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Info och matchmaking, 16 november 2022

Nya utlysningar inom 
byggande, bostäder 
och infrastruktur



Formas Ett forskningsråd för hållbar utveckling – A Research Council for Sustainable Development

Dagens program

10.00 Välkomna och kort introduktion

10.05  Presentation av utlysningar

Formas presenterar Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

Smart Built Environment presenterar Digitalt samhällsbyggande i praktiken

InfraSweden presenterar Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

Vinnova presenterar Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor 

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) presentar sina ansökningstillfällen

10.30 Frågor

10.50 Matchmaking

11.25 Summering
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Formas Ett forskningsråd för hållbar utveckling – A Research Council for Sustainable Development

• Informationswebinariet spelas in

• Enbart presentatören syns och hörs

• Presentationen skickas ut efteråt

• Ställ frågor i chatten

• Adressera vilken utlysning frågan gäller 
eller om det är en generell fråga

• Det går bra att ställa frågor på engelska

• Mikrofon avstängd 

• Kameran får gärna vara på

Bra att veta
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Utlysningen stänger den 7 februari 2023

Socialt hållbar 
bostadsförsörjning för alla



Formas Ett forskningsråd för hållbar utveckling – A Research Council for Sustainable Development

• Forskning- och innovationsprojekt som 

bidrar till lösningar för en socialt 

hållbar bostadsförsörjning för alla.

• Gärna samarbeten mellan olika 

intressenter inom bostadssektorn, t.ex. 

fastighetsägare, kommuner, ideella 

organisationer, forskare…

• Skriv gärna din ansökan på svenska

Vad kan du söka för?
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Projekt som…

• Utforskar, utvecklar och/eller 

utvärderar lösningar.

• Bidrar till att utveckla den svenska 

bostadsförsörjningen.

• Bidrar med nytänkande och till nya 

arbetssätt och lösningar.

• Tydligt bidrar till en socialt hållbar 

bostadsförsörjning för alla.

Vad kan du söka för?
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Vad kan du söka för?

Projekt som testar och följer upp nya eller 

alternativa lösningar, exempelvis med inriktning 

mot:

• Boende- och upplåtelseformer

• Fastighetsförvaltning

• Långsiktiga lösningar på strukturell och/eller 

social hemlöshet

• Samhällsgrupper med särskilda behov

• Barn- och genusperspektiv

• Ekonomiska modeller och värden, inklusive 

hälsoekonomi

• Yteffektiv, flexibel, väl gestaltad 

bostadsutformning

• Policys och regelverk, inklusive investeringsstöd, 

kommuners markpolitik och kösystem

• Modeller, data och statistik om lokala och 

nationella bostadsbehov
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• Flerpartsansökningar med minst en (1) 

part från universitet, högskola eller 

forskningsinstitut och minst en (1) part 

från näringsliv, offentlig eller ideell 

sektor.

• Minst en deltagande forskare med 

doktorsexamen.

• Inget krav på vilken slags organisation 

som är huvudsökande – men måste 

vara godkänd som medelsförvaltare.

Vem kan söka?
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• Två- eller treåriga projekt (24 eller 36 

månader).

• Max 2 miljoner kronor i bidrag per 

projektår, i genomsnitt.

• Inga krav på medfinansiering i 

utlysningen, men regler för statligt stöd 

gäller som alltid.

• Total budget för utlysningen: 50 

miljoner kronor.

Hur mycket kan du 
söka?
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Kontakta oss

Josefin Wangel

Forskningssekreterare

+46 (0) 73 020 19 42

josefin.wangel@formas.se

Jon Loit

Forskningssekreterare

+46 (0) 73 325 40 61

jon.loit@formas.se

Läs mer om utlysningen: Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla - Formas

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-06-08-socialt-hallbar-bostadsforsorjning-for-alla.html


Smart Built Environment nyttjar 

digitaliseringens möjligheter för 

att förändra strukturer och 

arbetssätt. 

Det bidrar till ett mer hållbart, 

effektivt och lönsamt 

samhällsbyggande” 



Mål 2030 

Mål för programmets parter och aktörer som är 

beredda att förändra arbetssätt och affärer: 

• Cirkulär resurshantering och effektivare processer avseende 
tid och kostnad – från planering till långsiktig förvaltning

• Den bebyggda miljöns kvalitet har utvecklats, och genomsyras 

av funktionell hållbarhet, estetisk utformning, lång livslängd och 

robusthet

• Tydligt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i enlighet 

med Sveriges klimatmål för 2030

• Flera nya värdekedjor och ny affärslogik baserad på 
livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av 

aktörer



Utlysning

Digitalt samhällsbyggande 
i praktiken
Utlysningen är öppen till och med 2 februari 2023



Digitalisering och industrialisering 
för ett hållbart samhällsbyggande

Fakta

• Drygt 40 mkr under 4 år

• Max 50 % av projektbudget

• Projekttid 12-48 månader

• Ansökan om 0,5-4 mkr

• Utlysning stänger 2 februari

• Projektstart tidigast 1 juni

Syfte

Öka takten i den digitala 

transformationen, genom 

aktiviteter som berör aktörer i 

hela värdekedjan från planering 

till långsiktig förvaltning av 

bebyggd miljö



Två typer av projekt: 
Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt 
• Tillämpad forskning eller utveckling med fokus på innovation
• Kompetensutvecklingsprojekt 
• Testbädds- och demonstrationsprojekt

Fortsättningsprojekt, projekt som:
• Adresserar utpekade riktningar eller insatser i framtagna 

strategier eller färdplaner
• Avser uppbyggnad av strukturer för att samla sektorns aktörer 

kring långsiktig förvaltning av ett projektresultat eller ett 
utpekat område

• Innebär insatser för implementering av resultat från 
genomförda eller pågående projekt



Kontakt

Smart Built Environment
Bakgrund, syfte, önskade 

effekter:

kristina.gabrielii@iqs.se

Formas
Frågor angående hur man söker, 

bedömnings-processen och 

ansökningssystemet Prisma:

smartbuilt@formas.se

aleh.kliatsko@formas.se

Administrativa frågor, frågor om Prisma:

anna.gellerstedt@formas.se

Frågor angående budget, finansiering 

och statligt stöd:

johan.hansson@formas.se

mailto:kristina.gabrielii@iqs.se
mailto:smartbuilt@formas.se
mailto:aleh.kliatsko@formas.se
mailto:anna.gellerstedt@formas.se
mailto:johan.hansson@formas.se


Klimatneutral 

transportinfrastruktur

Uppkopplad 

transportinfrastruktur

Material, konstruktions-

lösningar och byggmetoder

Ökad produktivitet 

och kvalitet

Hållbart underhåll av  

transportinfrastruktur

Innovationer för smart, hållbar, resilient & 

konkurrenskraftig transportinfrastruktur

Hållbar transportinfrastruktur 

som stödjer omställningen till 

Agenda 2030 och når 

klimatneutralitet 2045

✓ Ökad hållbarhet

✓ Konkurrenskraftiga innovationer 

✓ Öppen, dynamisk och attraktiv sektor

Start: 2015

Projekt: 140+

Partners: 270+



Effekter i Sverige pga klimatförändringar

Hela landet

Även skyfall
Ökad nederbörd

Nederbörd och vattendrag

Ökad risk för
översvämningar

Södra Sverige

Sommartorka
Vattenbrist och torka

Längre växtperioder

Temperaturzoner
flyttar norrut

Källa: Naturvårdsverket



Några utmaningar för transportinfrastrukturen i 

och med den globala uppvärmningen

Kraftigare skyfall

Problem med 
framkomlighet

Skador på
infrastrukturen

Fler 
temperaturväxlingar
kring noll grader

Slitage på
infrastrukturen

Heta platser vid 
värmeböljor i städer

Svårt att vistas och ta 
sig fram

Skador på
infrastrukturen



Sökes innovationsprojekt

Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta 

klimatförändringar

Både befintlig och planerad infrastruktur

• Vid planering av nya objekt för att klara nya 
förutsättningar

• Anpassa, förstärka befintliga objekt

• Drift och underhåll

• Dekonstruktion, återvinning

Exempel på utvecklingsområden

✓ Dräneringslösningar

✓ Värmebeständighet

✓ Risk- och sårbarhetsbedömning

✓ Förebygga och ta hand om skador

✓ Återställande av funktion, efter händelse

✓ Upphandling och kontraktsvillkor

✓ Klimathänsyn i lagstiftning och regelverk



Kortfakta

Innovationsprojekt som har potential att bidra till att effektivt 
klimatanpassa transportinfrastrukturen 

Små projekt: 12 mån max 1 MSEK bidrag
Stora projekt: 36 mån utan maxgräns

Läs mer på www.infrasweden.nu/utlysningar

Önskas hjälp? 
Kontakta programkontoret@infrasweden.nu

Budget: 15 MSEK
Bidrag: max 50%

2 nov 2022 Utlysningen öppnade

2 feb 2023 Utlysningen stänger

31 mars Beslutsdatum

3 april Tidigast projektstart

5 juni Senast projektstart



Bygg för framtiden!
Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor

https://www.vinnova.se/om-oss/


Bygg för framtiden! - Vinnova 

Johan Stenberg (utlysningsansvarig) 

08-473 32 23

johan.stenberg@vinnova.se

Susanne Liljeblad

08-473 32 49

susanne.liljeblad@vinnova.se

Lena Berg

08-473 31 67

lena.berg@vinnova.se

Lars Ahlm

08-473 30 29

lars.ahlm@vinnova.se

Utlysningstext: Bygg för framtiden! - Innovation för hållbar bygg- och anläggningssektor | Vinnova

https://www.vinnova.se/e/cirkular-och-biobaserad-ekonomi-ny-utlysning/bygg-for-framtiden-innovation-for-en-2022-02717/


Vad är syftet med vår satsning? 

Vinnova vill bidra till en hållbar 

bygg- och anläggningssektor

Det gör vi genom att stödja projekt som:

o Tillgodoser mänskliga och samhälleliga behov 

över flera generationer 

o Bidrar till ökad resurseffektivitet och resiliens

o Tillämpar ett systemtänk

o Innefattar samverkan mellan aktörer i olika 

skeden av bygg- och anläggningsprocessen 

o Baseras på ett faktiskt behov där behovsägare 

medverkar



3 innovationsområden

o Hållbara material- och resursflöden

o Hållbar kravställning

o Hållbart gestaltad livsmiljö



Hållbara material- och resursflöden

o Material och resurser

o Vilken typ av material och resurser används för en byggnad eller anläggning 

under alla dess faser? 

o Hur kan vi öka andelen giftfria, koldioxidsnåla, förnybara och lokala material?

o Hur kan vi vara mer resurseffektiva? 

o Flöden

o Vad kan vi göra för att minska transporter och/eller göra dem mer klimatsmarta? 

o Hur ökar vi spårbarheten för material och resurser genom hela livscykeln för att 

skapa bra förutsättningar för återbruk och återvinning? 



Hållbar kravställning

o Policy och regelverk

o Lagstiftning som hindrar implementering av hållbara innovationer 

– hur kan policy och regelverk utvecklas?

o Hur kan kravställning kopplat till spårbarhet, delning av data samt 

metoder för mätning och uppföljning utvecklas?

o Upphandling och investeringar

o Hur kan upphandling och investeringar utvecklas för att bidra till en 

hållbar bygg- och anläggningssektor? 



Hållbart gestaltad livsmiljö

o Byggnads- och infrastrukturprojekt

o Hur skapar vi gestaltade lösningar med 

hög kvalitet som står sig över tid?

o Hur utvecklar vi gestaltade lösningar som 

är föränderliga över tid som möjliggör 

ombyggnation och 

optimalt samhällsutnyttjande?

o Hur kan vi genom gestaltning förändra 

normer kring hur vi bor, arbetar och 

förflyttar oss?



Förutsättningar

o Bidrag per projekt: Upp till 7 000 000 kronor

o Projektlängd upp till 26 månader

o Bidraget får högst vara 65 % av projektets totala stödberättigande kostnader

Tillämpade forskningsprojekt Utvecklings- och demonstrationsprojekt

Minst 3 projektparter, varav minst 1 behovsägareMinst 2 projektparter, varav minst 1 behovsägare

Utlysningstext: Bygg för framtiden! - Innovation för hållbar bygg- och anläggningssektor | Vinnova

https://www.vinnova.se/e/cirkular-och-biobaserad-ekonomi-ny-utlysning/bygg-for-framtiden-innovation-for-en-2022-02717/


Kommande utlysningserbjudanden från 
Vinnova  inom samhällsbyggnadsområdet

o Grön och digital omställning (öppnar den 18 november)

I denna utlysning söker vi pilotprojekt med banbrytande ansats, tydligt

systemperspektiv i bred konstellation av aktörer! 

Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad | Vinnova

https://www.vinnova.se/e/gron-och-digital-omstallning/gron-och-digital-omstallning-hosten-2022/


TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se



Vad är SBUF? 



SBUF är bygg- och 
installatörsentreprenörernas fond 
och finansierar utvecklings- och 
forskningsprojekt i 
byggbranschen. 

SBUF:s uppgift är att skapa bättre 
förutsättningar för entreprenörer 
och installatörer att utnyttja 
forskning och driva 
utvecklingsarbete i och för en 
produktiv, digitaliserad, 
jämställd och hållbar 
samhällsbyggnadssektor.



Forsknings- och utvecklingsprojekt 

Forskning

• Akademisk miljö

• Lic, dr, senior

• Längre projekt > 2 år

• Högre budget ~ 900’/år

• Tillföra branschen 
forskarutbildade 
medarbetare

• Sökande: företag

Utveckling

• Företagsmiljö

• Rapport, program, metod

• Kortare projekt < 2 år

• Lägre budget ~ 500’

• Tillföra branschen ny 
kunskap         

• Sökande: företag               



Kansli – Utskott – Styrelse - Kansli

SBUF:s 
styrelse

Forskning

Anläggning

Bygg

Installation

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag
Vi tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko.

https://www.sverigesbyggindustrier.se/medlemmar
https://www.installatorsforetagen.se/hitta-installator/
https://www.byggnads.se/
https://byggcheferna.se/
https://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/


Patrik Groth Skanska
Nils Rydén Peab
Jonas Steen FoP
Rasmus Rempling NCC
Ansieh Sabeti-Rad Wästbygg

Hans Hedlund SBUF

Per Murén NCC
Monica Seldinger Almfelt Swerock
Tommy Ellison Besab
Glenn Nordström SEKO
Hans Fransson Skanska

Bo Lindholm  
Andreas Udd VRA
Mattias Gustafsson Assemblin
Hans Söderström IN
Camilla  Slunge –Dowling Caverion
Jesper Carlsson Byggnads

Claes Dalman Peab
Mariana Johansson NCC
Urban Olsson Zengun
Camilla Lindström Brixly
Åsa Bolmsvik Skanska
Lars Redtzer Byggföretagen
Daniel Larsson Byggnads



SBUF:s ansökningsomgångar 2023
SBUF:s ansökningstillfällen, utskotts- och styrelsemöten 2023

SBUF Ansökningstillfälle inlämning utskottsmöten styrelsemöte

Nr 1 2023 17 jan 31jan - 2 feb 7 feb

Nr 2 2023 1 mars 14-16,

Fo 20-21 mar

27 mars

Nr 3 2023 3 maj 23-25 maj 

Fo 29

14 juni

Vecka 34 har utskotten samverkansmöte studiebesök 23-25 aug

Nr 4 2023 30 aug 12-14 sep

Fo 18-19 sep

5 okt

Nr 5 2023 11 okt 24-26 okt 8 nov

Nr 6 2023 14 nov 28-30 nov 

Fo 1 dec

7 dec 
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Ställ era frågor i chatten!

Frågor?



Formas Ett forskningsråd för hållbar utveckling – A Research Council for Sustainable Development

• Utskick med 

• länk till inspelning och presentation

• utvärdering

• Läs mer om utlysningarna på 
respektive sida

• Hör av er med frågor och funderingar!

• Tack för er medverkan!

Summering
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Tack för er 
medverkan!


