
Slutkonferens den 10 december 2019

Moderator: Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Bygginnovationen

– tack för oss



Program
15.00 Välkomna

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad, moderator

Bygginnovationen – tack för oss!

Anna Land, IQ Samhällsbyggnad

Projektkavalkad:

• Neverland Project/The OMIT Instrument

Allan Montan och Shannon Felländer Tsai, The 

OMIT Instrument

• Innovativ lågbyggande golvvärme med grafit

Lennarth Palmquist, XY Climate Sverige AB

• Betongsensorer

Jacob Bergvall, InviSense AB

Bygginnovationen

– uppföljning av resultat och effekter

Tommy Jansson, WSP

Innovationer i tidiga skeden – så når vi 

målgruppen

Paneldiskussion under ledning av Anita Aspegren

Deltagare:

• Lejla Cengic, Vinnova

• Tommy Ellison, Besab

• Elinor Kruse, Teknikföretagen och Re:Source

• Camilla Byström, InfraSweden2030

• Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

ca 16.30 Mingel med glögg och pepparkaka







Bygginnovationen 2011-2018: 200 projekt



Neverland Moln optimerar byggflöden Hägring

Ljura Taklift Rörskopi Build-r

Solceller som hustak Tysta offentliga rum IoT-lösning för hissar



Våra stöd

Lilla innovationsbidraget

max 100.000 kr

• Särskilt för SMF 

• Inget krav på egeninsats

• Målet är att formulera en tydlig 

projektidé som kan utvecklas vidare

Stora innovationsbidraget 

max 300.000 kr 

• Minst 50 % egeninsats

• Målet är att utreda förutsättningarna 

för kommersialisering 

• Resultatet kan vara en plan för 

kommersialisering av projektidén 

eller ett underlag för fortsatt 

utveckling





Skicka in projektidé Bedömning

Affärsrådet bedömer 

affärspotentialen 

Programstyrelsen ger 

rekommendation till Vinnova

Ansökan till Vinnova

Om projektidén uppfyller 

programmet intentioner och 

bedömningskriterier 

uppmanas du att skicka in 

en ansökan till Vinnova.

www.bygginnovationen.se



Enkelhet och relevans

• Begränsat stöd

– Små stöd som gör stor nytta och skillnad

• Begränsad formalia

– Enkel ansökan i word, 2 sidor

• En kompetenspool av bedömare i affärsrådet

– från olika delar av sektorn

– bred och lång erfarenhet

• Snabb hantering av ansökningar

– Fyra veckor till besked, 6 ggr/år



Medlemmar









● Analogt instrument för lättillgänglig 
stressreduktion.

● Användaren exponeras under 10 minuter för 
ett binauralt ljud.

● Detta har en stressreducerande effekt.



Tack!

Allan Montan
Shannon Felländer-Tsai

info@theomitinstrument.com





Innovativ lågbyggande golvvärme med grafit

Lennarth Palmquist



Traditionell ingjuten golvvärme

➢ Hög vikt
➢ Hög bygghöjd
➢ Trög styrning
➢ Hög driftkostnad

Värmemotståndet skall vara litet

Värmemotståndet skall vara stort



Golvvärme med grafitmattan Heat Spreader

Isolering minskar energiförluster

Liten massa 
att värma 

Grafitremsor 
sprider ut 
värmen

Glasfibernät 
armerar

BRA  
MILJÖ

VAL

Minskar mängden 
massa med 80-90%.

➢ Låg vikt
➢ Låg bygghöjd
➢ Snabb styrning
➢ Låg driftkostnad



Grafitmattan Heat Spreader



Bygginnovationens – RISE Byggfysik

Jämförelse traditionell uppbyggnad med Heat Spreader - 20 mm mindre pågjutning

Isolering S200MX – 30 mm

Bygghöjd 80 mm

Bygghöjd 60 mm

0,75 mm Heat Spreader =   20 mm avjämningsmassa (34kg/m2)



Bygginnovationens – RISE Byggfysik
A - traditionell 

85 kg 
80 mm 
13,5 kg/CO2

C – XPS300+Heat Spreader

20 kg
40 mm
3,2 kg/CO2

B – Heat Spreader

51 kg 
60 mm
8,1 kg/CO2

Kostnad grafitmattan
= 17 kg fiberarmerad självtorkande avjämningsmassa



Installation



Installation



Installation



Utmaningar!

➢ Övertyga skeptiker
➢ Större referensprojekt
➢ Verifierade materialtester
➢ Innovativa lösningar

Innovativa Startups steg 1

XPS 300 

RISE CBI betonginstitutet – höga belastningar

Chalmers Industriteknik

Ersätta nuvarande 
aluminiumplåt

Grafit laminerad med filt



TEAM XY CLIMATE

Styrelse:

Lennarth Palmquist – VD – innovatör/delägare

Patrik Carlsson - Limmareds Rör - delägare 

Bernt-Ove Andersson – delägare – (Tranemo Prefab - delägare)

Claes Axell – delägare – (Tranemo Prefab – delägare) 

Suppleanter:

Rolf Carlsson – Limmareds Rör  

Rickard Palmquist - ArdaghGroup – Ständiga förbättringar
(BSV – energiingenjör)



Funderingar/frågor?

Låt ert nästa steg bli

ovanpå en XY Climate produkt





Projekt Betongsensorer
Bygginnovationens slutseminarium 2019-12-10



Bakgrund och mål
• InviSense har en befintlig lösning för fuktmätning i 

byggkonstruktioner, dock inte i betong

• Mätning av betongtorkning är kostsamt och osäkert, men är vitalt 
för att säkerställa byggnadens kvalitet

• Vi vill utveckla en fuktsensor för betong, baserad på InviSense 
teknik



Utförande och resultat
• 8 olika designer av sensorer testades 

• 1 valdes ut för vidare utveckling



Fortsatt arbete
• Arbetet har fortsatt med hjälp av delfinansiering från privata aktörer

• Finjustering av vald design

• Industrialisering
• Installation

• Massproduktion

• Tester i verkliga projekt





Uppföljning av resultat och 
effekter i Bygginnovationen

Presentation 2019-12-10

17 december 2019



37

• Uppdraget, genomfört arbete

• Resultat och effekter av satsningen 

• Centrala slutsatser, rekommendationer

Agenda



Uppdraget, 
genomfört 
arbete
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• Den övergripande frågan: Vilka värden har Bygginnovationen 
skapat och vilka möjligheter finns att inkorporera dem i andra 
pågående program eller pågående satsningar? 

• Följa upp vilka resultat och effekter i programmet bidragit till att 
åstadkomma

• Dokumentstudier

• 17 intervjuer

• Enkät till projektledare

• Tolkningsseminarium

Uppdraget, genomfört arbete



Resultat och 
effekter av 
satsningen
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• Mycket bra svarsfrekvens på enkäten till projektledare

• De flesta som besvarat enkäten är SMF eller mikroföretag
• 70 av 124 (57 %) hade 0-3 anställda vid tiden för projektansökan

• Bygginnovationen har lyckats nå de mindre aktörer som utgjort den 
tilltänka målgruppen 

• Flertalet som beviljats stöd är mycket nöjda med de 
förutsättningar och stöd som de erbjudits

• 97 av 120 värderar den samlade nyttan som projektet har haft 
för utveckling av deras idé som stor eller mycket stor

• 79 av 124 svarar att projektet inte hade genomförts om de inte 
hade fått finansiering genom Bygginnovationen 

Huvudsakliga resultat av studien
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— Insikt om att idén inte är genomförbar eller inte har en plats på 
marknaden

— Produktverifiering

— Tillgängliggöra produkten/tjänsten på marknaden samt hitta nya 
marknader

— Utvecklad insikt om möjligheten samt att faktiskt arbeta utanför 
kärnverksamhetens gränser tillsammans med potentiella 
kunder, forskningsaktörer och industrin för utveckling av idén

— Utöka nätverket

— Kunskapsutveckling - och överföring samt kostnadsreduktion

”Största nyttan med projektet”, fritextsvar 
(kategoriserade efter mest förekommande)
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— Bygginnovationen var värdefullt för små aktörer med (ofta) 
tidiga idéer 
− 36 gick vidare med en ny ansökan (20 företag med 1-3 anställda)

− 11 av 20 ansökningar från mikroföretagen var framgångsrika

— Vinnova det naturliga nästa steget för flertalet projekt (oavsett 
aktörens storlek)
− 22 av 36 gick till Vinnova (14 med 1-3 anställda) 

− Men fortfarande bäst anpassat för större aktörer: Hitraten för de större 
företagen (>50 anställda): 100 %, för mikroföretagen: 55 %

— Relativt många gick inte vidare med en ansökan för att de inte 
visste vart de skulle gå, eller på grund av resursbrist

Bygginnovationen upplevs ha haft en roll i systemet 
som ingen annan aktör uppenbart intar
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— Fyllt en lucka genom att ha erbjudit en möjlighet att söka 
specifikt mindre bidrag, 50 000 – 100 000 kronor

— Erbjudit en möjlighet för små aktörer att driva en idé genom 
projektform och hitta sin egen roll

— Varit lätt för företag eller personer med få resurser att söka 
bidrag eftersom man inte haft riktade utlysningar

— Flera respondenter anger även att samarbetet mellan projekten 
och universitet/högskolor samt forskningsinstitut varit viktigt för 
att få en hög kvalitet på projektresultaten. 

Bygginnovationens viktigaste framgångsfaktorer 
(enkätsvar och intervjuer)
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— Identifierat i huvudsak två anledningar i fritextsvar: 
− Till stor del beroende på resursbrist

− Aktörerna tycks ha saknat en tydlig bild om att det funnits möjlighet att 
söka bidrag från andra satsningar/program/aktörer

Varför har man inte gått vidare med en ny ansökan?

”Har inte haft tid att sätta mig 
ner och formulera ett nytt 

projekt […] Som egen finns det 
inte mycket tid över till sånt.”

”Vi visste inte att det fanns 
fler nivåer av stöd att söka 
från IQ Samhällsbyggnad”

”Saknade information 
om att det var möjligt”

“

”Ingen utlysning som 
passar”

”För att det inte finns 
något program som 

vi kan söka”

”Finns inga medel 
tillsatta för den här 

typen av projekt inom 
byggbranschen.”



Centrala 
slutsatser
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— Fokus på idéer – programmet har gett aktörer möjligheten att 
formulera en idé som kan utvecklas vidare

— Affärsrådets granskning och tätt återkommande 
ansökningstillfällen 

— Nya produkter och nya företag; nya och utvecklade samarbeten 
mellan innovatörer och större företag och finansiärer

— Relativt många projekt ledde till nya, och framgångsrika, 
ansökningar till andra finansiärer

Bygginnovationen i viktiga aspekter har varit en 
framgång
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— Samverkan mellan akademin och små företag blev inte så bra 
som man hoppats eller förväntat sig

— Affärsrådets kompetens och idéer kring inkomna ansökningar 
hade kunnat nyttjas bättre genom mer dialog och återkoppling 
till de sökande

I vissa avseenden har Bygginnovationen lyckats 
mindre väl
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— Små ansökningar och små projektmedel - sannolikt en mer 
resurskrävande administration än många andra satsningar

— Ett litet program i Vinnovas portfölj, med minskande del av 
myndighetens medel till samhällsbyggnadssektorn

— Men detta är i överensstämmelse med Bygginnovationens 
intention

Bygginnovationen har bidragit med ett mervärde –
men hur stort?
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— Bygginnovationen fyllde då det initierades ett behov genom att 
erbjuda en möjlighet för små aktörer att utveckla en idé genom 
projektform och hitta sin egen roll

— Den funktion programmet har haft i innovationskedjan har 
förändrats
− Flera av de strategiska innovationsprogrammen verkar inom 

samhällsbyggnadsområdet

− Vinnova har under de år Bygginnovationen verkat vidare utvecklat sin 
stödarsenal till små innovativa företag

Bygginnovationen fyllde ett behov, men kontexten 
har förändrats
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— Det finns dock ett behov av stöd för ”små, snabba” projekt för 
att komplettera de strategiska innovationsprogrammen för 
samhällsbyggnadssektorn

— Hanteras delvis av SIPar och Vinnovas småföretagssatsningar, 
men kräver tid och god kännedom om systemet

— Det finns ett antal starka sidor i Bygginnovationen, som inte 
tydligt fångas upp av de stödsystem som finns idag:
− Stark bransch- och aktörskännedom, nätverk

− Fokusering på de entreprenöriella guldkornen, personer med en idé

− En stark kompetensresurs med möjlighet att ”coacha” de sökande 

− Hantering av sekretess

− Hög frekvens på ansökningstillfällen och snabb hantering och återkoppling

Det finns inte längre ett behov av ett 
Bygginnovationen i den form det har haft
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— Marknadsför de goda exemplen och alternativa kanaler för de 
aktörer som Bygginnovationen har riktat sig mot

— Initiera en förstudie

— Rita kartan

Rekommendationer för framtiden



Tack!

wsp.com







Paneldiskussion
• Lejla Cengic, Vinnova

• Tommy Ellison, Besab

• Elinor Kruse, Teknikföretagen och Re:Source

• Camilla Byström, InfraSweden2030

• Kristina Gabrielii, Smart Built Environment


