Vi tar Sverige till en tätposition
inom hållbart samhällsbyggande.

iqs.se

Det finns många skäl att satsa på forskning och
innovation (FoI). För organisationer och företag
kan det vara ett sätt att utveckla nya och bättre
produkter, tjänster och processer, ge större kundnytta, minska kostnader och få kunskapsförsprång
i förhållande till konkurrenter. I förlängningen leder
det till ökad konkurrens- och attraktionskraft.
Forskning, innovation och utveckling är också
viktiga pusselbitar i byggandet av det goda, hållbara
och inkluderande samhället. Det är också en del i att
lösa de samhällsutmaningar som Sverige, liksom resten
av världen, står inför. Men för att vi ska lyckas krävs en
ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig
och ideell sektor. En välfungerande samhällsbyggnadssektor har stor betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling
och välstånd. Satsningar på att utveckla samhällsbyggnadssektorn ger därför ett stort genomslag i hela
samhället.

IQ Samhällsbyggnad – sektorns röst
i forsknings- och innovationsfrågor
IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation
för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Vi kombinerar FoI-frågor med gränsöverskridande samverkan. Hos oss hittar utvecklingsinriktade
samhällsbyggare ett nätverk och en plattform för att
driva utvecklingsfrågor.
Vår vision är att Sverige ska ha en tätposition
inom hållbart samhällsbyggande. Tillsammans i IQ
Samhällsbyggnad skapar vi samhällsnytta genom att
öka kompetensen och skapa förutsättningar för 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
• Främja nyttiggörande

Vi påverkar och initierar forskning
och innovation
IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn i arbetet med att påverka regeringen
och EU i forsknings- och innovationsfrågor.
Vi arbetar för ﬂer och bättre resurser för forskning och
innovation inom samhällsbyggandet. Det gör vi genom
att vara en relevant samtalspartner till regeringskansliet,
forskningsfinansiärer, myndigheter med ﬂera om prioriteringar och satsningar. Genom vårt påverkansarbete
har satsningarna på forskning och innovation inom
samhällsbyggnad ﬂerdubblats under de senaste åren.

Eftersom vi samlar en bredd av företag och organisationer
från hela sektorn och har god kännedom om kunskapsbehoven kan vi initiera nya forskningsprogram och
projekt.

Vi samlar och mobiliserar sektorn
Utvecklingsinriktade personer inom näringsliv,
myndigheter, kommuner och akademi möts hos
IQ Samhällsbyggnad. Här startas konkreta projekt,
långsiktiga program och här ordnas möten, seminarier
och workshops på lokal, nationell och europeisk nivå.
Vi arbetar för att få ﬂer organisationer att delta i forsknings- och innovationsprojekt och på så sätt öka
kunskapsuppbyggnaden i sektorn. Tillsammans identifierar vi behov, utmaningar och kunskapsluckor och
hittar sätt att möta dem. Vi är en katalysator för våra
medlemmars FoI-arbete!

Vi driver och samordnar projekt och
program till nytta för våra medlemmar
IQ Samhällsbyggnad fungerar som plattform, samordnare
och samarbetspartner i sektorsövergripande projekt
och program på uppdrag av myndigheter, medlemmar
och EU. Våra engagemang varierar över tiden, och när
vi väljer vilka program och projekt som vi engagerar oss
i är det alltid med utgångspunkten att det ska ge ett
mervärde för våra medlemmar.

Smart Built Environment – smartare
samhällsbyggnad genom digitalisering

JPI Urban Europe – europeiska
lösningar på globala utmaningar

Digitaliseringen innebär en av de största samhällsförändringarna någonsin. I det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttas sektorns
gemensamma digitaliseringsarbete för att skapa ett
byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.
Programmet arbetar med strategiska projekt och öppna
utlysningar och det är möjligt att påverka programmets
riktning genom att bli part. IQ Samhällsbyggnad
samordnar Smart Built Environment.

JPI Urban Europes mål är att skapa attraktiva, hållbara
och ekonomiskt livskraftiga städer och urbana områden
genom samarbete och forskning. JPI Urban Europe
finansierar tillsammans med europeiska forskningsfinansiärer innovativa samarbetsprojekt inom stadsutveckling. IQ Samhällsbyggnad driver programmet
tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på
uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.
www.jpi-urbaneurope.eu

www.smartbuilt.se

E2B2 – forskning för energieffektivt
byggande och boende
E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills
inom området energieffektivt byggande och boende.
Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans
för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet
och boendet i samhället. IQ Samhällsbyggnad driver
programmet på uppdrag av Energimyndigheten.

BIM Alliance – föreningen som driver
BIM-utvecklingen i samhällsbyggandet
BIM Alliance är en sektorsdriven förening som arbetar
för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM.
BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller
av byggnadsverk i samhällsbyggandet, och för att
kunna dra full nytta av tekniken och arbetssätten det
medför behövs ett gemensamt arbete mellan sektorns
alla aktörer. BIM Alliance är den plattform som stöttar
och enar sektorn i BIM-frågor. IQ Samhällsbyggnad
tillhandahåller kanslitjänster till BIM Alliance.

www.E2B2.se
www.bimalliance.se

Bygginnovationen – från idé till innovation
Bygginnovationen fångar upp och stödjer idéer som
gör byggandet i Sverige mer produktivt och innovativt.
I Bygginnovationen samverkar Vinnova med representanter för samhällsbyggnadssektorn för att skapa
en aktiv innovationsmiljö. Utlysningen är ständigt
öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år.
IQ Samhällsbyggnad ansvarar för programledning och
kommunikation.
www.bygginnovationen.se

Vi ser till att kunskap kommer till nytta
Det är vår övertygelse att forskning och innovation
skapar verklig nytta i samhällsbyggandet. Därför måste
vi höja och bredda förståelsen, kapaciteten och vanan
hos sektorn att ta emot nya produkter, tjänster och
processer. Samtidigt arbetar vi för att sektorn ska bli
bättre på att göra kunskap tillgänglig för ﬂera. Vi arbetar
också med att se till att resultat från projekt och program
som vi samordnar sprids och används, och med att
utveckla och sprida metoder för kunskapsdelning.

Ditt medlemskap är viktigt
Att vara medlem hos IQ Samhällsbyggnad innebär nytta
på både kort och lång sikt. På kort sikt kan du få hjälp
med att komma vidare i konkreta FoI-frågor i din vardag,
på lite längre sikt har medlemskapet ett strategiskt
värde för att stärka ditt företags eller din organisations
utveckling genom IQ Samhällsbyggnads unika nätverk
och verksamhet.
Vi har omkring 110 medlemmar från hela samhällsbyggnadssektorn. Genom vår bredd kan vi föra hela sektorns
talan och få politiker, myndigheter och media att lyssna.
Ju ﬂer medlemmar vi är desto starkare är vår röst i
samhällsbyggnads- och FoI-frågor. Därför är ditt
medlemskap viktigt för hela sektorn.
Kontakta oss så berättar vi mer
Mejla oss på info@iqs.se eller ring 070-645 16 40.
Mer information om oss, vad vi gör och vilka som jobbar
hos oss hittar du på www.iqs.se.

iqs.se

