
Välkommen till 
utlysnings-
webbiarium
Innovationsidén!

Vi startar 14.00

Webbinariet spelas in.



Program
14.00 Välkomna

Helena Gibson Ek, Smart Built Environment

Kort om Smart Built Environment och aktuella frågor
Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Utlysningen Innovationsidén
Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Möjlighet att få coachning inför ansökan
Mårten Lindström och Anna Land, Coachningsprojektet

Frågestund

ca 15.00 Avslut



Smart Built Environment



Samarbeten för hållbar innovation
Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 
sjutton strategiska innovationsprogram

• Genom samverkan inom områden som är 
strategiskt viktiga för Sverige skapas 
förutsättningar för hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar och en ökad internationell 
konkurrenskraft.

• Inom programmen utvecklar företag, akademi och 
organisationer tillsammans framtidens hållbara 
produkter och tjänster. 

• Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att 
söka finansiering.



”Vi nyttjar digitaliseringens 
möjligheter för att förändra 
strukturer och arbetssätt. 
Det bidrar till ett mer hållbart 
samhällsbyggande”



Smart Built Environment
• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 

som pågår 2016-2028

• Cirka 100 företag och organisationer 
som parter

• Cirka 175 pågående eller avslutade 
projekt

• Över 320 aktörer engagerade i projekt

• Total finansiering av projekt över 265 
miljoner kronor, därtill kommer lika 
mycket i samfinansiering

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 



Övergripande mål – 2030 
Mål för programmets parter och aktörer som är beredda att förändra 
arbetssätt och affärer: 

• 40 procent minskad klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för 
nybyggnad och renovering

• 33 procent minskning av total tid från planering till färdigställande för 
nybyggnad och renovering

• 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna med säkerställd hög 
kvalitet

• Flera nya värdekedjor, affärsmodeller och verksamhetsmodeller, 
baserade på livscykelperspektiv, plattformar och nya konstellationer av 
aktörer



Bygg- och 
installations-

företag
104 000

Arkitekter 
och…

Tekniska 
konsulter

39 000

Fastighetsägare 
99 700

Fastighets-
service
19 000

Kommuner
290

Bygg-
material
-industri

1000 Myndig-
heter

Vad är samhällsbyggnadssektorn?



Digitalisering i samhällsbyggandet – varför?

SKAPA BÄTTRE 
PRODUKTER OCH 
LIVSMILJÖER  –

ANALYSER, 
OPTIMERINGAR, 

FÖRUTSÄGELSER

HÅLLBARHET I 
PRODUKTEN OCH 

I PROCESSEN –
LIVSCYKEL 

FÄRRE FEL OCH 
LÄGRE KOSTNAD

ÖKAD 
PRODUKTIVITET

NYA 
AFFÄRSMODELLER, 

ROLLER OCH 
VÄRDEKEDJOR



Kommande event
Februari: 

• 2/2 Utlysningswebbinarium Innovationsidén
• 8/2 Bygg kompetens – webbinarium
• 22/2 Ny programperiod Smart Built Environment – fokus?
• 10/3 Ansökningswebbinarium Innovationsidén - Formas
• 18/3 AI-lunch
• 25/3 Bygg kompetens - webbinarium

Kalendarium - Smart Built

https://smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/


Utlysningen 
Innovationsidén



Innovationsidén 1 –
10 beviljade projekt 2021
• Demograph

Alexia Staaf, Doktor Glas AB

• Tillverkningstest av klimatneutrala gång-
och cykelvägar
Jean Huvelle, ModC Networks AB

• Geodata och generativ design för 
informerad beslutsfattning i tidiga skeden
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB

• Stadsträd.se – grön infrastruktur 
integrerad i stadsplaneringen
Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån

• SmartHelmets som är kopplade till BIM-
modellen stödjer och främjar 
hälsosammare och säkrare 
byggarbetsplatser och bidra till att 
effektivisera byggprocesserna
Sven Staiger, Scharc Building Information 
Technology AB

• Littri – Samlar och tillgängliggör information 
och data om möbler för offentlig miljö
Emma Matton, Littri AB

• Digitalisering av CIX-verktyget – för ökad 
byggnadscirkularitet
Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter

• Digitalt analysverktyg för arkitektur och 
design
Dag Bergsjö, Intended Future AB

• Kolkontraktet – för en koldioxidbalanserad 
stadsbyggnad
Lotta Ek, Ecotopic AB

• 3D-printade hus med noll spill under 
tillverkning, och integrering av 
träkomponenter vid montage och träflis i 
cement – Anpassning av en prisvärd 
husproduktion från USA till den svenska 
konsumenten
Patrice Godonou, iConsultingBC AB



Kort fakta
Titel Innovationsidén
Budget Cirka 3 miljoner kr
Bidrag Max 50 % av total projektbudget
Projekttyp Endast en part

Max 12 månader, upp till 300 000 kr bidrag
Viktiga datum Utlysning stänger: 29 mars

Beslut om bidrag: Prel 1 juni
Projektstart: 1 juni – 1 september



Vi vill med utlysningen

• Utlysningen ska bidra till en hållbar 
utveckling av samhällsbyggandet.

• Digitalisering och industriella 
processer ska vara fokus i de projekt 
som beviljas stöd.

• Öka möjligheten för små 

och medelstora företag och 

kommuner att söka 

finansiering.

• Komplettera programmets 

årliga öppna utlysning.



Projekten ska
• Tydligt bidra till 

programmets effektlogik
• Adressera minst ett av 

programmets temaområden
• Tydligt bidra till ökad 

jämlikhet i 
samhällsbyggandet 
Jämlikhetsguide

https://smartbuilt.se/verktyg/mallar-och-verktyg-for-kommunikation/jamlikhetsguide/


Projekten ska:
• Utveckla en idé till en högre nivå

• Testa tidigare utvecklad idé

När projektet är klart:

• Idén är utvecklad till en högre nivå

• I undantagsfall – direkt implementering

• Nästa steg – finansiering av större insats, till 
exempel årliga utlysningen i programmet



Bedömningskriterier
Område Kriterier

Relevans
Utlysningens syfte
Adresserar effekter o temaområden
Intressenters behov

Potential
Nytänkande, bättre
Tydlig problemformulering
Uppskalning
Jämlikhet

Genomförande
Realistiskt och ändamålsenligt
Plan för resultat, nyttiggörande
Jämlikhet

Aktörer
Projektorganisation
Intressenter/användare
Jämställdhet



Vem kan söka?
• Organisation som är en

juridisk person

• Små och medelstora företag
och kommuner

• Större organisationer – om 
tydlig nytta för ovanstående
grupp



Tips!

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

tidigt!
• Ansök om organisationskonto på Prismas 

webbplats senast den 23 mars



Tips!

• Läs utlysningstexten på Formas webbplats

• Delta i Formas ansökningswebbinarium 10 
mars!



Kontakt
Smart Built Environment
Bakgrund, syfte, önskade effekter: 
Kristina Gabrielii
Kristina.Gabrielii@iqs.se

Formas
Ansvarig: Aleh Kliatsko
Aleh.kliatsko@formas.se

Administrativa frågor, Prisma: 
Anna Gellerstedt
anna.gellerstedt@formas.se

Budget, finansiering, stöd till företag:
Johan Hansson
Johan.hansson@formas.se

mailto:Kristina.Gabrielii@iqs.se
mailto:Aleh.kliatsko@formas.se
mailto:anna.gellerstedt@formas.se
mailto:Johan.hansson@formas.se


Innovationsidén med 
coachningsfunktion
Mårten Lindström och Anna Land



Coachningsfunktionen
Mål: En stödfunktion dit sökande i utlysningen Innovationsidén 
kan vända sig för att få coachning av en erfaren grupp med syfte 
att vässa sina idéer.

Syfte: 
Fånga fler goda idéer från nya målgrupper – SME, mindre 
kommuner och startups



Tidplan för coachningen

Utlysning 
öppnar
• 3 februari 2022
• Augusti 2022
• Februari 2023

Coachning 
genomförs
• Stärk idén med 

kunniga och 
erfarna coacher

Utlysning stänger, 
Formas hantering 
och bedömning
• 29 mars 2022
• Sept 2022
• Mars 2023

Beslut och 
projektstart
• 1 juni 2022
• Nov/dec 2022
• Maj/juni 2023



Nuläge
• Etablerat organisation projektledning och styrgrupp
• Bred kommunikation i sektorn – fackpress, 

branschorganisationer etc
• Coacher som kan stötta sökande - cirka 25 personer med olika 

erfarenhet och inriktning är utvalda och har haft gemensam 
workshop

• Utlysningstext och andra detaljer Formas 
• Samarbete InfraSweden2030



Så här går det till!
• Coachningsfunktionen är öppen nu!
• Intresseanmälan görs via enkelt webbformulär, länk hittar du 

på Innovationsidén - Smart Built. Vi hanterar inkomna 
intresseanmälningar löpande.

• Har du frågor? Vänd dig till coach@smartbuilt.se.

• Projektledningen gör förslag till matchande coachgrupper som 
passar för just din idé

• Samtal mellan sökande och coacher bokas in och genomförs
• Projektledningen följer upp samtalen med feedback till de 

sökande

https://www.smartbuilt.se/utlysningar/innovationsiden-1_2022/
mailto:coach@smartbuilt.se


Erfarenheter första utlysningen
• Cirka 10 coachningssamtal genomförda, uppfattade som 

värdefulla för vidareutveckling av idéer

• Formas fick in omkring 25 ansökningar, 10 beviljades, t ex:
 Förbättrade medborgardialoger med hjälp av rörlig grafik
 Digital testning av klimatneutrala gång- och cykelvägar
 Geodata och generativ design i tidiga skeden
 Appar för grön stadsplanering
 Data om möbler i offentlig miljö
 Digitalisering för cirkularitet



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se
www.smartbuilt.se

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

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


Frågor?
Skriv i chatten eller räck upp handen!



Tack för idag!
Besök Formas webbplats för information om utlysningen
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-
01-11-smart-built-environment---innovationsiden.html

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-01-11-smart-built-environment---innovationsiden.html
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