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Sök finansiering för din
projektidé 


Tid: Tisdag den 9 november kl. 13.00-14.00
Plats: Webbinarium


Nu har du chansen att engagera dig inom forskning
och innovation och vara med och förändra sektorn! 


Välkommen på webbinarium med Smart Built
Environment och InfraSweden2030. Vi berättar om
våra öppna utlysningar och hur det går till att söka
medel. Du har också chansen att ställa frågor inför
arbetet med din ansökan. 


Mötet leds av Kristina Gabrielii, programchef Smart
Built Environment, och Camilla Byström, programchef
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InfraSweden2030.


Läs mer om våra öppna utlysningar: 
• InfraSweden2030, öppnar den 2 november
• Smart Built Environment, öppnar den 11 november


Anmäl dig här
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Nu finns vi på LinkedIn 


Du har väl inte missat att du kan följa Smart Built Environment på LinkedIn! Gå in och följ oss så missar du inga
nyheter om event, utlysningar och projektresultat.


Besök vår LinkedIn-sida
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Kom igång med AI i din organisation! 


Har du en utmaning inom samhällsbyggnad? Har du
tillgång till data om utmaningen? Projektet Kraftsamling
AI i samhällsbyggandet har ett erbjudande till dig och
din organisation.


Delprojektet Tillämpningsstöd hjälper behovsägare att:
• Undersöka möjligheterna att tackla utmaningar med
AI
• Kartlägga möjliga datakällor för att se om tillräckliga
data finns för att använda AI
• Höja beställarkompetensen vad gäller AI
• Formulera ett projekt tillsammans med andra
behovsägare som sedan kan tas vidare till
genomförande eller för att kunna söka extern
finansiering
• Matcha behov av AI med teknikleverantörer som har
rätt förmåga


Allt detta görs kostnadsfritt i en workshopserie
fokuserad på de specifika behov som de deltagande
organisationerna har. Vill din organisationdelta?
Kontakta Marcus Weiland, delprojektledare
Tillämpningsstöd.


Läs mer och anmäl intresse


Kraftsamling – AI i
samhällsbyggandet bjuder in till
webbinarium 


Tid: Fredagen den 3 december, kl. 13.00-14.00
Plats: Webbinarium


Projektet Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet bjuder
in till ett webbinarium där du får veta mer om projektet
och hur din organisation kan komma igång med AI. Om
du inte har möjlighet att delta får du en ny chans den
21 januari 2022.


Det pratas mycket om Artificiell Intelligens (AI).
Potentialen för AI att bidra till en hållbar
samhällsutveckling är enorm. Samtidigt har få av
sektorns aktörer kommit igång med AI. Det vill projektet
Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet ändra på!


Under webbinariet får du chansen att berätta för oss
vad du skulle vilja veta om AI och vad du behöver för
att komma igång. Vi berättar kort om hur vi kraftsamlar
kring AI just nu och hur du kan få vår hjälp av oss att
påbörja din AI resa.


Webbinariet riktar sig till dig som är behovsägare inom
privat eller offentlig sektor och verksam inom
samhällsbyggnadssektorns olika faser – från
samhällsplanering, till projektering, byggproduktion och
fastighetsförvaltning.


Läs mer och anmäl dig


AI-projekt deltar i hackaton 


Future Position X i samarbete med Microsoft, Gävle
kommun, Högskolan i Gävle och Smart Built
Environments strategiska projekt Kraftsamling - AI i
samhällsbyggandet, inklusive delprojektet AI Arena,
genomför ett hackathon, Hack for Gävle, den 27-28
november.


Syftet med Hack for Gävle är undersöka hur man med
smarta nya lösningar kan utveckla medborgardialog,
mobilitet och återvinning av material med bland annat
AI som verktyg.
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– Det känns verkligen kul att nu åter igen kunna
genomföra ett fysiskt hackathon i Gävle tillsammans
med våra partners. Förra gången vi genomförde Hack
for Gävle, före pandemin, var vi 80 deltagare från 15
länder och det var mycket uppskattat. Vi ser fram emot
lika stort deltagande denna gång, säger Henrik Dahl,
vd Future Position X.


Representanter för Kraftsamling AI och delprojektet AI Arena medverkar med sin expertis – något som kommer att
stärka genomförande av de utmaningar som deltagarna ska lösa i Hack for Gävle. Hackathonet varar i 24 timmar
och deltagarna kan välja en av tre olika utmaningar att lösa. En prissumma på 20 000 kronor går till det vinnande
laget.


Läs mer om Hack för Gävle


Vi presenterar resultat från
Uppkopplad byggplats 


Är du nyfiken på att få veta mer om resultat som
kommit fram i testbäddsprojektet Uppkopplad
byggplats? Nu presenteras en rad resultat för dig som
vill veta hur digitalisering är drivkraften för ett hållbart
samhällsbyggande. Du möter yrkespersoner som
genomfört testerna på plats, forskare och experter. Du
får olika perspektiv på resultaten och hör vad de kan
leda till i nästa steg.


Säkra system för planering och material
Webbinariet genomfördes den 27 oktober. Du kan ta
del webbinariet i efterhand via en inspelning.


Obruten information och effektiv automation
Onsdagen den 10 november kl. 08.00-09.30


”Om man vill vara med på tåget
måste man våga testa tekniken” 


Vi ställde frågan Varför är det viktigt att sektorn tar till
sig resultat från Uppkopplad byggplats? till Martin
Rudberg som är projektledare för Uppkopplad
byggplats. 


– Jag tror att det viktigaste som man bör ta med sig att
digitalisering är något som redan sker. Vill man vara
med på det tåget så måste man våga testa tekniken.
Allt behöver inte vara perfekt innan man rullar igång,
men testerna ger en förståelse för möjligheter och
begränsningar med den teknik vi har tillgänglig idag.
Dessutom innebär "att våga prova" också en
kunskapsresa där man börjar bygga upp de digitala
förmågor som behövs för att vara redo för den
förändring som är på gång. Tänk "ready-shot-aim",
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En samordnad digital infrastruktur
Onsdagen den 1 december kl. 08.00-09.30


Läs mer om anmäl dig


snarare än "ready-aim-shot". Ut och testa och lär, så
får vi finjustera ("aim") allt eftersom vi lär oss och
bygger upp våra förmågor. Uppkopplad byggplats har
framför allt varit en kunskapsresa där basen har varit
tester av digital teknik i faktiska byggprojekt, i "skarpt"
läge. Och resan har bara börjat...


Besök gärna projektets egen webbplats


Bygg din kompetens med oss 


Är du uppdaterad med den senaste kunskapen
inom samhällsbyggnad? Nu har du chansen att ta
del av aktuella resultat från en mängd forsknings-
och innovationsprojekt.


SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond),
Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en
gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella
projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge
lösningar på de utmaningar som
samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar
framförallt om ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid
webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går
att se dem som film i efterhand.


Bygg kompetens – Resiliens för en värld i
förändring
Genomfördes den 5 oktober – se inspelning


Bygg kompetens – Automatisering och
robotisering förändrar vårt sätt att arbeta
Genomfördes den 26 oktober – se inspelning


Bygg kompetens – En säker arbetsmiljö för alla
Onsdag 17 november kl. 15.00-16.00


Bygg kompetens – Så lär vi av andra, en
framtidsspaning
Onsdag 15 december kl. 15.00-16.00


Läs mer om Bygg kompetens


Nordic ConTech Talks: Tillbaka till
framtiden 


Tid: Den 7 december, kl. 13.00-14.00
Plats: Webbinarium


Mitt under pandemin startade Nordic ConTech Talks
webbinarier. Under elva avsnitt har du fått möta
personer som brinner för att förändra
samhällsbyggandet. Målet har hela tiden varit att visa
på och diskutera hur digitala arbetssätt ökar
produktiviteten och minskar klimatpåverkan från
byggandet.


I årets sista webbinarium blickar vi tillbaka på
höjdpunkter från tidigare avsnitt och spanar framåt.
Vad händer i sektorn? Hur gör vi för att, på allvar, dra
nytta av digitaliseringens möjligheter? Vilka
förändringar tar vi med oss in i framtiden? Hur har
redan förändrade arbetssätt påverkat
samhällsbyggandet?


Under tidigare avsnitt har vi fått ta del av goda exempel
på innovation, från vår egen sektor men också från
andra sektorer och länder. Nu återstartar samhället och
då vill vi hjälpa dig att göra det med nya insikter och
med fler digitala sätt att arbeta och samarbeta.
Välkommen tillbaka till framtiden!


Anmäl dig här
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Nordic ConTech Talks: Robotteknik
underlättar för byggarbetaren och
säkrar arbetsplatsen 


Det ställs högre krav på att öka produktiviteten,
förbättra arbetsmiljön och inte minst minska
miljöpåverkan inom byggbranschen. För att lösa de
kraven är många överens om att robotteknik kan vara
till stor nytta. Frågan är hur vi i
samhällsbyggnadssektorn vågar ta steget? I den
senaste Nordic ConTech Talks fick vi lyssna till aktörer
som redan använder sig av robotisering.


– Roboten är ett nyttoredskap. Den kan plocka bort
tunga och farliga moment och se till att personal kan
jobba tryggt och säkert samt förhindra arbetsskador.
Sedan är även den information som en robot kan
samla in, väldigt värdefullt för att dokumentera
byggprocessen och se vad som händer över tid. Datan
kan även användas i ett livscykelperspektiv och som
underlag för underhåll i ett senare skede, förklarar
Mathias Haage, experimentell robotforskare vid Lunds
universitet.


Se webbinariet i efterhand


Lansering av utbildning om hantering
av hållbarhetskrav 


Under ett frukostwebbinarium den 14 oktober
lanserades en mikrolärandeutbildning där du får lära
dig mer om hållbarhetskrav och hur ett gemensamt sätt
att strukturera kravinformation ger möjligheter till
digitalisering av manuella arbetsmoment. Deltagarna
fick också veta mer om projektet "Systematisk
hantering av hållbarhetskrav genom hela
byggprocessen", problemen kring hur vi agerar idag
och möjligheterna med en digital utveckling som gör
hantering och samverkan kring hållbarhetskrav och
efterlevnadsdeklarationer lika enkelt som Spotify
hanterar musik.


Se filmen från webbinariet
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Strategi för deltagande i Horisont
Europa ska stärka svensk forskning
och innovation 


Regeringen har beslutat om en nationell strategi för
svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde
ramprogram för forskning och innovation som pågår
2021–2027. Syftet är att stärka det svenska
deltagandet och befästa Sveriges position som
ledande kunskaps- och forskningsnation.


Det övergripande målet för svensk forskning är att
Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-
och innovationsländer och en ledande kunskapsnation,
där högkvalitativ forskning, högre utbildning och
innovation leder till samhällets utveckling och välfärd,
näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de
samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och
globalt. Det målet ska även gälla för det svenska
deltagandet i Horisont Europa.


Dessutom listas åtta specifika mål för deltagandet i
Horisont Europa. Dessa sammanfaller även med
regeringens mål för forskningspolitiken och de
inriktningar som presenterades i forsknings- och
innovationspropositionen 2020.


Läs mer om strategin och målen


Uppdrag att utforma framtidens
strategiska innovationsprogram 


Regeringen ger Vinnova, Formas och
Energimyndigheten i uppdrag att utveckla framtidens
strategiska innovationsprogram. Programmen ska
bidra till resurseffektivitet och hållbarhet för att öka
samhällsnyttan och den globala konkurrenskraften för
svenska företag.


Nästa generations innovationsprogram ska enligt
regeringsuppdraget ha en tydlig riktning mot hållbar
omställning inom strategiskt viktiga områden för
Sverige. Programmen ska även bidra till ökad kunskap
och strategiska satsningar för stärkt internationell
samverkan både inom EU och globalt.


Uppdraget till myndigheterna utgår från regeringens
forsknings- och innovationsproposition. Här anges
bland annat att programmen ska adressera områden
med bred samhällsrelevans utifrån hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.


Läs hela artikeln
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"Lätt att göra rätt" 


Nu finns ett nytt white paper att läsa från testbädden
Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande
inom projektet Uppkopplad Byggplats.


Genom att skapa ett sömlöst flöde för planering,


White paper: Byggsektorns
teknikföretag i den digitala ekonomin 


Projektet Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på
automatisering har pågått i snart ett år. Det leds av
WSP och bedrivs i samverkan med Luleå Tekniska
Universitet (LTU), där industridoktoranden Abbas Tafti
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effektiv dokumentation, visualisering av framdriften har
en digital egenkontroll utvecklats och testats, vilket gett
en ökad effektivitet, säkrat kvaliteten och därmed gett
besparingar i både tid och pengar.


Utveckling av appen ”Digitala egenkontroller” har utgått
från systemtanken att koppla ihop utförandesystemet
med verksamhetssystemet så att den verksamhetsnära
egenkontrollen lagras, kontrolleras och är spårbar över
livscykel av byggprojektet och även med en överföring
till byggnadens förvaltning. Slutanvändare, som arbetar
med egenkontroller, har deltagit i utveckling av den
digitala systemlösning där utvärdering av prototyper
och sedan testning genomförts vid
nybyggnadsprojektet Laestadiusparken 2 där platschef,
ventilationsmontörer och arbetsledare utmanat
systemets funktionalitet, användbarhet och enkelhet.


Läs mer i white paper: Lätt att göra rätt – Digitalt
stöd för systematiskt arbete av egenkontroller


nu arbetar med en beskrivning av
marknadsutvecklingen för teknikkonsulter i
byggsektorn. Tillsammans med LTU har WSP arbetat
under några år med att förstå och lära sig hantera
affärsutvecklingen i samband med att projektering kan
göras alltmer automatiserat. 


Slutsatserna från det arbetet finns att läsa i ett white
paper som temaledaren Dan Engström publicerade på
LinkedIn i samband med att han nyss flyttade från
WSP till Plan B. Pappret beskriver förändringarna som
sker inom länken mellan teknik- och affärsutveckling
för byggsektorns teknikkonsulter. I samband med att
Dan bytte jobb är Anders Enquist kontaktperson på
WSP för projektet. 


Lär mera:
• Diskussionsgruppen Framtidens projektering på
LinkedIn. 
• Om arbetet att bygga en öppen innovationshub på
Plan B.


"Digital transformation kräver
affärsmodellstranformation" 


Nu finns ett nytt white paper från testbädden
Automatisering och smarta sensorsystem för effektivt
byggande inom projektet Uppkopplad byggplats. 


Teknikimplementering är inte bara är en teknikfråga
utan i allra högsta grad en affärsfråga. Data skapat
inom byggprojekt ger nya möjligheter och nya
utmaningar för alla i värdekedjan och frågan är vem i
framtiden som lyckas kapitalisera på det och skapa nya
digitala affärsmöjligheter.


Betong som byggmaterial står för en stor del av CO2-
utsläppen under produktionen. Nya typer av betong
med lägre klimatpåverkan utvecklas nu i snabb takt.
Idag erbjuder de flesta betongföretag så kallad
klimatförbättrad betong under olika produktnamn.
Dessa betongtyper har generellt en något
långsammare hållfasthetsutveckling i tidiga skeden
jämfört med traditionella betongtyper. Därför behöver
etablerade metoder för att beräkna aktuell hållfasthet
anpassas för sensormätningar för nya betongtyper.


Kunskapsspridningens paradoxala
premisser 


Det strategiska projektet ”Kunskapsspridningens
premisser” går nu in i sista fasen av datainsamling och
analys. Kunskapsspridningens premisser handlar om
de unika förutsättningar, utmaningar och möjligheter
som finns för att på ett bättre sätt nå ut till bredden av
aktörer inom svenskt samhällsbyggande med den stora
mängd resultat som genereras inom Smart Built
Environment.


En observation från de preliminära resultaten är att det
finns fem kriterier som kännetecknar projekt som
lyckas väl med kunskapsspridning. Situationen är dock
mer komplex än att dessa kriterier ska vara uppfyllda
för en lyckad kunskapsspridning, speciellt mot
bakgrund av att Smart Built Environment har som
övergripande mål att trigga en förnyad affärslogik
genom nya värdekedjor och affärsmodeller. För att röra
sig mot detta mål kan vi se att det finns inbyggda
paradoxer mellan de övergripande målen och några av
kriterierna för lyckad kunskapsspridning. Det handlar till
exempel om att utmana befintliga affärslogiker och att
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I detta white paper lyfts ett antal utmaningar och hur
dessa kan mötas genom olika värdeskapande
områden.


Läs mer in i white paper: Digital transformation och
affärsmodeller


projektresultat ska kunna nyttiggöras relativt
omgående. I den avslutande delen av projektet
studeras paradoxerna närmare.


Läs hela artikeln


Ta del av projektresultat som
mikrolärande 


Inom ramen för projektet Mikrolärande har korta
utbildningar tagit fram. Utbildningarna är kopplade till
projekt inom Smart Built Environment. Utbildningarna
är uppdelade i korta moduler som kan genomföras via
mobiltelefon, surfplatta eller dator.


• Utbildning från projektet från projektet GigiGrow
• Utbildning om Nationella Riktlinjer för
livcykelinformation för byggd miljö
• Utbildning från projektet Systematisk hantering av
hållbarhetskrav i byggprocessen


Ta del av utbildningarna
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Delta i EU-projekt –
kunskap, inspiration
och matchmaking 


Nu kan du få få hjälp på vägen för
att delta i ett EU-projekt. Vid två
tillfällen lotsar vi dig genom EU-
djungeln och ger dig massor av
tips och inspiration. Du får även
möjlighet att träffa potentiella
projektpartners. Det är
forskningsprogrammet E2B2 som
bjuder in till två webbinarier i höst. 


Boverksdagarna – En
samhällsbyggnadssektor
i förändring 


Tid: Den 9-10 december
Plats: Digital konferens


Boverksdagarna är två dagar med
digitala föreläsningar och samtal om
de utmaningar som finns inom
klimatomställningen,
digitaliseringen, hur vi bor och
mycket mer. Temat för konferensen


Innovationsagenda för
hållbar
resursanvändning 


RE:Source nya innovationsagenda
RE:Agendan kan fungera som en
guide vid beslutsfattande och
insoirerat till ökad takt i
omställningsarbetet. RE:Agendan
beskriver innovationsområdet
hållbar resursanvändning som
syftar till att stötta lösningar som
bidrar till att jordens resurser







#1 Inspiration och tips på vägen
mot ett EU-projekt, den 16
november, kl. 09.00-11.30.


#2 Matchmaking, nytta och
möjligheter med EU-projekt, den
3 december kl. 09.00-12.00.


Läs mer och anmäl dig


är En samhällsbyggnadssektor i
förändring. Medverkar gör bland
annat Boverkets experter och
Byggbranschens hållbarhetsprofil
Amanda Borneke och Johan
Kuylenstierna, klimatexpert


Läs mer och anmäl dig


nyttjas effektivt och inom
planetens gränser. Agendan finns
både som fullversion och som en
korta sammanfattning.


Ta del av RE:Agendan


Aktuella utlysningar hos våra
systerprogram 


Smart Built Environment är ett av 17 strategiska
innovationsprogram. Några av dessa program har
utlysningar som ligger nära Smart Built
Environments verksamhetsområde.


Drive Swedens utlysning Innovationer för hållbar, säker
och tillgänglig mobilitet för människor och gods
adresserar idéer som är inriktad mot de
transportpolitiska målen för hållbarhet och
resurseffektivitet, gärna kopplat till huruppkoppling,
delning och automation kan bidra till mer miljövänliga
och effektiva transportsystem. Utlysningen stänger den
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2 november.


IoT Sverige har utlysningen IoT för samhällsnytta i
offentlig sektor öppen. IoT Sverige vill med årets
utlysning öka Sveriges förmåga och förutsättningar för
implementering av IoT-lösningar i offentlig sektor. utlysning består av ett erbjudande om att söka pengar till tre
olika projekttyper. Vilken typ av projekt du bör söka beror på vad du vill uppnå med projektet, vilka du samarbetar
med, projektlängd och finansieringsbehov. Utlysningen stänger den 2 november.


PiiA utlyser medel för dataanalys i processindustriella värdekedjor. Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och
konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i
värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.Utlysningen stänger den 25 november.


BioInnovation erbjuder finansiering i utlysningen Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk. I
det här erbjudandet kan ni söka vid valfri tidpunkt under året. Vinnova kommer att ha flera ansökningsperioder där
vi samlar upp och bedömer inkomna ansökningar.


InfraSweden2030 öppnar utlysningen Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur den 2
november. I utlysningen finansieras innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar
transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och
anläggande till förvaltning. Utlysningen stänger den 2 februari 2022.


RE:Source planerar att öppna en utlysning under december.


Om Smart Built Environment 
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för
Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara
lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Mer om de strategiska innovationsprogrammen
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