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1 Ett annorlunda år 
En bra sammanfattning av det senaste året, 2020–2021, är att vi har utvecklat vårt eget 
arbetssätt och lärt oss att hantera nya situationer. Vi har också skapat många nya 
digitala mötesplatser. För ett program som använder digitalisering och industriella 
processer för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande har året inneburit en stor dos 
av att ”leva som vi lär”. Med respekt för alla som har drabbats hårt av pandemin, så har 
den också visat att såväl organisationer som individer kan förändra sitt beteende 
oerhört snabbt när det är nödvändigt. Denna förändringskraft ska vi ta tillvara. Den är 
en förutsättning för att kunna hantera de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn 
står inför. Inom programmet har effekterna av pandemin varit relativt små. Det finns 
projekt som drabbats av förseningar som kan kopplas till pandemin, de flesta har dock 
kunnat genomföra sitt arbete som planerat. Samhällsbyggnadssektorn har än så länge 
påverkats mindre av pandemin än många andra sektorer.  

Vi har haft ett oerhört intensivt år. Vi har sjösatt flera nya 
arbetssätt och startat många nya samarbeten. Detta har 
bidragit till att vi kan sprida kännedom och kunskap och 
dela med oss av resultat till ännu fler aktörer i sektorn. Vi 
har nu kommit halvvägs genom programmet och det finns 
många spännande resultat från genomförda projekt. Under 
2021 genomgår vi också en stor halvtidsutvärdering. Vi 
hoppas på ett positivt besked och bra feedback. Vi vill 
fortsätta att utveckla programmet.  

Sedan föregående årsstämma har 10 strategiska projekt 
startats. Vi har också genomfört vår årliga utlysning. Den 
resulterade i att 21 nya projekt beviljades totalt 41 miljoner 
kronor i bidrag. En anledning till att vi kunnat öka 
budgeten, jämfört med föregående år, är det glädjande 
beslutet från våra finansiärer att öka vår budget redan 
2021. I skrivande stund har vi också öppnat en ny form av 
utlysning, Innovationsidén. Den riktar sig framför allt till 
små- och medelstora organisationer och kommuner. Till 
denna utlysning erbjuder vi också coachningsstöd för den 
som önskar. Det är ett viktigt steg i att stötta ovana 
sökanden att vässa sina projektidéer innan ansökningar skickas in.  

Under året har vi uppdaterat programmets strategiska agenda. Här tydliggör en 
inspirerande framtidsbild programmets inriktning, att bidra till ett hållbart 
samhällsbyggande. Där pekar vi också på ett antal globala trender som påverkar 
samhället och samhällsbyggandet.  

  

Smart Built Environment i siffror 

Nya projekt 2020–2021 

Utlysning 9: 21 projekt, 41 MSEK 

Strategiska: 10 projekt, 20 MSEK 
 

Könsfördelning projektledare 

Kvinnor 39 % 

Män 61 % 

 
Unika organisationer utlysning 9 

Deltagande i projekt: 67 organisationer 
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Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment 
 

En utveckling som med anledning av pandemin har gått snabbare än väntat är att hitta 
nya former för inspiration, resultatspridning och mötesplatser. Vi har skapat 
sammanhang som gör det möjligt för fler att delta oberoende av var man är verksam 
geografiskt. Genom de olika digitala formaten ser vi tydligt ett bredare deltagande från 
hela Sverige, av såväl stora som små organisationer. Detta ökar vår möjlighet att samla 
hela samhällsbyggnadssektorn. Vi ser också stora möjligheter i den 
internationaliseringssatsning som startats upp. 

Förutom spännande projektresultat som följer nedan, vill jag gärna lyfta fram några 
speciella händelser. Vår webbinarieserie Nordic ConTech Talks är ett roligt samarbete 
för att inspirera, väcka nyfikenhet, gärna utmana och inte minst sprida kunskap om 
innovationsfronten i sektorn. Dessa event finns idag på Youtube, och vi ser att många 
ser dem också i efterhand. Samarbetet med det strategiska innovationsprogrammet 
InfraSweden2030, Svensk Byggtjänst, Byggföretagen och Installatörsföretagen gör att 
vi når ytterligare nya målgrupper.  
En väldigt rolig milstolpe för programmet är BIM Alliance lansering av webbportalen 
Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö som är ett resultat av 
flera delprojekt inom programmet.  

Nu jobbar vi vidare med utgångspunkt från den strategiska agendan, halvtids-
utvärderingens resultat samt de resultat som redan finns i programmet! Jag vill rikta 
ett stort tack till alla projekt, mina kollegor på programkansliet, temaledare och vår 
styrelse för ert stora engagemang och enorma arbetsinsats som gör att vi tillsammans 
bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande! 

Kristina Gabrielii, programchef 

 

  

https://www.nationella-riktlinjer.se/
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2 Nya utlysningar driver 
utveckling 

Programmet har sedan tidigare utvecklat en bred årlig utlysning som har blivit mycket 
framgångsrik. Beviljade projekt är av hög kvalitet och har en bra spridning mellan 
programmet olika temaområden. Vi kan dock se att vår önskan om att få med fler små- 
och medelstora företag (till exempel start-ups) och kommuner inte riktigt tillgodoses i 
denna. Med anledning av detta har vi jobbat vidare med vårt utlysningsformat.  

Den årliga utlysningen som öppnade i november 2020 (utlysning 9) genomfördes som 
en tvådelad utlysning. Cirka 10 procent av utlysningsbudgeten reserverades för 
mindre projekt som vi kallar ”innovationsidéer”. Detta var ett första steg mot en första 
riktad utlysning med ett coachningserbjudande till de sökande. Även denna utveckling 
har visat sig framgångsrik. Vi ökade antalet sökande i den årliga utlysningen och under 
året genomför vi den första riktade utlysningen för ”Innovationsidén”.  

I utlysning 9 beviljades totalt 21 projektbidrag till ett belopp av knappt 41 miljoner 
kronor. Innovationsidéutlysningen har i skrivande stund precis stängt, och nu vidtar 
granskningsprocessen. Preliminär återkoppling från coachningssamtal visar att detta 
har varit mycket uppskattat, dock har vi ännu inget resultat avseende beviljade 
projekt.  

Utöver att kontinuerligt utveckla formerna för utlysningar, arbetar vi också med 
utlysningstexter och kriterier. Ett viktigt syfte är att om möjligt öka jämlikheten för 
programmets projekt. Det gäller både för vilka som beviljas bidrag, såväl som att få de 
sökande att beskriva hur projekten kan bidra till en ökad jämlikhet i 
samhällsbyggandet. Som ett led i att stötta projekten i arbetet har vi också tagit fram 
en jämlikhetsguide som finns tillgänglig på vår webbplats.  

Beviljade projekt i utlysning 9 – Innovationsidéer 
 
Genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling  
Ann-Kristin Belkert, Norrtälje kommun 

Hållbara kartan  
Nathalie Ahlstedt Mantel, Region Gotland 

Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden för en effektivare kommunal service  
Marie Albinsson, Ecoloop AB 

IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av klimatförbättrad be
Scott Fowler, Linköping University 

Samverkanspelare med 3D-utskriven betongform fylld med SKB  
Johan Silfwerbrand, Kungliga Tekniska högskolan 

https://smartbuilt.se/verktyg/mallar-och-verktyg-for-kommunikation/jamlikhetsguide/
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/tvillinganalys/
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/hallbara-kartan/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/sensorerglesbygd/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/iot-analys/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/skbbetong/
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2.1 Beviljade forsknings-, utvecklings- eller 

innovationsprojekt i utlysning 9 
 

Digital beräkning och uppföljning av stadsdelars klimatpåverkan 
Stina Stenquist, IVL Svenska Miljöinstitutet 

AI-baserad kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till 
klimatneutralitet  
Zahra Kalantari, Stockholm University 
 
Integrering av Blockchain och Digital Tvilling för Smart Fastighetsförvaltning  
Ibrahim Yitmen, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Infra4.0 – Branschgemensam digital transformation  
Peter Eriksson, Stiftelsen Blue Institute 

Digital ambidexteritet i projektbaserad verksamhet: Konsten att balansera 
kortsiktig lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft  
Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Smart övervakning av ledningsnät status och prestanda inom dricksvatten-
infrastruktur  
Mylène Trublet, RISE KIMAB 

Intelligent energihantering i smart community med distribuerad 
maskininlärning  
Ming Xiao, Kungliga Tekniska högskolan 

Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer  
Pamela Nunez Wallgren, ArchFinch AB 

Regelbaserad klimatberäkning från BIM-modell  
John Sjulander, Plant An Idea AB 

Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller  
Robert af Wetterstedt, Bjerking AB 

Innovationsidéer Antal

Universitet Region Kommun Företag

FoU/I-projekt Antal

Universitet Forskningsinstitut Företag Stiftelser

https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/stadsklimat/
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/kunskapsintegration/
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/kunskapsintegration/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/blockchaintvilling/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/infra4-0/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/ambidexteritet/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/ambidexteritet/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/vatteninfra/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/vatteninfra/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/itenergi/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/itenergi/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/finch/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/regelbim/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/cirkaffar/
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Systemdemonstration av affärsmodell för flexibel produktion av enfamiljshus 
baserad på digitaliserad integrerad informationshantering, robotiserad 
byggplats produktion och kundmedverkan  
Ronny Andersson, AChoice AB 

Samverkan för optimal drift av smarta byggnader: juridiska, ekonomiska och 
organisatoriska verktyg  
Jonas Anund Vogel, Kungliga Tekniska högskolan 

Digitalt arbetsflöde för hållbarhetsoptimerade och korrekt klimatdeklarerade 
bostadshus  
Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet 

Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade 
digitala modeller  
Joakim Widén, Uppsala universitet 

Hybrida kompositer; fullskaligt komponentbaserat byggande med additiv 
tillverkning i cellulosa-baserade material 
Jonas Runberger, Chalmers tekniska högskola 

  

https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/systemmodell/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/systemmodell/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/systemmodell/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/smartdrift/
https://www.smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/smartdrift/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/optihus/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/optihus/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/vrituellstadsplan/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/vrituellstadsplan/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/hybridakompositer/
https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/hybridakompositer/
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3 Strategiska satsningar ger 
en starkare sektor 

För att kunna förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft krävs 
samverkan mellan många olika parter. Smart Built Environment genomför 
kontinuerligt strategiska projekt inom programmets temaområden. Syftet är att 
åstadkomma förändring, att bidra till programmets mål och att nå önskade 
effekter. Inom respektive temaområde genomförs öppna processer, där sektorns 
behovsägare har möjlighet att komma med tankar om nödvändig utveckling som berör 
hela sektorn. Detta, tillsammans med analyser i temaområden, synteser och 
omvärldsspaningar, ger programledningen god inblick i behov av fortsatt strategiskt 
arbete. Temaledarna föreslår tillsammans med programkontoret inriktning på 
strategiska projekt för styrelsen. Styrelsen beslutar om huruvida projektet ska gå 
vidare eller ej, och bidrar även till detaljutformning av projektansökningar. Först 
därefter skickas en formell ansökan in till Formas.  

Under året har både förstudier och större sektorsövergripande projekt genomförts. Ett 
område där det finns ett tydligt behov av att gemensamt driva strategiska projekt är 
standardisering av informationsinfrastruktur. Inom området pågår cirka 15 projekt, 
och fyra har avslutats under året. Bland de nya projekten finns Kraftsamling – AI i 
samhällsbyggande ett av programmets mest omfattande strategiska projekt.  

Målsättningen med Kraftsamling – AI i samhällsbyggande är att:  
• Bilda en kunskapsplattform för AI inom 

samhällsbyggandet riktad till sektorns 
aktörer 

• Skapa insikt hos sektorns aktörer om AI:s 
möjligheter, såväl affärsmässiga som 
samhällsnyttiga 

• Utgöra en början och en plattform för 
fortsatta strategiska satsningar inom AI-
området i programmet. 

• Skapa samverkan och synergier mellan 
Smart Built Environment och andra 
strategiska innovationsprogram kring AI 

• Utgöra en plattform för internationell 
samverkan inom AI-området 

 
Ytterligare strategiska projekt som startat under 
2021 är: 

• Data templates – proof of concept 
Projektet kommer att visa hur man kan 
nyttja datamallar för att tillgängliggöra standardiserad produktinformation i 
en digital värdekedja, från tillverkare till digital produktmodell. 

 

”AI är ett mycket strategiskt 
område för 
samhällsbyggnadssektorn och 
bedöms ha stor potential att med 
digitalisering driva den förändring 
som sektorn är i behov av. 
Projektet är en större 
kraftsamling för att engagera 
viktiga parter i 
förändringsarbetet.” 

Ur projektbeskrivningen 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/kraftsamling-ai-i-samhallsbyggandet/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/kraftsamling-ai-i-samhallsbyggandet/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/data-templates/
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• Visualisering av Smart Built Environments projektresultat  
Projekt tar fram en prototyp för hur Smart Built Environments projekt och 
resultat kan presenteras och visualiseras för en bredare målgrupp. 
 

• Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller 
Projektet kartlägger hur värde skapas av aktörerna i sektorns traditionella 
värdekedja idag. Projekt ska också identifiera, diskutera och katalysera 
framtida omställningar mot digitaliseringsdrivna affärsmodeller och 
samarbetsformer. 
 

• Coachning för Innovationsidén  
Inom ramen för den nya utlysningsformen Innovationsidén har programmet 
skapat en coachningsfunktion som stöttar och ger råd till de sökande kring hur 
de kan formulera och utveckla sin idé.  

 
Ytterligare två strategiska projekt har formulerats under året och ansöker om 
medel under hösten 2021: 

• Digital transformation av byggplatser 
Projektet utgör fortsättningen av det tidigare projektet Uppkopplad byggplats. 
Arbetet kommer fokusera på fortsatt konkret testbäddsverksamhet på 
byggplatser, med uppskalning mot digital transformation på projektnivå. 
 

• Byggherrelyftet 
Syftet med Byggherrelyftet är att skapa en process som ökar kunskapen, 
mognaden och förmågan hos byggherrar att använda sig av samt beställa 
produkter och tjänster inom digitaliseringen. 

  

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/visualisering/
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/digitaliseringsdrivna-varden/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210531-coachning-och-innovationsiden/
https://uppkoppladbygg.se/
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4 Viktiga resultat ger kunskap 
och kompetens 

Agnes Sävenstedt är projektledare för DigiGrow och Co-Founder & Managing Director Sweden på Innovation360 Group. 

Under året har flera projekt avslutats och lämnat slutrapporter. Här presenterar vi ett 
axplock av olika resultat.  

"Även kommunala förvaltningar kan (och måste) experimentera för att lyckas med 
digitalisering. Det är inte bara väldigt roliga dagar på jobbet, utan också ett väldigt 
effektivt sätt att använda skattemedel”, så beskriver Agnes Sävenstedt, projektledare 
för DigiGrow, varför projektet är en viktig satsning.  

Inom det strategiska projektet ”Mikrolärande” testas konceptet mikrolärande som ett 
sätt att sprida och nyttiggöra projektresultat från Smart Built Environment. DigiGrow 
var det första projektet vars resultat paketerades som en digital utbildning i form av 
korta moduler. På en öppen plattform finns korta utbildningar som tagits fram för 
Smart Built Environments räkning. Här guidas den som vill lära sig mer genom enkla 
steg för att få en ökad förståelse om hur resultat från ett antal projekt kan omsättas i 
praktiken.  

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210824-mikrolarande/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/2100201-mikrolarande/
https://smartbuilt.onlineacademy.se/external/listing
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Även projektet "Nationella Riktlinjer" har 
tagit fram en utbildning enligt 
mikrolärandets metodik. Utbildningen finns 
tillgänglig från och med att webbportalen 
Nationella Riktlinjer – livscykelinformation 
för byggd miljö lanserades, den 1 
september. Rogier Jongeling är 
projektledare och säger så här om 
lanseringen: 

”Vi är väldigt glada för den återkoppling som 
vi har från användare hittills, och över att 
den är mycket positiv. Det gäller både för 
själva innehållet, om utseendet på portalen 
och för strukturen.”  

Inom Uppkopplad byggplats publiceras "White Papers" från pågående 
testbäddsprojekt. Här visar man var arbetet befinner sig och vilka slutledningar som 
dragits hittills. Allt material finns på uppkoppladbygg.se. Det är ett tips att till exempel 
läsa ”Hjälpmedel för automatisering av tunga lyft”, ”Agil digital tjänsteutveckling för 
byggplatser” och ”Säker under lyftkranen”.  

 

 
Martin Rudberg är professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats 
 

”Vi vill att Uppkopplad byggplats blir en kunskapsbank som leder till ett tekniskt språng 
för byggbranschen. Språnget ska resultera i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad 
produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering”, säger Martin Rudberg, 
projektledare för Uppkopplad byggplats. 

Rogiler Jongeling, Plan B, projekledare för Nationella Riktlinjer  

 

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210901-mikrolarande-riktlinjerna/
https://www.nationella-riktlinjer.se/
https://www.nationella-riktlinjer.se/
https://uppkoppladbygg.se/resultat/
https://uppkoppladbygg.se/media/a5pmq5gg/ub-white-paper-automatiserade-lyft_inomec.pdf
https://uppkoppladbygg.se/media/ljcb3szy/ub-white-paper-skanska-agil-tj%C3%A4nsteutveckling.pdf
https://uppkoppladbygg.se/media/ljcb3szy/ub-white-paper-skanska-agil-tj%C3%A4nsteutveckling.pdf
https://uppkoppladbygg.se/library/5779/ub-white-paper-ncc-saekerhet-slutversion-ok-fraan-ncc.pdf
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I ”Valla Coach” skapas mätbarhet för produktivitet och prestanda för att öka 
tillförlitlighet och säkerheten i produktionen. Projektet har nu genomfört sitt tredje 
steg, som validerar den utvecklade modellen. 

”Upphandling som främjar innovation” är en omvärldsanalys som lyfter 
framgångsfaktorer och barriärer i samhällsbyggnadssektorn. Resultaten visar att flera 
orsaker bidrar till att upphandling utgör en barriär mot innovation, samtidigt finns det 
goda exempel att lära av. 

Projektet Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn har 
levererat resultat. Projektet har bland annat tagit fram en lista med konkreta 
utvecklingsförslag och råd för utveckling. Till exempel föreslås enkla verktyg och 
processer för att introducera ”Cyber safety”, digitala riskanalyser av projekt och 
utbildning av projektmedlemmar. 

Nu finns en nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation 
framme som resultat av ett strategiskt projekt. Strategin består av vision och mission 
samt ett program med åtta projekt. Visionen för standardiseringsstrategin lyder: 

”En samhällsbyggnadssektor där samsyn råder kring vad som ska 
prioriteras avseende standardisering för att främja en effektiv 
informationshantering.” 

  

https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/valla-coach-3/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210608-upphandling-innovation/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2020/201021-cybersakerhet/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210705-standardiseringsstrategi/
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5 Områden i sin linda 
Programledning och styrelse har en kontinuerlig dialog om programmets utveckling. 
Det är viktigt att vi rör oss i takt med att hela sektorn förflyttar sig framåt och ökar sin 
kunskap och insikt om hur den digitala transformationen tillsammans med industriella 
processer bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Genom väl beskrivna processer 
som genomförs, av våra temaledare, ungefär vart tredje år, ges aktörerna möjlighet att 
påverka och bidra till verksamheten. Parterna inbjuds årligen till tematiska 
workshoppar i samband med årsstämman. Omvärldsspaningar och synteser ger 
ytterligare kunskap som bidrar till att programmet kan hitta sina viktiga 
prioriteringar. Digitalisering som område utvecklas snabbt med exponentiell 
teknikutveckling inom vissa delar. Det innebär att vi som program ska vara 
utvecklingsinriktade i våra prioriteringar, arbetssätt och inte minst i våra metoder för 
kommunikation och resultatspridning. Det gäller även för hur vi samverkar med 
omvärlden, där internationalisering idag är en tydlig prioritering.  

5.1 En strategi för internationalisering 
En strategi för programmets internationella engagemang beslutades under hösten 
2020. Basen i strategin består i att Smart Built Environment i första hand söker aktivt 
deltagande i kraftsamlingar och samarbetsgrupper med andra svenska aktörer, för att 
maximera påverkan och utnyttja resurserna effektivt. Ett exempel är att samverka med 
andra strategiska innovationsprogram. Tillsammans kan vi söka intressanta 
forsknings- och innovationsmiljöer internationellt. Vi kan också föra ut kunskap om 
satsningen på strategiska innovationsprogram som ett unikt svenskt 
samverkansinitiativ.  
 
Smart Built Environment fokuserar i första hand på att bygga upp samverkan inom 
Europa. Fokus ligger på internationella engagemang kopplade till Horisont 2020 och 
Horisont Europa. Inom Europa kan vi samarbeta i projektform med andra, tack vare att 
det finns gemensamt ekonomiskt forsknings- och innovationsstöd och likartade 
strukturer.  
 
Internationaliseringsarbetet, har enlighet med strategin, kommit igång framför allt 
genom erfarenhetsutbyte med andra strategiska innovationsprogram. Arbetet kommer 
intensifieras under kommande år.  
 

5.2 Bidra till ett jämlikt samhällsbyggande 
Jämställdhet, mångfald, likabehandling och jämlikhet är områden som vi adresserar på 
flera olika sätt inom programmet. Dels är det viktigt att de medel som beviljas genom 
våra utlysningar och i strategiska projekt blir fördelade på ett jämlikt sätt. En lika 
viktig del är hur våra aktiviteter i programmet kan bidra till ett mer jämlikt 
samhällsbyggande.  
 
Alla projekt inom Smart Built Environment är med och bidrar till jämlikhet i det stora – 
även om projektet börjar i det lilla. Vi ser arbetet med jämlikhet i 
samhällsbyggnadssektorn som en pågående process. Vi arbetar gemensamt med att 
utveckla vår kunskap, hitta verktyg och dela med oss av våra erfarenheter. Därför har 
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vi valt att ta fram en guide som är ett levande dokument och därmed uppdateras i takt 
med att vi kommer vidare på resan.  
 
Vi samverkar med andra strategiska innovationsprogram för att lyfta dessa områden 
och kommer framöver fokusera på bland annat kunskapsuppbyggnad, och hur vi till 
exempel formulerar våra utlysningstexter. 
 

5.3 Verktyg och metoder som förflyttar 
forskningsfronten 

 

I programmet använder vi utlysningar och strategiska satsningar som huvudsakliga 
instrument. Med de instrumenten skapar vi forsknings-, utvecklings-, eller 
innovationsprojekt, men vi arbetar också till exempel med omvärldsspaningar, 
synteser, testbäddar och innovationstävlingar.  

Vi ser ett fortsatt behov av att utveckla olika utlysningsformer, där vi idag har en stor 
bred årlig utlysning som täcker alla programmets temaområden. Vi har också precis 
sjösatt Innovationsidén som riktar sig framför allt till små och medelstora företag och 
kommuner. Innovationsidéutlysningen kommer utvärderas under hösten och planen 
är att den ska blir en återkommande utlysning två gånger om året. Det finns ett tydligt 
fortsatt behov av att samla sektorn för strategiska insatser, och att även för strategiska 
insatser om möjligt prova nya arbetssätt och verktyg.  
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6 Kommunikation som motor 
för att nå ut med resultat 

Resultat från programmet sprids på många olika sätt. I text, bild, film och på 
mötesplatser, både på plats och digitalt. Smart Built Environment samarbetar ofta med 
andra strategiska innovationsprogram och närliggande organisationer i 
kommunikationsarbetet.  

Programkansliet ansvarar för programmets samlade kommunikation. Arbetet sker 
med utgångspunkt i en kommunikationsstrategi som tas fram inför varje ny 
programperiod. Strategin uppdateras årligen och kompletteras med en aktivitetsplan 
som följer programmets verksamhetsplan.  

Projekten har själva ansvar för att sprida resultat och kansliets kommunikatörer 
hjälper till med metoder och verktyg. På webbplatsen finns avdelningen ”För dig i 
projekt”. Här hittar projektledare och projektdeltagare tips och råd, guider och mallar. 
Kommunikation är också en viktig del som lyfts under startmöten med projekt, och ett 
budskap som alltid återupprepas.  

Webbplatsen www.smartbuilt.se är navet i programmets kommunikation. Här finns 
information om alla projekt, nyheter från programmet och omvärlden, aktuella event 
och resultat. Webbplatsen har utvecklats med en engelsk avdelning och kansliet 
arbetar löpande med att fylla på den med information. Under 2020–21 har ett arbete 
gjort för att tydligare lyfte upp resultat från projekten. 

Kansliet och projekten når ut med aktuell information i programmets nyhetsbrev. Det 
är en viktig kanal för att ge lägesrapporter, bjuda in till workshoppar, hitta personer 
till referensgrupper och presentera resultat. Nyhetsbrevet skickas ut varje månad, med 
undantag för sommarmånaderna. Brevet når i dagsläget omkring 1 400 
prenumeranter.  

Kansliet arbetar aktivt med sociala medier. Här 
används IQ Samhällsbyggnads LinkedIn och 
Facebook-sida under #SmartBuilt. Programmet 
har en egen Twitter-kanal. I texterna nämns 
berörda personer så att inläggen når god 
spridning. Programmet använder IQ 
Samhällsbyggnads YouTube-kanal och har där en 
egen lista med filmer från Smart Built 
Environment. Filmerna publiceras också alltid 
som nyheter på webben.   

I juni 2020 fick projektet Uppkopplad byggplats 
en egen webbplats, uppkoppladbygg.se. Den har 
under året fyllts på med material, och framför 
allt med resultat från de olika testbäddarna i 
projektet. 

 

http://www.smartbuilt.se/
http://www.uppkoppladbygg.se/
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6.1 Mötesplatser i en digital värld 
I spåren av pandemin har alla event genomförts digitalt. Programkansliet arrangerar 
varje år en stort mängd större och mindre mötet av olika slag. Här är några nedslag i 
möteskalendern från det senaste året: 

I samband med den årliga utlysningen genomför vi utlysningswebbinarier, de två 
senaste åren tillsammans med InfraSweden2030. Inför första omgången av 
Innovationsidén, som öppnade i somras, höll vi två digitala informationsträffar. 

I maj i år genomfördes en konferens dit alla projektledare inom programmet bjöds 
in. Projektkonferensen innehöll flera interaktiva inslag i syfta att projektdeltagarna 
skulle mötas, diskutera och dela kunskap. Deltagandet var högt och formatet mycket 
uppskattat. 

I juni 2020 premiärsändes det första avsnittet av webbinarieserien Nordic ConTech 
Talks, som är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, 
Installatörsföretagen, Byggföretagen och InfraSweden2030. I september 2021 sändes 
seriens tionde webbinarium och ytterligare två webbinarier är planerade under 2021. 
Fokus ligger på att lyfta fram goda exempel och diskutera angelägna frågor kring 
samhällsbyggnadssektorns digitalisering. Omkring 150–200 personer brukar se 
webbinarierna i direktsändning och omkring 400–500 ser dem i efterhand. 

Starten för Bygg kompetens, en webbinarieserie med fokus på resultatspridning som 
arrangeras tillsammans med SBUF och Infra Sweden2030, går i oktober. Under 
entimmes-webbinarier lyfter vi tillsammans tematiskt aktuella projektresultat och 
bjuder in behovsägare som får reflektera. 
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7 Vi blir fler på 
digitaliseringsresan 

Under året har sju nya organisationer valt att bli parter i programmet. Ett par parter 
har också valt att inte fortsätta som part, sammantaget har antalet ökat under året. 
Programmet har nu 89 parter. Vi ser också kontinuerligt en ökning av antalet 
organisationer som är medelsförvaltare eller deltagare i projekt, vilket är glädjande. I 
utlysningen 9 hade vi 67 unika organisationer som deltar i projekten som beviljades. 

 

7.1 Programstyrelse 2020–21 
 

Den 20 oktober 2020 valde Smart Built Environments årsstämma en ny 
programstyrelse. 

• Johan Martinsson, eget företag - ordförande 
• Christina Claeson Jonsson, NCC 
• Magnus Forsberg, Microsoft 
• Ulrika K Jansson, Enköpings kommun  
• Petra Jenning, FOJAB 
• Ann Legeby, KTH 
• Johan Lindersson, WSP 
• Anders Sandin, Lantmäteriet 
• Jörgen Simu, Trafikverket 
• Ronny Wahlström, Skanska 
• Chris Österlund, Botkyrkabyggen 

 

7.2 Programkansli 
Smart Built Environments programkansli finns hos IQ Samhällsbyggnad. 

• Kristina Gabrielii, Programchef 
• Olle Samuelson, Strategisk programledning 
• Helena Gibson Ek, Kommunikation 
• Terese Lilliehorn, Kommunikation 

Till programkansliet hör också temaledarna: 

• Jenny Andersson, Venn Management, Temaledare Innovationer och nya 
tillämpningar 

• Nina Ryd, Chalmers, Temaledare Kunskap och kompetens 
• Dan Engström, WSP, Temaledare Värdekedjor och affärsmodeller. Dan ersätta 

i juni 2021 Cristina Lazaro, Plan B, som temaledare. 
• Väino Tarandi, V Tarandi AB, Temaledare Informationsinfrastruktur. Väino 

ersatte i augusti 2021 Jan Byfors, Byfors Konsult AB, som temaledare. 
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7.3 Parter 
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