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1 Året i korthet  

 
Kristina Gabirelii, programchef Smart Built Environment  

 

Nu är det åter dags att sammanfatta ett års arbete och utveckling i Smart Built 
Environment. Det är som vanligt ett tillfälle att reflektera över det fantastiska arbete 
som alla engagerade personer i olika organisationer gör. Det är ett arbete som innebär 
många samarbeten med gemensamma målsättningar och en enorm vilja att bidra till 
att samhällsbyggandet verkligen använder digitalisering, industriella processer, 
förnyade affärslogiker och skapar nya beteenden som leder till ett långsiktigt hållbart 
samhällsbyggande. Det här året har givit, inte minst oss i programkontoret, möjlighet 
att reflektera och har givit utrymme till idéer och inspel om hur vi kan utveckla och 
förbättra programmet som helhet genom den omfattande utvärdering som skedde 
under 2021. Vi är naturligtvis stolta över den övergripande positiva återkoppling vi 
fick av utvärderingsteamet.  
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Vi är också positiva till de rekommendationer om förbättringar som vi i samtalen 
under utvärderingen började fundera på, och arbeta med. De utvecklingsbara områden 
som lyftes fram under utvärderingen är: 

• Internationalisering 
• Öppenhet och likabehandling 
• Resultatspridning och stöd till implementering av resultat 
• Programmets styrning där uppdatering av övergripande miljömål och 

förenkling av effektlogiken är centrala 

Programmet utvecklas kontinuerligt och utlysningen Innovationsidén etablerades 
under året. Det har lett till att vi redan nu ser fler små- och medelstora företag som 
sökande till programmet. Det har varit en målsättning under andra programperioden, 
och det känns väldigt roligt att utlysningen nu är på plats, och att vi kan erbjuda 
coachning kopplat till utlysningen.  

Att sprida resultat och inspirera är viktiga delar i programmets arbete. Under hösten 
2021 ordnades Nordic Contec talks, där vi lyfte fram goda exempel, förde samtal och 
diskussioner. Under hösten 2021 inledde vi också ett samarbete med Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond och InfraSweden. Vi kallar det Bygg Kompetens och 
det är ett koncept som är uppskattat såväl hos de som presenterar som hos omvärlden. 
Genom, inte minst dessa båda, initiativ har vi etablerat digitala arbetsformer för att på 
ett enklare sätt nå ut med resultat till kollegor i hela landet.  

Nu är vi redan en bit in på hösten 2022, och i full fart med att fortsätta utvecklingen 
inom programmet. Vi fortsätter arbeta intensivt med insatser som ger stöd till 
sektorns aktörer för att implementera resultat!  
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2 Kontinuerlig utveckling av 
utlysningar 

Under verksamhetsåret etablerades utlysningen Innovationsidén som nu genomförs 
två gånger per år. Denna utlysning erbjuder möjlighet att söka upp till 300 000 kr för 
utveckling av en idé eller för vidareutveckling eller test av tidigare utvecklad idé. 
Innovationsidén kompletterar programmets breda årliga utlysning där möjlighet ges 
att söka från 500 000 kr upp till fyra miljoner kronor. Båda utlysningarna börjar bli 
kända i samhällsbyggnadssektorn, och lockar även för oss nya aktörer att söka.  

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla utlysningarna, till exempel för 
att få ansökningar som tydligt adresserar identifierade behov i sektorn. Dock ser vi det 
också som viktigt att vara långsiktiga i utlysningsstrukturen då det tar lite tid att skapa 
kännedom om möjligheterna som ges. 

Utlysningen innovationsidén har medfört en ökning av projekt ledda av små- och 
medelstora företag, vilket är ett mål för programmet sedan tidigare. Vi ser också ett 
ökat deltagande av små- och medelstora företag i den årliga utlysningen. Programmets 
ambition är att också mindre kommuner ska lockas att söka, vilket kommer vara 
fortsatt i fokus framför allt i Innovationsidén. 

I sexårsutvärderingen av programmet rekommenderades förutom en ambition av få 
med fler kommuner samt små och medelstora företag, också ett fortsatt arbete för 
ökad jämställdhet i såväl genomförande som i projektens resultat. Detta arbetar vi 
kontinuerligt med tillsammans med Formas i utvecklingen av såväl utlysningstexter 
som bedömningskriterier.  
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2.1 Beviljade projekt i utlysning 10 
 
AI Factory för Byggproduktion 
Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet 

Innovationshubben skills – Systemdemonstration av hållbar omställning i 
ekosystem genom digitalisering och affärsutveckling 
Dan Engström, Plan B 

Automatiserade produktivitetsmätningar för byggprojekt 
Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet 

Digitalt geotekniskt förvaltningskoncept – för nyttiggörande av information i ett 
LCC-perspektiv 
Mats Svensson, Tyréns AB 
 
Nationellt nätverk för byggautomation – etapp 2 
Johan L Silfwerbrand, Kungliga Tekniska högskolan 

Optimera digital information om materialflöden och masshantering 
Maria Johansson, Ecoloop AB 

Koncept för aktiv kvalitetsstyrning för mindre beställarorganisationer Incoord 
Jan Kohvakka, InstallationsCoordinator AB 

DigiTS – Digitala tvillingar för trafikstyrning 
Mats Boman, Novelty Rail Sweden AB 

Störningsfri Stad 2.0 
Anna Fredriksson, Linköpings universitet 

Digitala mät- och visualiseringsverktyg för återbruk 
Morgan Fredriksson, Nagoon AB 

Investeringar i utsatta områden – digitala verktyg för kvantitativa utvärderingar 
Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden AB 

Kompetensförsörjning i geodatabranschen 
Ann-Kristin Belkert, Geoforum Sverige / ULI Service AB 

Simulering för hållbar dimensionering av reningsverk 
Sofia Lovisa Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

SUES-DIGIT Samhällsbyggande Utvecklingsstrategi med Elektrifieringsfokus i 
Skaraborg genom DIGITalisering 
Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde 

Systematik för kravställning och överlämning av drift- och 
underhållsdokumentation 
Marcus Bengtsson, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/ai-factory/
mailto:ramin.karmin@ltu.se
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/innovationshubben/
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/innovationshubben/
mailto:dan.engstrom@planbab.com
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/autoprodukt/
mailto:lars.stehn@ltu.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/geoteknisk-forvaltning/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/geoteknisk-forvaltning/
mailto:mats.svensson@tyrens.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/byggautomation-etapp-2/
mailto:jsilfwer@kth.se
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/optimera-masshantering/
mailto:maria.johansson@ecoloop.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/aktiv-kvalitetsstyrning/
mailto:jan.kohvakka@incoord.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digits/
mailto:mats.boman@noveltyrail.com
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/storningsfri-stad-2-0/
mailto:anna.fredriksson@liu.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/visualisering-aterbruk/
mailto:morgan@nagoon.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/investeringar-utsatta-omraden/
mailto:mikael.mangold@ri.se
https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/kompetens-geodata/
mailto:ann-kristin@actinate.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/hallbara-reningsverk/
mailto:sofia.lovisa.andersson@ivl.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/sues-digit/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/sues-digit/
mailto:anna.syberfeldt@his.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/systematik-drift-och-underhall/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/systematik-drift-och-underhall/
mailto:marcus.bengtsson@tikab.com
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Öppen nationell databas för redovisning/ visualisering av bygg- & 
anläggningssektorns klimatdata 
Petter Andersson, Lokal Färdplan Malmö 2030 

Generativ design som kommunikationsverktyg för effektivare planprocesser 
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB 

 

 

2.2 Beviljade projekt Innovationsidén 2, våren 2022 
 
Neo4 Interior Designer – gör inredningsval i nyproduktionsbostäder utifrån 
miljöpåverkan! 
Pontus Jakobsson, Sightline Vision AB 

Metodutveckling LEVA – LandskapsEkologisk VerksamhetsAnsats – Omställning 
med landskapsperspektiv 
Kristina Kvamme, Jakobi Sustainability AB 

Objektorienterad selektiv rivning för cirkulär ekonomi och minskad 
klimatpåverkan 
Agnes Nagy, Högskolan i Borås 

Geografisk Tillgänglighet – stöd för robust planering av kommunal service 
Sara Wiman S, Geografiska Informationsbyrån AB 

Bedömningsverktyg för sulfidjordar – affärs- och prismodeller 
Sandra Frosth, Ecoloop AB 

Kartportal för geodata om hälsa, säkerhet och olycksrisker för fysisk planering 
Fredrik Nystedt, Briab Brand och Riskingenjörerna AB 

Praktisk implementering av robotiserat murande 
Henrik Malm, FOJAB arkitekter AB 

Reflow - Visualisering av stadens dolda resursflöden 
Rebecka Lennartsson, Stockholms stad 

ParkingAid 
Ludwig Jörgensborg, ParkingAid AB 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationell-databas/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationell-databas/
mailto:petter.andersson@lfm30.se
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/generativ-planprocess/
mailto:sofia.malmsten@parametric.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/neo4/
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/neo4/
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/neo4/
mailto:pontus.jakobsson@sightline.se
https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/metodutveckling-leva/
https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/metodutveckling-leva/
mailto:kristina.kvamme@jakobiab.se
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/selektiv-rivning/
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/selektiv-rivning/
mailto:agnes.nagy@hb.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/geografisk-tillganglighet/
mailto:ara.wiman@geografiskainformationsbyran.se
https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/verktyg-sulfid/
mailto:sandra.frosth@ecoloop.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/kartportal-geodata/
mailto:fredrik.nystedt@briab.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/robotiserat-murande/
mailto:henrik.malm@fojab.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/reflow/
mailto:Rebecka.lennartsson@stockholm.se
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/parkingaid/
mailto:kontakt@parkingaid.se
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3 Strategiska satsningar ger 
en starkare sektor 

Programmet har under året beviljats en större total budget, vilket har medfört att såväl 
budget för utlysningar som strategiska satsningar har ökats. Programkontoret har 
också beviljats ytterligare medel för koordinering, med avsikten att växla upp arbetet 
inom tre områden: internationalisering, jämställdhet samt resultatspridning och 
implementering. Arbetet med dessa områden beskrivs mer under kapitel 5.  

 

 

 

3.1 Startade strategiska projekt under perioden 
Följande fem nya strategiska projekt har startat under perioden:  

Digital transformation av byggplatser  
Martin Rudberg, Linköpings universitet 

Utredningar för fortsättning av projekten Digital supply chain och Digitala 
tvillingar 
Andreas Ask, E&A Development AB 

Byggherrelyftet – digital transformation  
Staffan Bolminger, Friends Of Gothenburg Innovation AB 

AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser 
Cristofer Englund, RISE Research Institutes of Sweden AB 

Syntesrapporter 2019 – 2021 
Jan Byfors, Byfors konsult AB 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digital-transformation/
mailto:martin.rudberg@liu.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/supply-chain-tvillingar/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/supply-chain-tvillingar/
mailto:andreas@eadevelopment.se
https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/byggherrelyftet/
mailto:staffan@foginnovation.se
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/ai-sakerhet-byggplats/
mailto:cristofer.englund@ri.se
mailto:jan@byfors.se
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3.2 Strategiska projekt som initieras 
Under våren 2022 har ytterligare ett antal strategiska projekt initieras. Temaledarna 
från alla fyra temaområden har föreslagit insatser, baserat dels på de tidigare 
genomförda öppna processerna inom respektive område, dels på resultatet av 6-
årsutvärderingen och efterföljande workshoppar inom programmet. Initiativen har 
först förslagits som idéer till styrelsen där några valts ut som högst prioriterade. 
Temaledare, programledningen och styrelsen har sedan samarbetet för att hitta 
projektledare och rigga projekten innehållsmässigt och organisatoriskt. Följande 
projekt har initierats och kommer under hösten att skickas in till Formas. 

Tillämpningsanvisningar BIM 
Anna Martin, Eget företag 

Tillämpningsanvisningar GIS 
Lars Harrie, Lunds Universitet 

Förstudie Policyförändring 
Sofia Pandis Iveroth, Anthesis Group 

Digilyftet 
Emile Hamon, Eget företag 

Byggherrarnas upphandlingsstrategier 
Matilda Höök, iTid 
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4 Viktiga resultat ger kunskap 
och kompetens 

Inom programmet produceras mycket ny kunskap och kompetens, inte minst genom 
projektens resultat. Här ger vi ett smakprov på några som vi har lyft under det gångna 
året.  

 
Agnes Sävenstedt, projektledare DigiGrow 

 

DigiGrow – uppmuntrar till att experimentera 
Agnes Sävenstedt är projektledare för DigiGrow. Projektet ska hjälpa kommuner att gå 
från ”insikt till handling” inom digitalisering. Vi bad henne ge några exempel på vad det 
kan innebära. 

"Jag ser att insikten om att samhällsbyggnadsprocessen mår bra av att digitaliseras 
redan är stor i våra kommuner. Men det upplevs som svårt att få loss tid och pengar för 
att komma igång med att digitalisera. Så "handling" kan här vara det samma som att 
skapa en prototyp för hur vi vill att, till exempel bygglovsprocessen, ska fungera i 
framtiden. Sen kan vi använda prototypen till att testa oss fram", säger Agnes 
Sävenstedt. 

Mikrolärandeutbildning guidar till Nationella Riktlinjer 
Mikrolärande är ett projekt som hjälper till att sprida erfarenheter och kunskaper från 
Smart Built Environments projekt. Här producerades bland annat en utbildning som 
förklarar hur du kan använda Nationella riktlinjer (resultatet av tre projekt inom 
Smart Built Environment) på bästa sätt och på så sätt arbeta smartare och mer 
enhetligt.. 

”Att leda kon till vattnet” 
Hur kan nyutexaminerade studenter utgöra en viktig källa till att främja innovation i 
organisationer? Det var utgångspunkten i ett projekt, som levererat sin slutrapport. 
Här såg man att ett viktigt första steg är att chefer explicit uppmuntrar de 
nyutexaminerade att ta initiativ. Då kan de visa mindre teknikmogna kollegor hur 
digitala verktyg kan användas. Det innebär att de nyutexaminerade får ”leda kon till 
vatten och milt doppa huvudet”. Projektet hette ”Att gå från ord till handling: 

https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digigrow/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digigrow/
https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/microlarande/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210929-ord-till-handling/
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Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i 
byggbranschen”. 

Nu blir det ordning i RörANN 
Projektet "Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på 
dricksvattennätet” kick-startar arbetet med AI för ledningsunderhåll i VA-branschen i 
Sverige. Projektet sätter fokus på proaktivt arbete med ledningsnät och diskutera 
riskanalys inom området. Genom att kombinera en ANNmodell med en modell för 
konsekvensbedömning kan de mest prioriterade ledningarna ur ett riskperspektiv 
vaskas fram.  

Resultat om miljödata presenterades i rapport och på 
webbinarium 
Projektet "Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan" 
presenterade sina resultat i en rapport och under Bygg kompetens den 8 februari. 
Projektet var ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation, 
allmännyttans inköpscentral HBV och Ettelva Arkitekter. IVL:s del av projektet ledde 
fram till ett EPD-verktyg som levererar en maskinläsbar digital EPD, vilket möjliggör 
digitalisering av arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos 
byggmaterialtillverkare och vidare i värdekedjan. Sustainable Innovations del av 
projektet ledde fram till nya målsättningar för HBV fram till 2030 gällande energi-, 
miljö-, klimat- och cirkularitetskrav samt en handlingsplan för att nå dessa. 

 
Martin Rudberg, Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats  

 
Nytt masterprogram fokuserar på digitaliserat byggande 
Under hösten 2022 startade ett nytt masterprogram i digitaliserat byggande vid 
Linköpings universitet. Programmet bygger på mycket kunskaper och erfarenheter 
från Smart Built-projektet Uppkopplad byggplats.  Kunskap sprids och skalas upp när 
studenterna sedan tar klivet ut i arbetslivet. Vi bidrar på så sätt till konkret 
kunskapsuppbyggnad i sektorn. 

Projekt lyfter dilemmat med resultatspridning 
Slutrapporten från det strategiska projektet Kunskapsspridningen premisser lyfter 
paradoxen att säkerställa spridning av resultat och åstadkomma omfattande 
branschtransformation. Ambition och kapacitet hos de kunskapande aktörerna är 
avgörande för att något arbete med kunskapsspridning ska ske. Rapporten avslutas 
med att det höjs ett varnande finger för vad rapportförfattarna valt att kalla 
”resultatspridningens dilemma”. Det vill säga den svåra balansgång som finns mellan 

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210929-ord-till-handling/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2021/210929-ord-till-handling/
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/rorann/
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/rorann/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2022/220131-resultat-lca-epd/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/220208-byggkompetens/
https://liu.se/utbildning/program/6mdib
https://www.uppkoppladbygg.se/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2022/220222-kunskapsspridning/
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att å ena sidan utveckla resultatspridning genom bättre logiköverensstämmelse och å 
andra sidan generera FoU-resultat som genuint utmanar befintliga logiker och därmed 
möjliggöra att Smart Built Environment uppnår sina högt ställda mål som relateras till 
branschgenomgripande transformation. 

Pilotstudie om 3D-utskriven betong 
3D-utskriven betong är en intressant och relativt ny teknik som kan komma att vinna 
terräng inom byggbranschen. Vi presenterade resultat från ett pilotprojekt där 3D-
utskriven betong kombineras med konventionell betong med pelare som huvudsakliga 
tillämpning. Projektet heter ”Samverkanspelare med 3D-utskriven betongform fylld 
med SKB”. 

Nya resultat om digitala tvillingar och 3D 
I projektet 3CIM studeras hur en gemensam struktur för geodata i 3D kan tas fram och 
utgöra en grund till en digital tvilling av staden. Nu finns nytt material från projektet. I 
slutet av maj 2022 levererades en ny version, 3CIM Version 2. Den innehåller 
förbättringar och utveckling av första versionen samt två nya teman.  

 

 
Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena och Marcus Weiland, vice VD Savantic 

 
Poddavsnitt om AI inom samhällsbyggandet 
Vad är AI och hur kan det användas i samhällsbyggnadssektorn. Vilka möjligheter och 
nyttor ger det, och vad krävs för att branschen ska komma i gång och använda AI? Det 
diskuteras i senaste avsnittet av Positionspodden med tema AI inom 
samhällsbyggandet och med erfarenheter från Smart Built-projektet Kraftsamling AI. 
Podden finns nu där poddar finns, som till exempel på Apple och Spotify, sök på 
Positionspodden. Besök också webbplatsen aiarena.se. 

Mosaik – resultat från projektet som film 
Projektet Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur har 
arbetat med att etablera en innovationskultur i Knivsta kommun. I projektet skapas 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete med en innovationskultur. I samband med sin 
slutrapportering presenterades projektet i ett webbinarium, som också blev en film, 
med de viktigaste resultaten. 

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/skbbetong/
https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/skbbetong/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2022/220603-3cim/
https://www.aiarena.se/
https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2022/220616-mosaik/
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5 Ständig utveckling 

 

En kontinuerlig utveckling av programmet pågår med utgångspunkt i:  

• Förändringar och utveckling i omvärlden 
• De resultat som erhålls i programmets projekt 
• Den snabba digitala utvecklingen i samhället 
• Processer för att identifiera samhällsbyggnadssektorns behov 

Var tredje år utvärderas programmet, och under 2021 genomfördes en omfattande 
halvtidsutvärdering på uppdrag av forskningsfinansiärerna. Under hösten 2021 
presenterades utvärderarnas rekommendationer till finansiärerna, dessa kan kort 
sammanfattas enligt nedan:  

Smart Built är överlag ett väl fungerande program som på ett föredömligt sätt har 
åstadkommit koordinering mellan aktörer och därigenom bidragit till nationell 
kraftsamling, samverkan och kunskapsöverföring inom samhällsbyggnadssektorn. 
Programmets insatser är ändamålsenliga och dess måluppfyllelse är god. Programmet 
bör därför erhålla fortsatt finansiering.  

Därutöver presenterades också rekommendationer för programmet att arbeta med för 
att ytterligare förbättra arbetet, och inte minst med fokus att öka effekterna av 
programmets projekt. Dessa presenteras kort nedan för de relevanta områdena, med 
beskrivning av de åtgärder som redan genomförts eller startats upp.  

5.1 Internationalisering 
Smart Built bör höja ambitionsnivån för sitt internationella engagemang genom att: 

• Stärka samarbete och erfarenhetsutbyte med motsvarande initiativ och 
program i andra länder 

• Ta vara på internationella erfarenheter genom att i möjligaste mån inkludera 
utländska aktörer i projekt 

• Ge stöd till programmets parter och projektdeltagare att söka finansiering på 
EU-nivå 
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Programmet har sedan tidigare arbetat fram en strategi för ökat internationellt fokus, 
och vid sexårsutvärderingen gavs tre tydliga rekommenderade områden, som också 
stämmer väl med den strategin. Under våren 2022 genomfördes ett fördjupat arbete 
för att identifiera aktiviteter och en medarbetare hos IQ Samhällsbyggnad till ansvarig 
för att under hösten genomföra de inledande prioriterade aktiviteterna. Tyvärr slutade 
denna medarbetare under sommaren, och nu pågår arbete med att hitta en ersättare.  

Smart Built deltar sedan tidigare i en samordningsgrupp tillsammans med övriga 
strategiska innovationsprogram, ett arbete som mynnat ut i deltagande i Sweden 
Innovation Days samt också att några program gett skriftligt inspel till SIP2.0 (numera 
benämnt Impact Innovation) 

 

 

5.2 Öppenhet och likabehandling 
Smart Built bör göra ytterligare insatser för att engagera aktörer som programmet har 
identifierat att det saknar, i synnerhet små innovativa företag och mindre kommuner. 
Smart Built bör verka för och ställa högre krav på:  
 

• Jämn könsfördelning i projekt och övriga programaktiviteter  
• Att projektresultat ska bidra till ökad jämställdhet i 

samhällsbyggnadssektorn 
 
Under pågående utvärdering 2021 har utlysningen Innovationsidén etablerats och 
genomförs nu två gånger per år. Denna utlysning har bidragit till att öka deltagandet av 
framför allt små- och medelstora företag. Programmet arbetar intensivt med att sprida 
kännedom om denna utlysning med hjälp av nätverk som samlar kommuner, här 
kommer arbete fortsätta med att nå dessa i samtliga utlysningar i programmet.  
 
Som ett led i att fortsätta det påbörjade arbetet med jämställdhet och jämlikhet, 
planerades under våren en utbildning för programkontor, styrelse, temaledare samt 
andra aktiva i programmet. Utbildningen genomförs med start under hösten, och efter 
inledande utbildning i styrelse och programkontor kommer denna att erbjudas fler 
inom programmet. Avsikten är att också bedömare i våra utlysningar ska ges möjlighet 
att gå denna utbildning.  
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5.3 Resultatspridning och stöd till implementering 
För att Smart Builts effekter ska kunna öka framöver behövs en portföljstyrning som 
ytterligare fokuserar på implementering av projektresultat. Smart Built bör därför 
utveckla system/metoder för implementering av projektresultat (till exempel 
plattformar, standarder och riktlinjer) genom att ställa tydligare krav på projektens 
”resultatförvaltning”, och utveckla system/metoder för att stötta implementering hos 
sektorns aktörer.  

Hela verksamhetsåret har programmet haft fokus på att kommunicera resultat från 
projekt i olika sammanhang, bland annat genom webbinarieserien ”Bygg kompetens”. I 
enlighet med rekommendationen i utvärderingen initierades i början av året ett antal 
workshoppar med fokus på hur programmet kan stötta implementering av resultat, 
samt ytterligare möjligheter till resultatspridning. Detta arbete har lett till förslag på 
strategiska satsningar som kommer preciseras till strategiska projekt under hösten.  

5.4 Programmets inriktning och styrning 
Smart Built bör synkronisera sina klimatmål med Sveriges övergripande klimatmål och 
förtydliga utgångspunkten för reduktionerna av klimatpåverkan. 

Smart Built bör förenkla sin programlogik för att ge programstyrelse, programkontor 
och projektägare bättre förutsättningar att styra programmet mot dess övergripande 
mål. 

En av utvärderingens rekommendationer handlar om att se över det övergripande 
miljömålet för att få en bättre överensstämmelse med utvecklingen i omvärlden, och 
Sveriges nationella miljömål. Då programmet även rekommenderades en översyn av 
effektlogiken enligt ovan, så påbörjades under våren 2022 ett arbete med översyn av 
såväl de övergripande målen som helhet samt översyn och förenkling av effektlogiken. 
I detta arbete nyttjades det stöd från Ramböll som finansiärerna erbjuder alla 
strategiska innovationsprogram. I arbetet nyttjas också personer verksamma inom 
programmet såväl som styrelse. Arbetet beräknas slutföras under hösten 2023.  
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6 Kommunikation som motor 
för att nå ut med resultat 

Vi arbetar aktivt med att sprida resultat från programmet och det sker 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 samlar 
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.  

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 1600 prenumeranter.  

Kansliet arbetar aktivt med sociala medier. Vi har startat en egen LinkedIn-sida för 
programmet under 2021. 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. Vi presenterar större nyheter på IQ Samhällsbyggnads 
webbplats och LinkedIn-sida för att nå bredare bland våra målgrupper.   

I december 2021 beviljades det strategiska projektet Digital transformation av 
byggplatser. Projektet bygger vidare på erfarenheter och digitala förmågor som 
kommer ur projektet Uppkopplad byggplats. Med utgångspunkt i det skapas exempel 
på digital transformation av byggplatser. Aktiviteter, nyheter och resultat i projektet 
presenteras på uppkoppladbygg.se.  

http://www.smartbuilt.se/
https://uppkoppladbygg.se/om-uppkopplad-byggplats/projektet-digital-transformation/
https://uppkoppladbygg.se/om-uppkopplad-byggplats/projektet-digital-transformation/
http://www.uppkoppladbygg.se/
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6.1 Mötesplatser – digitalt och på plats 
 

 
Camilla Byström, Kristina Garbrielii, Anneli Kouthoofd och Terese Lilliehorn sänder Bygg kompetens från Nordbygg. 

Inom programmet genomförs många typer av event. Kansliet arrangerar möten för att 
informera om möjligheter att söka forskningsstöd och har flera olika externa 
aktiviteter för att sprida resultat från projekt. Vi bjuder också in till workshops där det 
är möjligt att påverka vår riktning, aktiviteter och prioriteringar.  

Programmets projekt arrangerar själva möten och workshops för att samla 
intressenter som kan engagera sig i projekten eller fungera som referensgrupper.  

Under det gångna året har vi, på grund av pandemin, framför allt arrangerat digitala 
aktiviteter.  

Bygg kompetens – en satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete 
Hösten 2021 drog vi i gång ”Bygg kompetens” tillsammans med SBUF (Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond) och det strategiska innovationsprogrammet 
InfraSweden. Det är en satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i 
sektorn och vi arrangerar tillfällen med olika teman beroende av projektens resultat. 
Projekten som väljs ut ska ge lösningar på de utmaningar som 
samhällsbyggnadssektorn står inför. Vi håller de flesta tillfällena som webbinarier och 
alla digitala tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand. Teman 
som lyfts hösten 2021 och våren 2022 är:  

• Hur jobbar vi med innovation? 
• Management, nya roller och förändrad ledning 
• Låt algoritmerna göra jobbet, sändes digitalt från Nordbygg 
• Värdet av intelligent drift och förvaltning 
• Låt materialen tala! 
• Hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige? 
• En säker arbetsmiljö för alla 
• Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta 
• Resiliens för en värld i förändring 

https://smartbuilt.se/projekt/bygg-kompetens/
https://www.sbuf.se/
https://www.infrasweden2030.se/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/220616-bygg-kompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/220519-byggkompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/220428-byggkompetens-algoritmer/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/220325-byggkompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/220208-byggkompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/211215-byggkompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/20211117-byggkompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/211027-bygg-kompetens/
https://smartbuilt.se/aktuellt/genomforda-moten/211005-bygg-kompetens/
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Utlysningswebbinarier når ut i landet 
I samband med våra öppna utlysningar arrangerar vi möten med information om 
utlysningens inriktning och praktiska information. Det finns också möjlighet för 
deltagarna att ställa sina frågor direkt under mötet. Vi spelar in de digitala 
utlysningswebbinarierna som blir möjliga att se som film i efterhand.  

Innovationsidén och coachning av idéer 
I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka 
finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av 
samhällsbyggandet. Det går också att ansöka om coachning av idéer innan man skickar 
in sin ansökan. Under webbinariet får deltagarna information om utlysningen och de 
får också träffa coacherna och höra om hur det fungerar att söka stöd till utvecklingen 
av idéer. Utlysningen Innovationsidén 2 var öppen 3 februari till 29 mars 2022. 

Årlig öppen utlysning får bättre spridning genom samverkan 
Vi håller en stor öppen utlysning varje höst som berör alla programmets 
temaområden. Utlysninge nummer 10: "Digitalt samhällsbyggande i praktiken" var 
öppen 11 november 2021 till 11 februari 2022. Det sammanfaller bra i tid med 
InfraSwedens motsvarande utlysning. Sedan ett par år tillbaka har vi därför valt att 
hålla gemensamma utlysningswebbinarier. Det ger fördelar genom att vi når 
varandras, och delvis nya, målgrupper. Riktningen för våra utlysningar ligger också 
nära varandra vilket innebär att det blir effektivt både för oss, och för de sökande, att 
arrangera gemensamma tillfällen med information.  

Internationell spridning 
Smart Built Environment deltog under Sweden innovation days i januari 2022. Det är 
en kostnadsfri digital konferens som visar upp Sverige som innovationsland. I vårt 
webbinarium berättade vi om programmet i dess helhet, och fokuserade också på den 
innovationstävling som vi har genomfört. Vi bjöd även här in InfraSweden att berätta 
om sin verksamhet under sändningen.  

Våra projekt tar plats på scenen 
Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är ett strategiskt projekt inom Smart Built 
Environment. Projektet ska bidra till en hållbar utveckling och faktiska affärs- och 
samhällsnyttor i samhällsbyggnadssektorn genom ökad tillämpning av AI. Projektet 
delade med sig av resultat och inspiration på stora scenen under H22 City Expo våren 
2022.  

Projektkonferens, äntligen på plats 
Efter två år av pandemi hade vi äntligen möjlighet att bjuda in programmets projekt till 
en gemensam konferens i juni 2022. Det var stort fokus på att sprida inspiration och 
erfarenheter till varandra inom programmet. Vi hoppas nu kunna hålla fler möten på 
plats, samtidigt som vi fortsätter med digitala möten.  

  

https://swedeninnovationdays.se/
https://smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/kraftsamling-ai-i-samhallsbyggandet/
https://www.h22cityexpo.se/
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7 Stort engagemang i 
digitalisering 

7.1 Programstyrelse 2021–22 
Den 23 september 2021 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  
• Barbara Vogt, White Arkitekter 
• Ann Legeby, KTH 
• Johan Lindersson, WSP 
• Malin Klintborg, 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 (till och med April 2022) 
• Terese Lilliehorn, Kommunikation 

Till programkansliet hör också temaledarna: 

• Jenny Andersson, Eximo Environment, Temaledare Innovationer och nya 
tillämpningar 

• Nina Ryd, Chalmers, Temaledare Kunskap och kompetens 
• Dan Engström, WSP, Temaledare Värdekedjor och affärsmodeller.  
• Väino Tarandi, V Tarandi AB, Temaledare Informationsinfrastruktur.  
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7.3 Parter 
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