ute på byggplatserna som kommer att
vara helt uppkopplade. En förutsättning för ett effektivt industriellt byggande är att sektorns aktörer
är överens om standarder och öppna kommunikationsgränssnitt, vilket har varit ett fokus för Smart
Built Environment sedan start.

Det digitala skiftet

Det stora digitala skiftet sker när sektorn utnyttjar
möjligheten med alla dessa trender i en ny helhet där ny digital teknik och data integreras hela
vägen från planering och gestaltning till byggande
och förvaltning. Det är inte enstaka tillämpningar
i vissa skeden som ger vinsterna, utan när teknik
och arbetssätt får genomslag i hela processen. Det
är till exempel när möjligheterna med 3D-printning
får göra avtryck i hur ett hus gestaltas, och som
samtidigt minskar materialåtgången och effektiviserar produktionen, som värden kan skapas för
klimatet och brukarna likväl som för affären och
produktiviteten.

I flera Smart Built Environment-projekt deltar
redan idag nya aktörer inom samhällsbyggandet,
till exempel inom projektet Uppkopplad byggplats.
Det finns en tydlig ambition inom programmet
att knyta till oss nyttig kompetens för att utveckla
sektorn.

Industri 4.0

De ovan beskrivna teknikerna skulle kunna
sammanfattas med begreppet Industri 4.0, som
avser en ny fas i den industriella revolutionen som
fokuserar på sammankoppling, automatisering,
maskininlärning och realtidsdata. Industri 4.0 kan
ibland också kallas för smart tillverkning och för
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Strategi – så här arbetar vi
Mot bakgrund av de utmaningar samhället och
sektorn står inför, de möjligheter som vi ser med
digitalisering genom både teknisk utveckling och
förändring av processer och affärslogik samt de
mål som vi ställt upp för programmet har vi format
ett strategiskt arbetssätt. Det omfattar en tematisk indelning, en beskrivning av vilka verktyg vi
använder för olika typer av insatser, hur vi arbetar
med våra effekter samt hur vi organiserat oss för
att genomföra satsningen.

Illustration: Innovationer och nya tillämpningar

Temaområden och arbetssätt

Innovationer och nya tillämpningar

För att den digitala transformationen ska ske och
vi ska uppnå våra mål behövs samlade insatser
inom ett antal områden. Smart Built Environment
har delat upp dessa i fyra temaområden inom
vilka vi driver våra aktiviteter. Temaområdena är
ömsesidigt beroende av varandra, och i många fall
kommer insatser att beröra fler än ett temaområde.
Indelningen i temaområden bidrar dock till ett tydligt fokus på centrala områden, vilka också kräver
olika angreppssätt för att nå resultat.

Vi ska stimulera idéer och initiativ som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar inom
samhällsbyggandet kopplat till digitalisering,
industriellt byggande och hållbarhet. Det handlar
om produkter, tjänster eller processer. Temaområdet fokuserar på att bryta invanda mönster
och arbetssätt, och att hitta nya lösningar gärna
med disruptiva inslag. Vi ska attrahera fler aktörer
inom sektorn till att bidra men vill också se både
start-up-företag och inspiration från andra sektorer.
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Även juridiska frågor kopplade till fastighetsbildning, detaljplaner och bygglov ingår liksom upphandlings- och avtalsformer för optimalt nyttjande
av digitalisering.

Värdekedjor och affärsmodeller
Inom temaområdet fokuserar vi på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar på
den fragmentering som idag ofta anges som skäl till
suboptimeringar och låga incitament för att skapa
värde för slutprodukt och brukare. Värdekedjor,
incitament och affärs- respektive verksamhetsmodeller hänger ihop och behöver studeras och
utvecklas för att kunna utnyttja kraften i digitalisering och industrialisering. Området hanterar även
frågor kring aktörsroller, kompetenser, arbetssätt
och organisering av projekt och processer. Detta
hänger även ihop med frågorna om upphandling
och avtalsjuridik under informationsinfrastruktur
nedan.

Områdets karaktär är strategiskt och hanterar
komplexa samband där många aktörer drar nytta
av resultatet.

Illustration: Kunskap och kompetens

Kunskap och kompetens
För att utnyttja den digitala transformationens
kraft i både företag och offentlig sektor behövs ett
kunskapslyft. Ökad kunskap behövs på flera nivåer.
Temaområdet ska bidra till att lyfta kunskap och
kompetens i företags och offentlig sektors organisationer, både på ledningsnivå och bland utförare.
Området kopplar också till hur ny kunskap kan
skapas och nyttiggöras. Hela programmet syftar
förvisso till att ta fram ny kunskap, men ett särskilt
fokus läggs här på att samordna akademin för behovsidentifiering och effektanalys inom programmet, samt att sprida ny kunskap inom området.

Illustration: Värdekedjor och affärsmodeller

Informationsinfrastruktur
Temaområdet adresserar gemensam infrastruktur
som sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Området innehåller standardisering för utbyte och integrering av information i
samhällsbyggandets processer inklusive informationsstrukturer för livscykelperspektiv, men också
frågor om tillgänglighet till och ägande av data.

Arbetssätt och insatser

Inom alla temaområdena behövs arbetssätt och
initiativ av olika karaktär för att driva utvecklingen
mot våra mål och effekter. Vi behöver insatser genom hela forsknings- och innovationsprocesserna,
och nyttjar därför olika former för olika ändamål:
• Forsknings- och utvecklingsprojekt som tar
fram ny kunskap eller utvecklar verktyg för
gemensam nytta i sektorn,

• Testbäddar och demonstrationer där
resultat kan testas, verifieras, utvärderas,
kvalitetssäkras eller demonstreras innan de
implementeras skarpt i aktörernas verksamheter.

Illustration: Informationsinfrastruktur

16

• Spridning och implementering. Resultaten
behöver spridas brett, bland parter och
intressenter och i förlängningen i hela sektorn, för att effekterna ska uppstå. Programmet använder verktyg som tillgängliggör,
sprider och driver på implementeringen.

ningar, som vi kallar Innovationsidén, med syfte
att nå mindre aktörer och start-up-företag med
innovativa idéer. Inom Innovationsidén finns en
coachningsfunktion för att stötta ovana sökande.

Strategiska insatser

Den andra formen av aktiviteter, Strategiska insatser, används där det behövs långsiktiga gemensamma satsningar, där många aktörer behöver vara
med och bidra och där också många aktörer drar
nytta av resultatet. Strategiska insatser kan behöva
göras i flera steg för att succesivt bygga gemensamma strukturer. Insatser kopplade till standardisering, juridik och andra sektorsgemensamma
ramverk är exempel där det strategiska angreppssättet är nödvändigt.

• Utbildningssatsningar är ytterligare en
form som behövs för att höja kunskap
och kompetens hos olika målgrupper. Att
utveckla modeller och former för livslångt
lärande är centralt.

• Synteser kommer kontinuerligt att tas fram
inom temaområdena för att sammanställa
den kunskap som tagits fram, dra slutsatser
och identifiera kommande steg.

• Andra former som till exempel innovationstävlingar, hackaton, innovationslabb testas
och utvärderas inom programmet för att
kontinuerligt utveckla arbetssätten och
hitta former som på bästa sätt bidrar till att
nå våra effekter.

För att initiera strategiska insatser finns en tydlig och öppen process där arbetet drivs av en
processledare som tillsätts av styrelsen och som
tillsammans med sektorns aktörer identifierar
de viktigaste insatserna för varje programperiod.
Inom respektive temaområde tar programmet med
jämna mellanrum fram synteser av de insatser som
genomförts hittills. Syftet med synteserna är dels
att sammanfatta kunskapsläget och dra slutsatser
och synergier mellan de genomförda aktiviteterna,
dels att ge stöd till processledaren i bedömningen
av vilka nya insatser som krävs.

Aktiviteter och effektlogik
Initiering av insatser

Inom Smart Built Environment använder vi två
huvudsakliga former för att starta aktiviteter: dels
öppna utlysningar, dels strategiska initiativ. Dessa
används i olika utsträckning för de olika temaområden, där till exempel aktiviteter inom Informationsinfrastruktur till stor del genomförs som
strategiska initiativ medan aktiviteter inom Innovationer och nya tillämpningar i huvudsak skapas
genom öppna utlysningar.

Effektlogik och mätningar

Programmets effektlogik som nämns ovan togs
fram i en första version när programmet startade
och revideras vid varje ny programperiod. Effektlogiken är ett viktigt strategiskt instrument för
att hjälpa till att styra insatserna mot gemensamma mål och effekter. Smart Built Environment är
inte bara en samling projekt inom digitalisering i
samhällsbyggandet utan programmet stakar ut en
väg för en digital transformation av sektorn. I det
arbetet behövs många pusselbitar och aktiviteterna
behöver en tydlig samordning och riktning. Effektlogiken är i det perspektivet den gemensamma
fyren mot vilken vi tar riktning, även om vägarna
dit kan variera.

Öppna utlysningar

Genom att använda öppna utlysningar där många
aktörer får möjlighet att forma idéer, bilda konsortier och utveckla sina förslag får vi en stor bredd i
ansökningarna och fångar upp många av de goda
förslag och den drivkraft som finns hos aktörerna.

Förslagen bedöms i konkurrens av externa bedömare med kriterier som ställts upp av programmet
och där programmets effektlogik är av stor vikt i
bedömningen. Genom att alla projekt och initiativ
adresserar effektlogiken skapas en tydlig gemensam målbild för sektorns resa mot den digitala
transformationen.

För att kalibrera och justera riktningen och för att
följa upp utfallen av programmets aktiviteter gör
vi kontinuerliga mätningar. Inom programmet har
en mätmetod tagits fram i ett samarbete mellan
akademin och programledningen. Mätningar mot
effektlogiken görs varje år, men mot två olika
målgrupper. Vart annat år görs mätningar mot
programmets parter och vart annat år mot programmets projekt.

Smart Built Environment driver i huvudsak två
typer av utlysningar, dels en årlig bred utlysning
som adresserar alla fyra temaområden och välkomnar sökande av alla kategorier, dels mindre utlys-
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Organisation
Programmets Parter är
kärnan i Smart Built Environment. Det är de företag och
organisationer som vill bidra
till programmets mål och
som valt att engagera sig för
att tillsammans förändra sektorn med digitalisering som
drivkraft. Parterna bidrar till
Illustration: Översikt treårshjul för Smart Built Environment.
den strategiska inriktningen
av programmet, till exempel
genom strategiska diskussio• Göra programmet känt, locka nya parter i
ner vid den årliga Partstämman då även en proprogrammet och att få fler aktörer att delta
gramstyrelse väljs.
i programmets projekt.
Programstyrelsen har till uppgift att leda programmets verksamhet i enlighet med programmets
regler och partstämmans beslut samt att företräda
programmet.

• Skapa en programkänsla och ge alla projektledare det stöd de behöver för att bli
framgångsrika.

• Stötta, vägleda och underlätta för nya aktörer som har utvecklingsidéer och kompetens att bidra till utvecklingen.

Programledningen för Smart Built Environment
ansvarar för den operativa ledningen av programmet och har sin hemvist hos IQ Samhällsbyggnad,
en ideell organisation för forskning och innovation
i samhällsbyggandet. Programledningen består av
programchef, strategisk programledare, kommunikatörer samt processledare och temaledare, vilka
utses för respektive temaområde under en överenskommen tidsperiod.

Programmet bedriver ett stort antal kommunikationsinsatser årligen genom konferenser, seminarier/webbinarier, workshoppar och möten för
olika syften. Webbplatsen är kärnan i programmets
kommunikation och är den självklara ingången för
alla intressenter. Månatliga nyhetsbrev skickas ut
brett med information om pågående aktiviteter och
om resultat, och sociala medier nyttjas för att lyfta
aktuella frågor.

Kommunikation

Kommunikation är en central och strategisk funktion för att uppnå programmets mål, både för att
skapa god kännedom om programmet och dess
möjligheter, för att attrahera hög kompetens och
innovativa ansökningar, och för att dess resultat
ska spridas, implementeras och därigenom bidra
till att nå programmets effekter och mål. En särskild kommunikationsstrategi har tagits fram som
beskriver syfte, målgrupper, kanaler och arbetssätt
för kommunikationen. Strategin revideras och
uppdateras för varje programperiod.

Treårshjul

Smart Built Environments programperioder är
indelade i tre år i taget. Bilden ovan beskriver
den övergripande cykeln för centrala aktiviteter
i ett treårshjul. I de årliga verksamhetsplanerna
beskrivs respektive årshjul mer detaljerat där
mycket fokus också ligger på kommunikations- och
spridningsinsatser.
Smart Built Environments strategi för att nå målen
beskrivs i kapitel 4 ovan och utgörs dels av indelningen på de fyra temaområdena, dels av de aktiviteter och insatser vi driver och dels effektlogiken
som ett övergripande styrmedel. Vägen framåt,
som är rubriken för kommande kapitel, utgår från
den strategin och pekar ut några väsentliga fokus
som bedöms särskilt viktiga för programmet de
närmaste åren.

Framför allt bidrar kommunikationsarbetet till
programmets framgång genom att:

• Visa på den potential som finns med digitalisering och hur den bidrar till att bygga ett
mer hållbart samhälle, och uppmana fler
att engagera sig.
• Sprida resultat från programmet så att
dessa kommer till nytta och bidrar till digitaliseringen av samhällsbyggandet.
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Vägen framåt
• Arbeta långsiktigt för digital transformation

Smart Built Environment
fokuserar

• Skapa branschgemensamma och öppna
plattformar

Smart Built Environment är ett brett program som
omfattar samhällsbyggnadsprocessens alla steg och
digitaliserings alla möjligheter.

Möta samhällets utmaningar och krav
Programmet Smart Built Environment ska hjälpa
till att driva en förändring av samhällsbyggande
med hjälp av digitalisering. För det behövs en
omställning av sektorn på flera sätt. I slutändan
handlar det dock om att samhällsbyggandet ska
bidra i den omställning mot hållbarhet som hela
samhället behöver göra. Smart Built Environment
ska inte bara bidra till att förbättra processerna
som sektorn verkar inom utan också produkterna
som vi levererar, så att de tydligt stöttar samhällets
utvecklingsmål som sammanfattas väl i Agenda
2030 och i de nationella miljömålen.

I varje program eller större satsning behövs fokus
och avgränsningar för att kunna nå resultat. Samtidigt kan gränser förflytta sig med tiden, då omvärlden förändras både avseende den teknisk utveckling och de behov och utmaningar som påverkar
sektorn och samhället. Vi ska hantera balansen så
att hela samhällsbyggandets informationshantering hålls ihop, från planering via utformning och
produktion till långsiktig förvaltning inom både
anläggnings- och husbyggnad. Vi skiljer inte på
stadsutveckling och annat byggande, och vårt fokus
är på processerna inom samhällsbyggnad och den
digitalisering som bidrar till dem och deras utveckling.

Nyttja digitalisering nu

Smart Built Environment är ett program som
använder digitaliseringen som drivkraft för samhällsbyggandets förändring, där förändring behövs
på flera nivåer och tidshorisonter. Vi kan redan
idag bli bättre på det vi gör genom digitala verktyg
och nya arbetssätt för att skapa, nyttja och dela
information. Vi kan bli effektivare, få bättre beslutsunderlag, analysera fler lösningar, minska fel och

Följande strategiska punkter har bedömts särskilt
viktiga att lyftas fram för att tydliggöra vad programmet behöver fokusera på nu och framåt.
• Bidra till att möta samhällets utmaningar
och krav
• Nyttja digitaliseringen nu
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dubbelarbete i processerna. Det handlar om att bli
bättre på att tillämpa den teknik som redan finns
och göra det i gemensamma gränssnitt, men fortfarande i samma processer och med samma roller.

hur processerna ser ut eller hur aktörernas roller
förändras. AI innebär stora möjligheter för hela
sektorn, där nyckeln är tillgång till data som är
tillförlitlig och håller tillräcklig kvalitet.

Konkreta resultat från Smart Built Environments
satsning på informationsinfrastruktur behöver
samlas och tillgängliggöras hållbart över tid. Här
har ideella organisationer som BIM Alliance, Geoforum Sverige och BEAst samt även Myndigheten
för digital förvaltning (DIGG) viktiga roller, där
kopplingen till programmet ska stärkas.

Arbeta långsiktig för digital
transformation

Vi behöver samtidigt arbeta långsiktigt och driva
på sektorns digitala transformation, vilket innebär
att vi behöver processer som stödjer digitala arbetssätt och att de samarbetsformer, roller, affärsmodeller och ekosystem som finns ger incitament
att bidra till framtidens hållbara byggnadsverk.
Den digitala transformationen ger möjlighet att
skapa och nyttja digital information genom planering, utformning, produktion och förvaltning, men
kräver stora förändringar av alla aktörer.

Nästa steg mot en digital
samhällsbyggnadsprocess

Hur vi ska jobba för att nå framgång är centralt och
förutom den övergripande strategin med aktiviteter och insatser har följande arbetssätt konstaterats vara särskilt viktig:.

Båda angreppssätten behövs och kommer att innebära förändringar på individ-, organisations- och
sektorsnivå. Den pandemi som drabbade världen
2020 kan lära oss att se både förändringsbehov och
möjligheter. Behov av robusthet och stabilitet liksom vår förmåga att anpassa oss och göra snabba
förändringar när det verkligen krävs. I all förändring är ledarskap helt väsentligt, och programmet
behöver adressera dessa frågor tydligt.

• Styra tydligt mot effektlogiken

• Skapa nya mötesplatser och bredda målgrupperna
• Skala upp genom tester i system

• Samarbeta med andra strategiska
innovationsprogram

Skapa branschgemensamma
och öppna plattformar

• Samarbeta internationellt

För både de kontinuerliga förändringarna och för
den långsiktiga transformationen behövs gemensamma stabila plattformar att stå på. Informationsstandarder, plattformar för datadelning och
tillgängliggörande av data är nödvändiga oavsett

Mål och effekter som ledstjärnor
Programmets aktiviteter och insatser ska hela tiden utgå från de mål och effekter som programmet
ställt upp. Effektlogiken är därför vårt viktigaste
styrmedel för att konsekvent och strategiskt driva
utvecklingen, och vi kommer
att öka vårt fokus på hur varje
enskild insats kan bidra till
effekter och mål. Vi förhåller
oss också till andra strategier
och planer för sektorns och
samhällets utveckling där
Agenda 2030 är den övergripande målsättning och där
färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft inom samhällsbyggande är ledstjärnor i våra
hållbarhetsmål. Programmets
projektportfölj följs upp och
analyseras kontinuerligt mot
de uppsatta målen.
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Mötesplats och breddad
målgrupp
Idéer och kreativa initiativ som kan
bidra till våra mål finns på många
ställen i och utanför sektorn. För
att fånga idéerna och för att korsbefrukta kompetenser och initiativ
behövs kreativa mötesplatser och
tillåtande och innovationsvänligt
klimat.

Det är också centralt att vi tar till
vara all kompetens som kan bidra
och arbetar därför strategiskt med
jämställdhet och jämlikhet både inom våra insatser
och med de resultat som ska uppnås.

Samarbete

Test, uppskalning och implementering

Det finns också flera viktiga initiativ från regeringen och myndigheter, till exempel Lantmäteriet,
Boverket och DIGG, som påverkar och bidrar i arbetet mot en digital samhällsbyggnadsprocess, och
där Smart Built Environment har ett kontinuerligt
samarbete.

Samarbetet med de övriga strategiska innovationsprogrammen utvecklas kontinuerligt dels för att
nyttja synergier i gemensamma utmaningar som
till exempel implementering och internationalisering, dels för att hitta tematiska kopplingar där
programmen kompletterar varandra.

Smart Built Environment ska bredda kommunikationen för att nå fler målgrupper. Mindre aktörer
från både privat och offentlig sektor liksom nystartade företag och ungas initiativ ska ges utrymme
för att tänka och utveckla i nya banor. Vi kommer
också att arbeta med nya metoder som till exempel smalare riktade utlysningar och coachning av
ovana sökande.

Att nå ut med resultat till praktisk nytta och implementering bland alla aktörer är en av de största
utmaningarna i denna och liknande satsningar. Vi
jobbar aktivt med spridning av våra resultat på
flera sätt: via rapporter, webb, utskick och via seminarier, konferenser och möten samt andra kanaler.
Men vi behöver också driva resultaten närmare
implementering och nyttiggörande. Satsningar på
test och demo har länge setts som ett bra sätt att
skapa en brygga mellan projektresultat och faktisk
användning, där lösningar kan verifieras, och drivas
vidare genom ”exemplets makt”.

Samarbeta internationellt

Programmet arbetar även strategiskt med det
internationella perspektivet och en separat strategi
har tagits fram för det arbetet. Mycket utveckling
sker på många håll i världen där vi kan hämta hem
kunskap och erfarenheter. Vi behöver också öka vår
förmåga till utbyte med europeiska aktörer och att
skapa EU-finansiering som kan bidra till den svenska utvecklingen av området. Det internationella
arbetet ska på sikt leda till ökad svensk export av
kunskap och lösningar för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och att Sverige ses som en
attraktiv samarbetspart i utvecklingen av området.

Detta behövs, men samtidigt är nästa steg ännu
viktigare, att skala upp till den breda implementeringen. Här behöver Smart Built Environment driva
på med olika medel. Dels är ”systemdemonstratorer” ett viktigt instrument där vi kan samla flera
goda resultat, gärna även tvärdisciplinärt tillsammans med andra program, och demonstrera i ett
gemensamt sammanhang. På det sättet skalar vi
upp demonstratorerna och skapar synergier mellan
resultat och aktörer. Dels kommer vi även att jobba
med nätverk av aktörsgrupper där uppskalningen ska ske. Genom att knyta ett antal engagerade
aktörer till varandra med gemensamma mål skapas
drivkrafter som ger både goda resultat och goda
exempel för andra att följa efter och programmet
kan stödja de som vill gå före i utvecklingen.
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