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Ekonomi

IQ Samhällsbyggnad är en viktig förening. Vi samlar aktörer från alla delar av
samhällsbyggnadssektorn och tillsammans lyfter vi fram hur ett hållbart samhällsbyggande ska ske, i vårt land och internationellt.
Vår nya vision, som vi tagit fram i samverkan med våra
medlemmar under 2016, är ledstjärna för vårt arbete.
Visionen lyder: ”IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till
en tätposition inom hållbart samhällsbyggande”.
Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad
samhällsnytta genom ökad kompetens och ﬂer
innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta
genom att i tät dialog med våra medlemmar och det
omgivande samhället påverka och initiera forskning
och innovation, samla och mobilisera sektorn, leda och
samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt samt främja nyttiggörande.
Vi ser tydliga resultat på att vi behövs och att våra inspel får gehör, bland annat på
de miljardsatsningar som regeringen aviserat i den forskningspolitiska propositionen
och genom de grupperingar med företrädare för regeringen och dess myndigheter
som vi deltar i och där våra förslag får stort genomslag. Med den förankring som
vi har i våra medlemsorganisationer blir vi en tydlig och relevant röst för sektorn.
Under 2016 har våra viktigaste frågor handlat om att stärka samverkan i vår sektor,
där mycket arbete framåt blir inriktat mot att mobilisera alla goda krafter för att
skapa ett hållbart och resilient samhälle. De forskningsprogram som kansliet för
IQ Samhällsbyggnad driver löper på i god fart och utlysningarna avlöser varandra,
samtidigt som vi stöttar forskningsfinansiärerna i att utveckla nya instrument och
metoder för att få fram lösningar på våra samhällsutmaningar. Under 2016 har vi
också bytt ut och vidareutvecklat våra webbplattformar samt vässat vårt bildspråk,
allt för att bli tydligare och synligare för våra medlemmar och omvärlden.
Basen i vår verksamhet är och förblir våra medlemmar och vi är en viktig röst för
samhällsbyggnadssektorn. Tack för förtroendet!

Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad
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Våra medlemmar – vår unika styrka
Vid utgången av 2016 hade IQ Samhällsbyggnad 110
medlemmar, varav ett stort antal är engagerade i styrelse,
utskott, nätverk, projekt, program och i vår seminarieverksamhet.
Vi har haft direkta samarbeten med våra medlemmar
när de låtit oss vara en stöttande part i forskningsoch innovationsfrågor, där vi agerat bollplank för
idéer och dörröppnare för nya kontakter. Vi har också
arrangerat möten, seminarium och workshoppar på
våra medlemmars initiativ. Många medlemmar tar på
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detta sätt en aktiv del av vår verksamhet, men vi har
också medlemmar som väljer att stötta verksamheten
utan ett aktivt deltagande. Ofta kan det bero på tidsbrist
och dessa medlemmars bidrag till oss som organisation
är viktigt eftersom de stöttar de idéburna frågorna som vi
representerar och låter oss vara deras röst när vi visar
på vikten av forskning- och innovation (FoI) i sektorn.
Medlemsnytta i fokus
Vi arbetar aktivt med att ge god medlemsnytta till våra
medlemmar, oavsett om de deltar aktivt i vår verksamhet

eller om de stöttar våra frågor på en mer ideell nivå.
Arbetet med att värva medlemmar och ge medlemsnytta
är en central del av föreningens verksamhet eftersom ett
stort antal medlemmar som representerar alla delar av
samhällsbyggnadssektorn ger både ekonomisk styrka
och trovärdighet åt föreningen.

samhällsbyggandet som aviserades under hösten.
Medlemsrekrytering är en fråga som står högt på
föreningens agenda och hela kansliet är delaktiga i
att identifiera och kontakta potentiella medlemmar.

Som ett led i att utveckla våra medlemsrelationer har
vi två gånger under 2016 ringt runt till alla medlemmar,
dels för att bjuda in dem till årsstämman dels för att
höra deras åsikt kring de satsningar på FoI inom
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Styrelse

Organisation

Vid årsstämman den 10 maj 2016 utsågs följande styrelse:

IQ Samhällsbyggnad styrs av sina medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman, som hålls
en gång per år. Stämman tar övergripande beslut om
IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Det är också på årsstämman som föreningens styrelse utses.

Mari Broman,
Ordförande

Gunilla Glasare,
SKL

Stefan Engdahl,
Trafikverket, vice ordförande

Per-Ola Jönsson,
Skanska Installation

Ronny Andersson,
Cementa

Nina Ryd,
Chalmers tekniska högskola

Anna Bergström,
BSK Arkitekter

Niklas Sörensen,
Ramböll (då WSP)

Sanna Edling,
HSB

Kristina Gabrielii,
Peab

När vi pratar om IQ Samhällsbyggnad i dagligt tal avser
vi både föreningen och servicebolaget. Inom ramen för

Erik Westin,
Akademiska hus

Utskott med olika perspektiv
Styrelsen har två utskott till hjälp och stöd i sitt arbete
– utskottet för omvärldsbevakning och genomförandeutskottet. Vartdera utskott leds av en styrelseledamot;
Ronny Andersson är ordförande för genomförandeutskottet och utskottet för omvärlds- och framtidsanalyser
leds av Erik Westin.

IQ Samhällsbyggnads kansli har under året bestått av följande personer:

Linda Mellgren,
Kommunikation och
administration
(vikarie fr september 2016)

Johan Skarendahl,
Programsekreterare
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Genom IQ Samhällsbyggnad AB, som finansieras genom
serviceavgiften, erbjuds våra medlemmar service genom
exempelvis rådgivning, seminarier, utbildningar samt
informationsmaterial. Program- och projektverksamheten
bedrivs inom ramen för servicebolaget.
IQ Samhällsbyggnads kansli bedriver den dagliga
verksamheten på uppdrag av styrelsen.

Styrelsens arbete

Kansli

Eva Schelin,
VD

Styrelsen är IQ Samhällsbyggnads verkställande organ.
Styrelsen har i uppgift att leda föreningens verksamhet
i enlighet med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen
utser en verkställande direktör som leder föreningens
arbete, vilket till stor del utförs av servicebolaget
IQ Samhällsbyggnad AB.

föreningsverksamhet ligger att företräda medlemmarna
utåt, till exempel genom att besvara remisser. Föreningen
arbetar även med långsiktig opinionsbildning och
lobbyverksamhet som rör alla medlemmar, framför allt
genom ett påverkansarbete gentemot regeringen inför
de forskningspolitiska propositionerna.

Magnus Brink,
Kommunikation och
projektsamordning

Helena Nordin,
Controller

Jonas Bylund,
Projektledare

Amy Rader Olsson,
Programansvarig
(från augusti 2016)

Emma Sterner Oderstedt,
Lina Theander,
Kommunikation och webb
Kommunikation och webb
(vikarie fr september 2016) (föräldraledig fr september 2016)

Helena Gibson Ek,
Kommunikationsansvarig

Olle Samuelson,
FoI-strateg,
VD BIM Alliance

Anna Land,
Programansvarig

Katarina Schylberg,
Programansvarig

Terese Lilliehorn,
Administration och
projektsamordning
(föräldraledig fr mars 2016)

Anna Sehlin,
Administration och
projektsamordning

Genomförandeutskottet identifierar behoven här och nu
Genomförandeutskottet diskuterar och föreslår former
och innehåll för FoI-program, projekt och andra initiativ.
Utskottet arbetar också med att få till stånd ökade
resurser för FoI, initiera program både nationellt och på
EU-nivå samt arbetar för att öka deltagandet i FoI-projekt
från sektorns aktörer.
Genomförandeutskottet har under året haft fyra möten.
Fokus har varit på spridning, nyttiggörande och implementering av forskningsresultat, behovsägardialog och
relevansstyrning samt prioriteringar av hur forskningsmedlen i den forskningspolitiska propositionen bör
användas.

Fyra utskottsmöten ägde rum under året och dessa har
kännetecknats dels av workshoppar med idéutbyten
och idéskapande mellan ledamöterna, dels av externa
deltagare och föreläsare som har bidragit med sina
erfarenheter och sin expertis. Utskottets huvuduppgift
har varit arbetet med en idéskrift som tar upp förändringar för samhällsbyggnadsbranschen kopplade till
digitalisering, delningsekonomi och förändringar inom
arbetslivets organisation. Idéskriften kommer att
presenteras under 2017.

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten (fem
ordinarie och ett konstituerande) samt ett särskilt
strategimöte i samband med styrelsemötet i september.
Valberedning
IQ Samhällsbyggnads valberedning består av följande
tre personer: Jan Byfors, NCC/Anna Sander, WSP/
Sten Wetterblad, Akademiska hus.

Omvärlds- och framtidsutskottet tittar mot framtiden
Omvärlds- och framtidsutskottet fokuserar på forskningsoch innovationsbehov i sektorn på längre sikt. Erik Westin
inledde som ny ordförande en diskussion om inriktningen
på utskottets fortsatta arbete med ett fokus på sektorns
framtidsfrågor, FoI i ett längre perspektiv och hur
medlemsnytta kan skapas genom utskottets arbete.
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Kommunikation
Kommunikation är en prioriterad fråga inom IQ Samhällsbyggnad och en integrerad del i vår verksamhet. Under
slutet av året påbörjades arbetet med att ta fram en ny
kommunikationsstrategi för IQ Samhällsbyggnad, som
stödjer föreningens nya vision. Parallellt har vi också
påbörjat ett arbete med att utveckla vårt bildspråk och
grafiska form. Arbetet med kommunikationsfrågor har
under året dominerats av det webbprojekt som genomförts.
Nyhetsbrev och media
Åtta nummer av det medlemsexklusiva nyhetsbrevet
”Medlemsnytt” har utkommit under året och antalet
prenumeranter ökar stadigt. Arbetet med att utveckla
Medlemsnytt har fortgått under 2016 som ett led i vårt
arbete med att förstärka medlemsnyttan. Det publika
nyhetsbrevet ”Aktuellt från IQ Samhällsbyggnad” har
utkommit med åtta nummer under året.

Våra nyhetsbrev är både uppskattade och lästa; det visar
såväl statistik från det verktyg som används för att skapa
och skicka ut nyhetsbrev som de personliga kontakter vi
har med våra läsare.

Vi har under året ökat vårt mediegenomslag, framför allt
i sociala medier. IQ Samhällsbyggnad har, tillsammans
med BIM Alliance och övriga program som vi samordnar,
under 2016 skickat ut ett tiotal pressmeddelanden och
pressinbjudningar till seminarier och konferenser. Många
av dessa pressmeddelanden har fått stort genomslag,
framför allt i branschpress.

Samverkan och påverkan
Webb och digital närvaro
Under året har vi genomfört ett webbprojekt med målen
att göra de webbplatser som vi ansvarar för mer målgruppsanpassade, lättnavigerade och mobilanpassade
samt få en stabil och lättanvänd teknisk plattform. Under
webbprojektet har vi samarbetat med föreningen
Byggherrarna, som också drivit ett webbprojekt, med
resultat att vi kunnat vara kostnadseffektiva. I september
nylanserades www.iqs.se, som under hösten följdes av
www.bygginnovationen.se och www.smartbuilt.se. Övriga
webbplatser nylanseras under första halvan av 2017.
Vi arbetar kontinuerligt med att förstärka vår närvaro
i sociala medier genom en ökad aktivitet på Facebook,
Twitter och Linkedin. Under december månad lanserade
vi vår första podcast.
Kommunikationsnätverket
IQ Samhällsbyggnads kommunikationsnätverk har haft
fyra möten under året. Fokus är erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling och samverkan. Nätverket har
bland annat diskuterat normkritisk kommunikation,
hur man kan använda Wikipedia som kommunikationskanal och om hur organisationer kan utveckla sitt
varumärke. Nätverket har drygt 25 deltagare, och är
öppet för intresserade kommunikatörer hos våra
medlemsorganisationer.

Under året som gått har förankring av det inspel till den
forskningspolitiska propositionen som IQ Samhällsbyggnad
samordnat varit ett fokusområde. Detta gjorde vi under
våren genom ett antal seminarier med olika infallsvinklar
parallellt med löpande kontakter med nyckelpersoner på
departement och myndigheter.
I september lämnade regeringen budgetpropositionen för
2017, där det framgick att det skulle bli en stor satsning
på FoI inom samhällsbyggandet. Ett grovt överslag visade
att det 2020 kommer att finnas minst en miljard kronor
öronmärkt för samhällsbyggnadsrelaterad FoI – samhällsbyggnadsmiljarden. I slutet av november överlämnades
den forskningspolitiska propositionen där vi mer i detalj
kunde läsa hur satsningarna fördelar sig. Glädjande nog
kunde vi konstatera att de förslag som vi framför i vårt
inspel fått gehör.

Fokus på bostäder i Almedalen
Under Almedalsveckan arrangerade vi ett seminarium
med rubriken ”Går det verkligen att bygga 700 000
nya bostäder”. Seminariet var mer än fullsatt med drygt
180 personer som lyssnade till en kunnig panel som
diskuterade hur FoI kan bidra till att lösa bostadskrisen.
Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad, inledde med att
visa några exempel på den innovationskraft som finns i
samhällsbyggnadssektorn. Även Smart Built Environment
arrangerade ett Almedalsseminarium.
Förutom de seminarier som IQ Samhällsbyggnad
arrangerade deltog våra medarbetare i andra seminarier
under Almedalsveckan. IQ Samhällsbyggnads vd Eva
Schelin återfanns i panelen i ett seminarium arrangerat
av SKL, med titeln ”Snabbare byggprocesser och rimliga
byggregler – så löser vi bostadsbristen”. Olle Samuelson,
FoI-strateg på IQ Samhällsbyggnad och Smart Built
Environment, medverkade i ett BoKlok-seminarium
om industriellt byggande. I samband med seminariet
blev Olle Samuelson tillsammans med Jerker Lessing,
FoU-chef på BoKlok, intervjuade av Sveriges Radios
Ekonomiekot.
Remisser med FoI-koppling
Som företrädare för ett brett FoI-perspektiv inom den
svenska samhällsbyggnadssektorn får vi förfrågningar
om att besvara remisser betänkanden, utredningar och
andra förslag. Vi besvarar remisser där det finns eller
borde finnas en tydlig koppling till forskning och
innovation.
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I mars lämnade vi ett remissvar på utredningen
”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form
och design”. Vårt svar föregicks av ett remisseminarium
i februari, där utredaren Christer Larsson berättade om
utredningen och representanter från olika delar av
sektorn kommenterade utredningens förslag. Seminariet
arrangerades tillsammans med stiftelsen Arkus.

I mars lämnade vi även ett remissvar på betänkande
”Bättre samarbete mellan stat och kommun vid
planering och byggande”. Och i april gav vi vår syn på
”Underlag för beslut om riktlinjer för forskning och
innovation på energiområdet för perioden 2017–2020”
i april. Denna utredning utgjorde grunden för energiforskningspropositionen Forskning och innovation på
energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft
och försörjningstrygghet, som kom i december.
I oktober lämnade vi ett remissvar på ”Byggnaders
klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv”.

Debatt om angelägna frågor
Svensk byggindustri intar idag en tätposition inom
flera olika discipliner. ”Det avspeglas i en betydande
kunskapsexport och omfattande verksamheter i
utlandet”, skrev Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad,
och Olle Samuelson, Smart Built Environment och
vd BIM Alliance, i en debattartikel i Svenska Dagbladet
i slutet av april.

I en debattartikel den 30 november på Dagens Samhälles
webbplats med titeln ”Forskning avgörande för samhällsbyggandet” kommenterar IQ Samhällsbyggnads styrelse
den forskningspolitiska propositionen.
Smarta Städer
Regeringen lanserade under sommaren samverkansprogrammen där fem svenska styrkeområden pekas ut.
Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva,
kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser
och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga
aktörer, näringsliv och akademi ska nya, innovativa
lösningar hittas som stärker konkurrenskraften, bidrar
till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Genom
att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser,
får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser
som satsas. IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin ingår i
den samverkansgrupp som knyts till delprogrammet
Smarta Städer.
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PROGRAM

Vi skapar relevanta mötesplatser
Att skapa mötesplatser är en viktig del av IQ Samhällsbyggnads egen verksamhet och inom de projekt och
program som vi samordnar. Sammantaget har omkring
1 500 personer deltagit i de möten, seminarier och
konferenser som vi anordnat under året. Några av de
större seminarierna finns uppräknade i kapitalet ”Viktiga
datum under 2016”.

Dessutom har representanter från IQ Samhällsbyggnad
medverkat i många olika seminarier, konferenser och
möten arrangerade av olika aktörer i sektorn. Några
seminarier har också webbsänts med många tittare.
Därtill kommer ett antal seminarier och mötesplatser
som arrangerats av föreningen BIM Alliance.

E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande
och boende
E2B2, som är ett samverkansprogram mellan IQ Samhällsbyggnad
och Energimyndigheten, har nu nått maximal verksamhet i den här
programperioden. En femte utlysning genomfördes och sammanlagt
under året startade 36 nya projekt. Nu pågår totalt 80 projekt där
över 200 samfinansiärer från sektorn bidrar med sin tid och sina
resurser. Den totala projektvolymen för de beslutade projekten är
250 miljoner kronor, som till hälften utgörs av statligt stöd och till
hälften av samfinansiering. Samfinansiärer är byggentreprenörer,
fastighetsbolag, energiföretag, materialleverantörer, installationsleverantörer, teknikkonsulter, arkitekter med flera. De driver sektorns
kunskapsuppbyggnad och bidrar aktivt till att göra boendet och
byggandet mer energieffektivt.
Projekten i E2B2 handlar om energieffektivisering ur många olika
perspektiv. De handlar om hur vi bygger mer energieffektiva hus,
framför allt avseende värme, ventilation och klimatskal, men också
om människorna som bor eller använder byggnaderna och hur man
påverkas av energieffektiviseringsarbete som exempelvis renovering.
Helhetsperspektiv är centralt och flera projekt handlar om hur vi kan
planera och bygga mer energieffektiva samhällen.
En halvtidsutvärdering gjordes av en oberoende part på uppdrag
av Energimyndigheten. Programmet och programledningen fick
i den genomgående mycket goda omdömen.
Flera möten har genomförts under året, de största är årskonferensen
med ett hundratal deltagare och forskarmötet med ett sjuttiotal
deltagare. I samband med utlysningen gjordes en informationsfilm.
Alla projekt gör en kommunikationsplan. Programmets första
slutrapporter har publicerats. För att komplettera slutrapporterna
produceras ett resultatblad skrivet av en journalist som sammanfattar
de viktigaste resultaten i samråd med projektledarna. Det är ett
snabbt och lättillgängligt sätt att lära sig mer om energieffektivt
byggande och boende.

JPI Urban Europe – forskningssamarbete med fokus på
stadsutveckling

Projekt- och programsamordning
IQ Samhällsbyggnad fungerar som plattform, samordnare
och samarbetspartner i sektorsövergripande program
och projekt inom sektorn. Vi gör detta på uppdrag av
myndigheter, medlemmar eller EU.
För att utveckla, kvalitetssäkra och öka synergierna inom
vår programverksamhet har vi ett pågående internt
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utvecklingsarbete som vi kallar för ”syntesverkstaden”.
Syntesverkstan behandlade under 2016 frågor sprungna
ur programverksamheten kring kunskapsgeneration,
innovationsgrad och programledningshantverket.

I JPI Urban Europe samarbetar forskningsfinansiärer från ett
femtontal europeiska länder för att bygga en gemensam och
långsiktig forsknings- och innovationsinfrastruktur med inriktning
på stadsutveckling. Syftet är att stärka innovation för hållbar
stadsutveckling och effektivisera användningen av nationella
forskningsmedel genom ökat internationellt samarbete. Från
Sverige deltar Formas, Energimyndigheten och Vinnova.
Ett tungt vägande skäl till att IQ Samhällsbyggnad engagerar sig
i JPI Urban Europe är att samordning av FoI inom stadsutveckling
i Europa skapar möjligheter att delta i europeiska policysammanhang som gynnar aktörer inom svenskt samhällsbyggande. Vårt
engagemang i programmets operativa ledning och i kommunikations-

inriktade uppdrag ger oss möjligheter att utveckla våra internationella
nätverk och stärka vårt inflytande i europeiska FoI-sammanhang,
inte minst inför nästa europeiska ramprogram för FoI.

Fler länder och större bredd av aktörer
Under året har de två EU-finansierade projekt som stödjer JPI
Urban Europe - SEiSMiC och Boost - avslutats och ett tredje, EXPAND,
inletts. EXPAND är inriktat mot att genomföra konkreta insatser för
att implementera JPI Urban Europes strategiska innovations- och
forskningsagenda och engagera fler länder och få en större bredd
av aktörer i programmet. En central uppgift är att etablera en
plattform för att bredda medverkan från praktiker i offentlig verksamhet,
näringsliv och civilsamhället, och stärka deras inflytande över
programmet. JPI Urban Europes ”stakeholder involvement platform”
lanserades i Bryssel i oktober i samband med SEiSMiCS sista forum.
Den bygger vidare på erfarenheter från SEiSMiC och organiseras på
ett liknande sätt, där nationella nätverk samordnas genom europeiska
forum och möten.
Arbetet framöver är inriktat på fortsatt implementering av forskningsoch innovationsagendan, att utveckla strategiska nätverk, sprida
forskningsresultat och arbeta fram inspel till EU-kommissionen om
inriktningen på EU:s nästa ramverk för forskning och innovation, FP 9.
IQ Samhällsbyggnads strategiska åtaganden i utlysningsverksamheten
under 2016 har gått i det globala samarbetets tecken. Programmets
fjärde utlysning öppnade i december och är inriktat på integrerade
lösningar för framtida mat-, vatten- och energiförsörjning. Utlysningen
sker i samarbetet med Belmont Forum, som organiserar forskningsfinansiärer över hela världen, och öppnar möjligheter till samarbeten
med bland annat USA, Japan, Brasilien och Taiwan. Utlysningen
innebär ett första viktigt steg mot utomeuropeiskt samarbete.

Smart Built Environment – smartare samhällsbyggnad
genom digitalisering
Den 1 januari 2016 startade det strategiska innovationsprogrammet
Smart Built Environment officiellt. Programmet är ett av 17 strategiska
innovationsprogram som finansieras av Formas, Vinnova och
Energimyndigheten.
Under året har programmet gått från en uppstartsfas till en mer
operativ fas. Projektledningen fokuserade under året på att vässa
rutiner och ta fram mallar samt på att övergå från en centraliserad
detaljstyrning till en mer distribuerad form av styrning där exempelvis
koordinatörer och parter har tydligare roller och kan engageras
mer direkt i programmets verksamheter. Under året rekryterades
en ny programchef till programmet – Amy Rader Olsson, som
började i augusti.
I oktober hölls programmets första årsstämma och den första
ordinarie styrelsen valdes. I samband med årsstämman hölls
en välbesökt öppen programkonferens. Smart Built Environment
hade vid slutet av året 37 parter, ett antal som stadigt växer.

Utlysningar och strategiska projekt
Programmet tilldelar FoI-medel till både strategiska projekt och till
projekt som beviljas inom öppna utlysningar. Under året påbörjades
flera förstudier till strategiska projekt och under den senare delen av
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året kunde 12 strategiska projekt påbörjas inom fyra av programmets
fokusområden - Forskningsplattformen, Standardisering, Livscykelperspektiv och Innovationslabb.
Under våren genomfördes två öppna utlysningar. I juni tilldelades
medel till 14 projekt inom områdena Digitala affärsmodeller och
Testbäddar för digitala lösningar inom samhällsbyggande.
I dagsläget har Smart Built Environment 26 pågående projekt.
Programmet delade ut över 20 miljoner kronor till projekt och
andra satsningar under 2016.
Kommunikationsinsatser är särskilt viktiga för att nå målen för
Smart Built Environment. Under 2016 gavs bland annat tio nyhetsbrev ut och en ny webbplats lanserades i slutet av året. Under
Almedalsveckan arrangerade Smart Built Environment ett välbesökt
seminarium tillsammans med systerprogrammen RE:Source och
InfraSweden2030. Temat var att innovationer för hållbart samhällsbyggande är avgörande för att lösa Sveriges utmaningar.

BIM Alliance

BIM Alliance Sweden är en ideell förening med drygt 170 medlemmar
som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital
strukturerad informationshantering. IQ Samhällsbyggnad har sedan
starten av föreningen 2014, på uppdrag av BIM Alliance styrelse,
tillhandahållit VD-tjänst samt ekonomi-, kommunikations- och
administrationstjänster. BIM Alliance upprättar en egen årsredovisning med förvaltningsberättelse, men verksamheten sammanfattas
kort nedan eftersom den nyttjar resurser inom IQ Samhällsbyggnad.
Under året har 16 nya medlemsorganisationer tillkommit. Föreningen
har arrangerat ett tiotal seminarier och konferenser med olika storlek
och inriktning. Årsstämman och en stor konferens hölls den 12 april
där bland annat bostads- och digitaliseringsministern medverkade.
Kansliet har också medverkat vid ett stort antal övriga arrangemang
som talare. Under hösten bildades BIM Akademin, ett nätverk för
utbildningsfrågor inom BIM med fokus på högskolor och universitet,
men där även utbildningsföretag medverkar. Elva nyhetsbrev och
sex infoblad har getts ut.
Det tekniska rådet har fortsatt att arbeta internationellt genom
organisationen buildingSMART och medverkat vid deras standardiseringskonferenser och i arbetsgrupper. En heldag om standarder
arrangerades under hösten med cirka 100 deltagare. I övrigt har
mycket samarbete skett inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, där BIM Alliance engagerat
sig i flera av de strategiska projekt som startat. Certifieringsarbetet
inom FastAPI har kommit igång och BIM Alliance erbjuder nu
certifiering för systemet till hela sektorn.
Verksamheten har också innehållit löpande uppdatering av webbplats
och medlemsregister samt att ett utvecklingsprojekt för en ny
webbplats har påbörjats.
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Bygginnovationen – utvecklar goda idéer

I Bygginnovationen kan innovatörer och entreprenörer söka stöd för
att testa om en idé håller för att utvecklas vidare. Vinnova samverkar
med samhällsbyggnadssektorn genom organisationen Bygginnovationsintressenterna för att stärka innovationsmiljön för svensk byggsektor.
IQ Samhällsbyggnad har under året slussats in i uppdraget att sköta
kommunikation och programledning.
Projekten som beviljas utförs av ett litet eller medelstort företag,
vanligtvis i samverkan med flera andra företag. I ungefär hälften av
projekten deltar en akademisk forskare aktivt i projektarbetet, vilket
betyder att programmet på riktigt fungerar som en överbryggning
där kunskap från akademi kommer till nytta i det mer entreprenöriella
näringslivet.
Programmet erbjuder två stödformer, lilla innovationsbidraget på
100 000 kr för att utreda och analysera en idé, samt stora innovationsbidraget på 300 000 kr för att förbereda affärsidén vidare för
kommersialisering. Under året tog programmet emot 76 projektidéer,
av vilka 26 projekt beviljades.
I oktober genomfördes årsstämma och ett publikt seminarium för att
visa upp programmet, den verksamhet och de personer som bidrar
till programmet. En projektbroschyr producerades för att visa upp
exempel på projekt som får stöd i programmet. En ny webb har också
lanserats som fokuserar på entreprenörerna och idéerna samt på
hur man gör för att söka medel i programmet.

PROJEKT
Med syfte att påverka EU – BEST

EU gör stora satsningar på samhällsbyggnadssektorn inom det
pågående ramprogrammet Horisont 2020 – men för att påverka
inriktningen på utlysningarna krävs ett långsiktigt och strategiskt
påverkansarbete.
Under två åren fram till oktober 2016 fick IQ Samhällsbyggnad ett
tvåårigt bidrag beviljat från Vinnova i syfte att etablera en påverkansplattform ”Built Environment Sweden Platform” (BEST) mot kommande
EU-utlysningar. Målet med arbetet inom plattformen var att påverka
innehållet i de utlysningar inom Horisont 2020 som är relevanta för
samhällsbyggnadssektorn. Plattformsarbetet skedde i samverkan
med SP, KTH, Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Umeå Kommun,
Mistra Urban Futures, Sveriges Energikontor och Arkitekturakademin.
BEST slutrapporterades i oktober.
Påverkan skedde genom skriftliga inspel inför både långsiktiga
forskningsagendor och utlysningar inom befintliga program, som till
exempel Energy Efficient Buildings och JPI Urban Europe. En ny etapp
av påverkansplattformen, som vi planerar söka under 2017, kommer
knytas tydligare till Smart Built Environment.

Strategisk Innovationsagenda för att minska
byggprocessens klimatpåverkan
Under 2015 har IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Sustainable
Innovation och ÅF, i samverkan med en bred samling aktörer från
samhällsbyggnadssektorn, tagit fram och förankrat en strategisk
innovationsagenda som beskriver aktivitets- och kunskapsbehovet
för att minska byggandets klimatpåverkan i själva byggfasen.
Agendan presenterades på ett frukostseminarium i Sustainable
Innovations regi den 17 februari 2016.
I och med arbetet med agendan har det skett en stor mobilisering i
medlemskåren i denna fråga. Vi kommer därför fortsätta att arbeta
för att få till stånd ﬂer projekt kring hur byggprocessens klimatpåverkan
kan minskas – projekt som kan söka finansiering via till exempel
Smart Built Environment och E2B2. Vi kommer fortsatt att vara aktiv
part i dialogen tillsammans med Sustainable Innovation i syfte att
säkerställa att forskningsfinansiärerna fortsätter investera i forskning
med syfte att minska byggprocessens klimatpåverkan

Urban Mobility

Syftet med projektet Urban Mobility, som genomfördes under första
halvåret av 2016, var att skapa bred samverkan inom området urban
mobilitet genom att kombinera samhällsbyggnad, informations- och
kommunikationsteknologier och transporter vid innovationsmiljöerna
Lindholmen Science Park, Mjärdevi Science Park och IQ Samhällsbyggnad.
En viktig del i projektgenomförandet var att knyta personliga kontakter
mellan klustermiljöerna och skapa god förståelse för deras förutsättningar och verksamheter. Därför genomfördes ett tiotal gemensamma
fysiska möten och workshoppar under projekttiden. Lokalt genomförde
varje deltagande organisation processkartläggning, klusterinventeringar, strategi- och visionsarbete samt förankring med intressenter
och i ledningsgrupper.
För IQ Samhällsbyggnads del medförde projektet en ökad förståelse
för transportfrågornas roll inom samhällsbyggnadsområdet och hur
mobilitetsfrågorna drivs av ledande aktörer på området – en nyttig
ingrediens i att kunna bidra konstruktivt i till exempel regeringens
samverkansprogram Smarta städer.

Forskning och utveckling inom underhåll av infrastruktur

IQ Samhällsbyggnad genomförde under hösten en förstudie på
uppdrag av stiftelsen Mistra, med syfte att utreda behoven av
forskning och utveckling inom underhåll av infrastruktur. IQ Samhällsbyggnad genomförde studien med stöd av workshoppar och
intervjuer med ett flertal medlemmar, som tillsammans representerar
ﬂera led inom planering, uppförande och förvaltande av infrastruktur.
Studien drog slutsatsen att ett nytt forskningsprogram inom området
behövs, och att det bör fokusera på VA, järnväg och väg då dessa
tre områden har omfattande underhållsproblem idag. Mistra
arbetar vidare med frågan internt och siktar mot en utlysning av
ett forskningsprogram om underhåll av infrastruktur under 2017.
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NÅGRA VIKTIGA DATUM UNDER 2016
JANUARI
1 Officiell start av Smart Built Environment

SEPTEMBER
1 Nylansering av www.iqs.se
13 Sista mötet i svenska SEiSMiC-nätverket, Stockholm

FEBRUARI
2 Lunchseminarium om framtidens forskningspolitik,
Stockholm
4 Årskonferens E2B2
9 Ny webb för Bygginnovationen lanseras
19 Remisseminarium om Gestaltad livsmiljö, Stockholm

MARS
13 Remissvar Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design
15 Möte i svenska SEiSMiC-nätverket, Göteborg
16 Femte utlysningen inom E2B2 öppnar
22 De två första utlysningarna inom Smart Built
Environment öppnar
29 Remissvar på betänkandet ”Bättre samarbete mellan
stat och kommun vid planering och byggande”

20 Budgetpropositionen för 2017 lägga fram. Det blir
en ”samhällsbyggnadsmiljard”

OKTOBER
21 Nylansering av www.bygginnovationen.se
21 Årsstämma och öppet seminarium i Bygginnovationen,
Stockholm
25–26 JPI Urban Europes ”stakeholder involvement forum”,
Bryssel
26 Smart Built Environments första årsstämma, Stockholm
27 Remissvar: Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett
livscykelperspektiv

NOVEMBER
16 Frukostmöte om den forskningspolitiska propositionen,
Göteborg
24 Forskarmöte i E2B2, Stockholm

APRIL
4 Remissvar på ”Underlag för beslut om riktlinjer för
forskning och innovation på energiområdet för
perioden 2017–2020”
5–8 Medverkan i Renovera Energismart vid Nordbygg

28 Den forskningspolitiska propositionen läggs fram
28 Nylansering av smartbuilt.se
29 Konferens; Effektiv datainsamling med drönare,
Stockholm
30 Debattartikel Dagens Samhälle

12 Konferens: Digitaliseringen och BIM, Stockholm
14 JPI Urban Europe Projects Meeting II, Amsterdam
25 Debattartikel svd.se

MAJ
10 IQ Samhällsbyggnads årsstämma med seminarium
och mingel, Stockholm
25 Frukostmöte: Kliven framåt mot ett hållbart
samhällsbyggande, Stockholm
31 SEiSMiC Forum #3, Bryssel, Lansering av JPI Urban
Europes ”stakeholder involvement platform”

JUNI
30 Utvärderingen av E2B2 presenteras av Faugert&Co

JULI
6 Almedalsseminarium: Går det verkligen att bygga
700 000 nya bostäder?
7 Almedalsseminarium: Innovationer för hållbart
samhällsbyggande avgörande för att lösa Sveriges
utmaningar!
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DECEMBER
7–8 Deltar i Plattformsdagarna, Malmö
Samhällsbyggnads-podden lanseras
14 Julfrukost om den forskningspolitiska propositionen,
Stockholm
15 JPI Urban Europes utlysning SUGI Nexus öppnar
19 Svenskt informationsmöte om Sustainable Urban
Global Initiative Food-Water-Energy Nexus, Stockholm

Ekonomi

IQ Samhällsbyggnad AB
IQ Samhällsbyggnad AB redovisar en vinst på 127 041 kr efter att bolaget fört viss del av resultatet till periodiseringsfond.

Balansräkning
Belopp i kr

2016-12-31

2015-12-31

Inventarier

27 153

40 545

27 153

40 545

Summa anläggningstillgångar

27 153

40 545

2 975 401

1 783 701

555 269

560 197

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Flerårsöversikt
Belopp i Tkr

2016

2015

2014

2013

2012

Serviceintäkter

3 991

4 034

4 089

4 362

4 892

13 996

11 326

8 439

8 505

17 792

9 596

11 407

8 567

4 884

340

20

15

19

17

13

264

140

111

-405

1 311

Övriga rörelseintäkter
Balansomslutning
Soliditet %
Resultat efter finansnetto

Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 732 084, disponeras enligt följande:

1 175 451

293 772

4 706 121

2 637 670

Belopp i kr

Kassa och bank

4 862 853

8 729 278

Balanserat resultat från föregående år

Summa omsättningstillgångar

9 568 974

11 366 948

SUMMA TILLGÅNGAR

9 596 127

11 407 493

100 000

100 000

20 000

20 000

120 000

120 000

1 605 043

1 525 384

1 605 043

Årets resultat

127 041

SUMMA

1 732 084

Balanseras i ny räkning

1 732 084

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Resultaträkning
Belopp i kr

Bundet eget kapital
2016-01-01

2015-01-01

Aktiekapital (100 aktier)

2016-12-31

2015-12-31

Reservfond

Intäkter
Serviceavgifter från medlemsföretag
Övriga rörelseintäkter

3 990 887

4 033 725

13 995 847

11 326 022

17 986 734

15 359 747

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Rörelsens kostnader
Summa eget kapital

Personalkostnader

-10 107 587

-9 088 230

Övriga rörelsekostnader

-7 603 348

-6 140 427

-13 392

-13 392

Obeskattade reserver

262 407

117 698

Periodiseringsfonder

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

1 819

23 171

Kortfristiga skulder

Räntekostnader

-106

-1 267

Förskott från kunder

264 120

139 602

Resultat efter finansiella poster

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
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Bokslutsdispositioner

-80 000

-

Resultat före skatt

184 120

139 602

Skatt på årets resultat

-57 079

-59 943

ÅRETS RESULTAT

127 041

79 659

Övriga kortfristiga skulder

127 041

79 659

1 732 084

1 605 043

1 852 084

1 725 043

80 000

-

80 000

-

-

3 361 392

1 141 575

694 292

145 212

144 962

864 253

661 748

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 513 003

4 820 056

7 664 043

9 682 450

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 596 127

11 407 493
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IQ Samhällsbyggnad, föreningen
IQ Samhällsbyggnad redovisar en vinst på 250 kr.

Flerårsöversikt
Belopp i kr
Medlemsavgifter
Soliditet %
RESULTAT EFTER FINANSNETTO

Balansräkning
2016

2015

2014

2013

2012

481 500

490 250

115 500

113 000

123 000

95

95

100

100

76

250

-34 748

-384 500

-366 909

-278 988

Belopp i kr

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

100 000

100 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Föreningens disposition

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 232 712, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
Balanseras i ny räkning

232 712

SUMMA

232 712

145 212

144 962

245 212

244 962

Summa anläggningstillgångar

245 212

244 962

SUMMA TILLGÅNGAR

245 212

244 962

232 462

267 210

250

-34 748

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Resultaträkning
Belopp i kr

Intäkter

Eget kapital
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

481 500

490 252

481 500

490 252

-481 250

-525 000

250

-34 748

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Resultat efter finansiella poster

250

-34 748

Resultat före skatt

250

-34 748

ÅRETS RESULTAT

250

-34 748

232 712

232 462

232 712

232 462

12 500

12 500

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Resultat från finansiella poster

19

Fritt eget kapital

12 500

12 500

245 212

244 962
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