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Ett långsiktigt program – digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande



Programplan



Första utlysningarna genomförda

• Testbäddar och verifieringsprojekt

• Digitala affärsmodeller

14 beviljade projekt, cirka 15 miljoner + samfinansiering

6 projekt inom Testbäddar har inkommit i steg 2 med ansökan 
om realisering. Beslut 7 dec.

• Nästa utlysning planeras öppna i feb 2017 –
”Innovationer för digitalisering och 
industrialisering”



4 startade strategiska fokusområden

• Standardisering
– För enhetliga begrepp, dataformat 

och processer

– 4 projektförslag har tagits fram 
varav 2 startar nu:

1. Nationella riktlinjer BIM

2. Informationsförsörjning för 
planering, fastighetsbildning och 
bygglov

• Processledare/koordnator:
Kurt Löwnertz, Sweco

• Forskningsplattform
– En samlad akademisk 

plattform för programmet 

– 3 delar varav 1 startar nu:

1. Validera och mäta effekter

2. Vidareutbildnings- och 
doktorandkurser 

3. Forskningsteam inom 
temaområden

• Processledare/koordinator:
Lars Stehn, SBU/LTU



4 startade strategiska fokusområden

• Innovationslabb
– Ta fram miljöer/projekt för 

testning, verifiering, 
utvärdering av:

– 4-5 projektförslag varav 2 
startar nu:

○ Testbäddsportal,

○ Förstudie ”Test i 
byggprojekt” 

• Processledare:
Henrik Szentes, Strability

• Livscykelperspektiv
– Livscykelanalyser och 

livscykelkostnader med hjälp 
av digitaliseringen

– 3 projektförslag som startar 
nu:

○ Hinder att överbrygga,
Testpiloter

○ Kunskap och 
kommunikation

• Processledare:
Kajsa Byfors, Svensk Betong



Bli part i programmet

• Som part i programmet kan man:

– Påverka programmets strategiska 
inriktning, strategiska projekt och 
utlysningar

– Välja styrelse, medverka i styrelse

• Ingen avgift

• Vill bidra genom att:

– stödja programmets mål, strategier och 
aktiviteter 

– stödja programmet genom eget arbete 
och/eller kontant finansiering 

– uttrycka ambition att nyttja programmets 
resultat och skapa förändring 

Intresseanmälan: info@smartbuilt.se



Kommunikation

• Webben

• Nyhetsbrev, 10 st hittills 2016

• Seminarier

– 11 mars, Info om utlysningen

– 26 okt, stämma och konferens

• Workshops

– 17 mars, WS Standardisering

– 19 juni, WS Innovationslabb

– 7 juni, WS Livscykelperspektiv

– 27 okt, WS Innovationslabb

• Kommunikationsstrategi
Prenumerera på Smart Built Environments 

nyhetsbrev: info@smartbuilt.se



Två aktuella projekt inom 

standardisering



Strategi för 3D-Geodata

• Syfte att hitta strategier för 

förbättrad samverkan mellan 

intressenterna som använder 

och förädlar 3D-geodata.

• Projektet avslutades i 

september 2016



Informationsförsörjning för planering, 

fastighetsbildning och bygglov

• Fem faser i enlighet med förstudiens slutsatser

• Sekventiellt arbetssätt

• Varje fas innehåller aktiviteter för utveckling, 
verifiering och kunskapsspridning

• Leveranser för varje fas
– Riktlinjer och åtgärdsförslag (inarbetas i tillämplig 

utsträckning i de nationella riktlinjerna)

– Resultat av pilotstudier och tester

– Kommunikationsaktiviteter för kunskapsspridning

• Deltagande från olika aktörer

• Samverkan planerad med testbädden ”Smarta 
plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela 
livscykeln”

• Total budget 7.144.000

• Samfinansieringsgrad 51%



Nationella riktlinjer för BIM

• Initiering och inventering

• Fyra utvecklingssprintar i överlappande följd

• Definition och pilot för IT-plattform

• Fem arbetsgrupper genom hela projektet

• Leveranser

– Begrepp och terminologi

– Processer

– Metoder och rutiner

– Objekt i modell inkl LOD

– Prototypverktyg med pilotförsök

• Total budget 5.500.000

• Samfinansieringsgrad 50%



Engagemang i projekten

• Projektledare

• Arbetsgrupper

• Remiss-/testgrupper

• Referensgrupper

• Samfinansiering från behovsägare till minst 50 %

Intresseanmälan: info@smartbuilt.se; kurt.lownertz@sweco.se

mailto:info@smartbuilt.se
mailto:kurt.lownertz@sweco.se


Tack!


