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Hur ska vi möta framtidens utmaningar i Sverige?
Den 22-23 november bjuder vi in dig till en helt ny konferens och mässa 

där vi tillsammans med viktiga branschorganisationer och myndigheter samlas 
för att säkra utvecklingen för det smarta och hållbara samhället i Sverige! 
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Utdrag ur agendan:

•  Ta del av hur ledande kommuner och 
 regioner arbetar och utvecklar den 
 uppkopplade staden

• Medborgardialog – människan i fokus

• Vilka risker medför den uppkopplade 
 staden för dig och din organisation?

• Hur kan du visualisera stadsbyggnads-
 idéer med AR, VR och 3D?

• Vad innebär teknikutvecklingen för 
 transportsystemet och staden i 
 framtiden?



Vi från förvaltningen samhällsbyggnad i Skellefteå väljer att lägga en 
ledningsgruppsträff i samband med konferensen Smarta städer för att 
få inspel till det utvecklingsarbete som vi driver på hemmaplan. 
Jag tycker det är ett bra sätt att omvärldsbevaka och samtidigt knyta 
kontakter med andra kommuner och verksamma från olika branscher 
som tillsammans bygger framtidens hållbara samhälle.

Hans Andersson, chef för samhällsbyggnad 
Skellefteå kommun

Fördjupa 
din kunskap
Praktikfall från städer 

och kommuner, keynotes 
och panelsamtal

Lyssna och lär 
av experter
Internationella och 

svenska talare utvalda 
för sin erfarenhet 

och kunskap

Verktyg och 
arbetsmodeller 

att omsätta 
i praktiken
Resurser för att din 

verksamhet ska kunna ta 
nästa steg i er utveckling 

Utöka 
ditt nätverk

Knyt viktiga kontakter 
över branschgränser och 

träffa de som arbetar 
mot samma mål

Bli en del av 
diskussionen

Genom att delta på 
gemensamma mötesplatser 
kan utvecklingen i Sverige 

gå framåt

Bidra till 
kunskapsutbyte 
och samverkan

Utbyt erfarenheter, 
kunskap och få nya 

perspektiv 

Besök Smarta städer 
om du arbetar med:
• Stadsplanering
• Samhällsbyggnad
• Geodata, GIS
• Infrastruktur
• Energi
• Hållbarhet och miljö
• Digitalisering 
• BIM
• Fastighetsutveckling
• IoT, AR
• Visualisering
• Affärsutveckling
• Transporter

Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens 
smarta stad och hållbart byggande
Smarta städer är en ny konferens och mässa inom upp-
kopplad infrastruktur, medskapande medborgare, sam-
hällsbyggnad, hållbart byggande och ny teknik. Här får 
du möjligheten att utvecklas i din yrkesroll, upptäcka det 
senaste, bli inspirerad och knyta viktiga kontakter.
Välkommen till två dagar du inte vill missa!



Programöversikt
Tisdag 21 november 
17.00 - 19.00  ”Pre Conference” mingel (självkostnadspris). 
 Möjlighet för deltagare att innan konferen-
 sen mingla och knyta värdefulla kontakter.

Onsdag 22 november 
08.30 - 08.55  Frukost 
09.00 - 12.15  Gemensamma sessioner i plenum
12.15 - 13.25 Lunch
13.30 - 17.30  Parallella sessioner – 4 valbara spår
17.30 - 19.00  Nätverksmingel (kostnadsfritt)

Torsdag 23 november 
08.30 - 08.55  Frukost 
09.00 - 12.00  Parallella sessioner – 4 valbara spår
12.00 - 13.05 Lunch
13.10 - 16.00  Gemensamma sessioner i plenum
16.30 - 19.00  ”After Conference” mingel (självkostnadspris).

Medskapande  
medborgare

Hållbar och
 trygg miljö

Urban 
mobilitet

Ett urval av utställare 
 BASTA - Bengt Dahlgren Stockholm AB  

Bygma Gruppen AB - Bioteria - CGI Sverige - Dimenteq  
Emrahus - Esri Sverige - Eurofins Danmark A/S 
Ewf Eco - Fabege - Foamglas - Icell AB - IP-Only 

Kingspan - Masonite - Metria - Nittedals Taktorv® 
Geir Flugund AB - OrganoWood - Stockholms Stad 
Rensa AB - SundaHus i Linköping AB - Svenskt Trä  

Svensk Betong - Svenska Termoträ - SWECO - Systemtext 
Telia AB - WSP Management - ÅWL Arkitekter

Läs mer och se hela utställarlistan på 
smartastader.com/utställare

+70 
sessioner

+100  
talare

Om programmet
Konferensens innehåll är noga utvalt av en 
programgrupp i samarbete med våra partners. 
Talarna kommer från näringsliv, offentlig sektor 
och akademin. 
I programmet får du en viktig inblick i det stra-
tegiska arbetet som pågår i Sverige för att vi ska 
bli ledande inom Smarta städer och hållbarhet 
tillsammans med ny kunskap, forskning och 
möjlighet att lära av verklighetens praktikfall från 
kommuner och städer runt om i Sverige. 

Keynotes, fyra parallella spår och spännande paneldiskussioner
Konferensen består av gemensamma keynotes och fyra parallella spår, där du kan välja fritt mellan alla spännande 
sessioner och paneldiskussioner. 

Uppkopplad 
infrastruktur

KONFERENS

MÄSSA

Parallell mässa 
Smarta städer består även av en branschöverskridande 
mässa som du kan besöka fristående eller i kombi-
nation med en konferensbiljett. Här kan du träffa 
företag, myndigheter och organisationer och ta del 
av deras lösningar, produkter och tjänster. Du kan 
även delta i spännande workshops, nätverka i hållba-
ren och lyssna till lärorika seminarier. Det personliga 
mötet och nätverksmöjligheter står i fokus, tillsam-
mans med skapandet av nya affärsmöjligheter och 
synergier då olika branscher och människor träffas. 
Mässprogrammet och utställningen är kostnadsfritt.
Om du har anmält dig som konferensdeltagare behöver 
du inte registrera dig som mässbesökare.

Vill du enbart delta på mässan? Anmäl dig kostnadsfritt på smartastäder.com/anmälan



Konferensprogram onsdag 22 november

GEMENSAMMA SESSIONER – PLENUM  9.00-12.15

09.00 INLEDNING: Moderator Helena E. Källgren 

09.05 The Evolution of Smart Cities: A Global Perspective
- Highlighting innovative practices from around the globe, illustrate how six key dimensions of smart cities can make cities more sustainable and citizens happier
- Introduce 3 generations of smart cities
- The growing role of the citizen in smart cities (urbanpreneurs, makers)
Boyd Cohen, Director of Research and Professor of Entrepreneurship & Sustainability, EADA Business School

09.45 Regeringens politik för hållbara städer och regioner
Regeringens politik för hållbart byggande. Peter Eriksson ansvarar för regeringens samverkansprogram Smarta städer, där innovationer, digitalisering 
och miljö- och klimatteknik skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. 
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister 

10.00 Samverkansgruppen smarta städer – konkreta projekt som dragit igång
Lina Martinsson, Anna Hult, Näringsdepartementet

10.20 Den smarta staden – från vision till verklighet
Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad

10.45-11.15 PAUS 

11.15 Strategiska innovationsprogram som bidrar till smarta städer – var står vi nu?
Olga Kordas, programchef Viable Cities
Torbjörn Fängström, programansvarig IoT Sverige 
Amy Rader Olsson, programansvarig Smart Built Environment
Jan Hellåker, programansvarig Drive Sweden

11.45 En ICT-spelares roll i den smarta staden 
Ett smart samhälle är ett hållbart samhälle som gagnar alla – invånarna, besökarna, offentliga verksamheten och näringslivet. 
Genom att koppla upp samhällsviktiga funktioner i ett digitalt ekosystem gör man samhällen, såsom till exempel städer, hållbara. 
Man gör dem också tillgängliga genom de anpassade upplevelser och den förhöjda livskvalitet som levereras. 
Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige

12.15-13.30 GEMENSAM LUNCH I MÄSSHALLEN 

PARALLELLA SESSIONER UPPDELAT I 4 VALBARA SPÅR  13.30-17.30

KEY
NOTE

KEY
NOTE

KEY
NOTE

15.15-15.45 PAUS

17.30 NÄTVERKSMINGEL

UPPKOPPLAD INFRASTRUKTUR

Spårvärd: WSP Sverige
Moderator: Måns Norlin, 
strategisk rådgivare inom samhällsplanering och 
digitalisering, WSP Sverige

13.30 Framtiden är redan här, 
frågan är vem som når den först? 
ABC (Digital) 2.0 Framtidens smarta stad 
Fredrik Bergström, Ek.Dr. Affärsområdeschef, 
WSP Sverige

13.55 Öppna data – den viktigaste 
beståndsdelen i den smarta staden
Pär Hedén, enhetschef marknad på Geodata-
divisionen, Lantmäteriet 
Susanne Nelleman Ek, VD, Geoforum Sverige

14.25 Smarta Helsingborg: 
Stad + Data = Makt?
Björn Lahti, koordinator Smarta Helsingborg, 
Helsingborgs stad

14.50 Drive Sweden – Självköran-
de eller Tillsammanskörande? 
Så kan självkörande fordon förvandlas till 
smarta mobilitetslösningar 
Stefan Myhrberg, Head of Road ITS – Intelligent 
Transport Systems, Ericsson

15.45 Data Ethics – The New 
Competitive Advantage

Pernille Tranberg, rådgivare i dataetik, 
DataEthics Consulting 

16.15 När staden och 
människors rörelser är 

uppkopplade – hur värnar vi om 
medborgarnas integritet? Vilka 
dataetiska frågor måste vi klara ut?

16.55 En smartare samhällsbygg-
nadsprocess 
Fem handfasta tips – hur du kommer igång med 
digitalisering och visualisering med GIS för att 
effektivisera ditt arbete. Erik Oldmark, VD, Metria

URBAN MOBILITET

Moderator: Lennart Sjögren

13.30 Kollektivtrafikens roll i den 
smarta staden – vad säger forsk-
ningen?
John Hultén, föreståndare, K2 – Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik

14.05 Vilka standarder behövs för 
att skapa den smarta staden? 
Therése Andrén, projektledare, SIS

14.40 Mobility as a Service 
– den personliga reseplaneraren
Från ord till handling
Stefan Thulin, intäktsstrateg, Trafikförvalt-
ningen vid Stockholms läns landsting

  

15.45 Kraftsamling öppna 
trafikdata 
Forum för Transportinnovation – En målbild 
för Sverige för att möjliggöra utvecklingen av 
smarta tjänster
Agnetha Lund, senior managementkonsult, 
Prospero Management, Elias Arnestrand, 
konsult, Zeto, Håkan Östlund, KAM, Samtrafiken 
Daniel Rudmark, senior researcher, RISE Viktoria

16.15 Autonoma fordon 
En av många pusselbitar i morgondagens 
transportsystem  
Hamid Zarghampour, strateg, uppkopplade 
och automatiserade transporter, Trafikverket

16.55 Urban ICT Arena – den 
öppna testbädden för den smarta 
och uppkopplade staden 
Petra Dalunde, COO Urban ICT Arena, Stiftelsen 
Electrum

HÅLLBAR OCH TRYGG MILJÖ

Spårvärd: SWECO  
Moderator: Maria Gårdlund, 
vd, Sweco IT-konsulter & Daan Cedergren, 
Sweco 

13.30 Framtidstryggad i den 
smarta staden 
Michael Thydell, BIM-strateg, Sweco

13.50 Hammarby sjöstad – det 
nationella skyltfönstret och mötes-
platsen för miljö- och klimatteknik 
för hållbara städer och kommuner
Östen Ekengren, vice VD, IVL Svenska miljö-
institutet 

14.20 Från globala avtal till lokal 
verkstad – vad är nästa steg?
En exposé över svenska kommuners utmaningar 
i ljuset av Parisavtalet, Agenda 2030 och New 
Urban Agenda  
Sabina Andrén, projektledare Hållbara städer, 
Världsnaturfonden WWF

14.45 Hur skiljer sig fram-
tidens trygga och hållbara 

stad från dagens?  

 
15.45 BoTryggt2030 – en modell 
för att bygga säkra, trygga städer  
Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare, 
Stiftelsen Tryggare Sverige

16.10 Sakernas internet för en 
hållbar och trygg miljö i Uppsala 
Olle Bergdahl, e-strateg, Uppsala kommun 
Edith Ngai, docent Uppsala universitet, 
projektledare för Green IoT Smart City Uppsala

16.35 Dynamisk översvämnings-
modellering – enkelt och smart? 
Petter Pilesjö, professor, Lunds Universitet

17.00 Låt naturen göra jobbet 
att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplane-
ring och byggande – slutresultat från Vinnovafi-
nansierade projektet c/o City 
Marie Åslund, senior arkitekt LAR/MSA, WSP 
Samhällsbyggnad

MEDSKAPANDE MEDBORGARE

Spårvärd: CGI Sverige  
Moderator: Julie Améen, 
Head of Public sector, CGI Sverige

13.30 Tillsammans bygger vi den 
kloka innovativa staden 
Mats Nilsson, chef hållbarhet och affärsutveckling, 
Tekniska verken i Kiruna och Robert Ylitalo, 
chef för affärsutveckling på CGI i norra Sverige

13.50 Geodata som motor i den 
smarta staden – för medborgarna 
Eric Jeansson, geodatastrateg, Göteborgs Stad 

14.20 Ghent – (Smart) City 
of People 
Karl-Filip Coenegrachts, Chief Strategy 
Officer, City of Ghent, Belgium

14.50 Medskapande och visuali-
sering som verktyg i normkreativ 
stadsutveckling
Lisa Wistrand, samhällsplanerare, 
White Arkitekter 
Mia Leterius, programansvarig Visual Arena, 
Lindholmen Science Park

15.45 Hur får vi fler med-
skapande medborgare?

16.15 Next Generation 3D 
City Models of Helsinki 
– the City’s Digital Twin
Jarmo Suomisto, Project Manager, 
City Executive Office, City of Helsinki 

16.40 Högkvalitativ visualisering 
av stadsbyggnadsprojekt med ny 
teknik 
Maryam Zeitooni Dicker, kontorschef 
Kommunlantmäteriet, Linköpings kommun 
Erik Telldén, 3D-samordnare, Norrköpings 
kommun,Jonas Unger, universitetslektor, 
Linköpings universitet

17.05 The Smart City 
– how smart can IT be? 
Malin Granath, forskare, Linköpings universitet

PANEL

PANEL

PANEL

PANELKEY
NOTE

Med reservation för ändringar i programmet. Besök www.smartastader.com/konferens/ för senaste uppdaterade programmet.



Konferensprogram torsdag 23 november
PARALLELLA SESSIONER UPPDELAT I 4 VALBARA SPÅR  09.00-12.00

UPPKOPPLAD INFRASTRUKTUR

Spårvärd: WSP Sverige
Moderator: Måns Norlin, 
WSP Sverige

09.00 Den självlärande staden
Jenny Carlstedt, expert inom IT för samhälls-
utveckling, Sweco 

09.20 AI i framtidens hållbara 
smarta samhälle
Anne Håkansson, KTH

09.40 IoT i Smart city – en  fram-
tidsspaning 
Östen Frånberg, IoT-Specialist och VD, 1A Konsult

10.00 Vilken stad vi vill ha 
och hur kan uppkopplad 

infrastruktur bidra till detta? 
Hur kopplar vi ihop allt detta och vilka konse-
kvenser får detta för offentlig sektor? 

11.00 Umeå – den smarta Universi-
tetsstaden
Carina Aschan, projektledare, Umeå kommun

11.20 Smarta offentliga miljöer i 
Lund 
Anders Trana, projektledare, RISE Research 
Institute of Sweden 

11.40 Datadrivna insikter bygger 
smartare samhällen
Lars Backhans, VD Esri 
Oscar Monell, GIS Solution Architect, Esri

URBAN MOBILITET

Moderator: Åke Lindström, ICT Development 
Director, Kista Science City

09.00 Mobilitet i framtidens stad 
Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd (M) SLL 

09.25 Automatiserade transporter 
– ett hot eller möjlighet för våra 
städer?
Magnus Hjälmdahl, forskare och konsult inom 
ITS och Trafiksystem, Sweco 

09.50 Transportanalys och visu-
alisering – resmönster från data i 
mobilnätet
David Gundlegård, forskare, Clas Rydergren, 
bitr. professor, Linköpings Universitet

10.10 Snart prenumererar vi på 
tillgänglighet? 
Anna Kramers, PhD, Forskare och Programchef 
Mistra SAMS, KTH 

11.00 Stockholm och Göteborg 
världsförst med en trafik så att-
raktiv att det är svårt att tro den 
är möjlig!
Anders Gullberg, associerad professor, debattör, 
partner i Mistra-SAMS KTH

11.25 Mobilitet i staden – tema 
hållbarhet. Hur sker ex. avfall-

stransporter på ett hållbart 
sätt i staden?

MEDSKAPANDE MEDBORGARE

Spårvärd: CGI Sverige  
Moderator: Julie Améen, ansvarig för 
offentlig sektor, CGI Sverige

09.00 Mapillary – Förstå staden med 
bildanalys och artificiell intelligens 
Jan Erik Solem, VD och grundare Mapillary 

09.30 Visualisering i projektet Inre 
hamnen i Norrköping, från sociala 
medier till BIM och visualisering av 
föroreningar
Erik Telldén, 3D-samordnare, Norrköpings 
kommun

10.00 Digital översiktsplan som ett 
interaktivt verktyg – tillgänglig, 
lättanvänd och ständigt aktuell 
Maria Sexton, översiktsplanerare, Alingsås 
kommun och Eva Cruslock, GIS-ingenjör, 
Alingsås kommun

 

11.00 Ökat delande för utveckling 
av hållbara och attraktiva städer – 
medborgare som medskapare
Åsa Minoz, expert på innovation och delningseko-
nomi, shareSE

11.30 Uppkopplade och smarta 
medborgare. Hur ser nya eko-

system och samverkans-
modeller ut? 

10.30 PAUS

12.00-13.10 GEMENSAM LUNCH I MÄSSHALLEN 

Med reservation för ändringar i programmet. Besök www.smartastader.com/konferens/ för senaste uppdaterade programmet.

GEMENSAMMA SESSIONER – PLENUM  13.10-16.00

13.10 Stad i ljus – det goda livet där miljöproblem löses av bara farten! 
Om hur den smarta staden är en attraktiva mötesplats för människor, handel och kultur och där lösningen av miljöproblemen blir en naturlig självklarhet. 
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

13.30 E-Estonia – best example of connected smart cities
Estonia is renowned for having the most innovative e-governments in Europe
Ralf-Martin Soe, Smart City Project Manager, Tallinn University of Technology  

14.00 GrowSmarter – 12 smarta lösningar för att stärka klimatarbetet och skapa miljötekniktillväxt 
Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter. Med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. 
Gustaf Landahl, avdelningschef, Stockholms stad & GrowSmarter koordinator

14.30-15.00 PAUS

15.00 Bygga nya smarta städer i Sverige – var, hur och för vilka? 
Hur skapas en stad där människor kan leva hälsosamt generation efter generation? Hur skapas en stad där information, teknik, trafik och bostäder 
är integrerade? Hur skapas en stad där energin inte förbrukas utan återanvänds? Vem vill bo i den smarta staden?
Johan Edstav, Nationell samordnare, Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige m fl.

15.40 Från prat till resultat!
Hur kan man som chef ta sig an pucken, digital transformation? Varför behöver vi glömma det vi har lärt oss tidigare och tänka helt nytt nu? Och hur 
ska vi kunna speeda upp hastigheten? Varför känns det så frustrerande ibland? Johanna Frelin ger konkreta exempel och inspiration kring hur man 
kan leda förändring för att accelerera förändringsarbetet.
Johanna Frelin, VD Tengbom

AVSLUTNING 16.00

16.30 ”AFTER CONFERENCE” MINGEL TILL SJÄLVKOSTNADSPRIS

Passa på att ta några avslutande diskussioner och nya kontakter innan hemfärd. 
Arrangör: Urban ICT Arena

KEY
NOTE

KEY
NOTE

KEY
NOTE

PANEL

PANEL

PANEL

HÅLLBAR OCH TRYGG MILJÖ

Spårvärd: SWECO  
Moderator: Maria Gårdlund, 
vd, Sweco IT-konsulter

09.00 Smart city från starten 
Eva Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds 
kommun 

09.25 Hur kan digitalise-
ringen skapa förutsättning-

ar för medborgarna att tillfreds-
ställa sina behov och önskningar i 
framtidens stad? 

10.00 En snabbare och hållbar 
samhällsplanering kräver digitali-
serade processer! 
Eva Schelin, VD, IQ Samhällsbyggnad 
Elisabeth Argus, egenföretagare, BonaCordi AB 
och styrelseordförande Geoforum Sverige 

11.00 Attraktiva livsmiljöer och 
flöden – åtta teman för planering 
av framtidens goda stad
Ulf Ranhagen, Senior Professor/Arkitekt, KTH 
Samhällsplanering och Miljö, Mistra Urban 
Futures

11.25 Framtidens energisystem 
– ett paradigmskifte 
Senja Nordström och Fredrik Lundström, 
Energimyndigheten

11.45 Materials Passports – en väg 
för att skapa cirkulära flöden inom 
bygg- och fastighetsbranschen?  
Lisa Elfström, Vice VD/Marknadschef, SundaHus

PANEL

PANEL



Intressanta och fördjupande paneldiskussioner –  SMARTA STÄDER 22-23 nov

22 november
14.45-15.15  Hur skiljer sig framtidens trygga och hållbara stad från dagens? 
Moderator: Maria Gårdlund och Daan Cedergren, SWECO 
•  Magdalena Andersson, Landshövding Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige 
•  Christina Ingelsten, Affärsutvecklare, Ansvarig Hållbar Bostadsutveckling, Skanska Nya Hem i Göteborg
•  Håkan Jarborg Eriksson, chef polisens Utvecklingscentrum Syd, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

15.45-16.15  Hur får vi fler medskapande medborgare?
 Moderator: Julie Améen, CGI
•  Kim Myhrman, ICT Engineer, Project Manager, Mjärdevi Science Park
•  Lisa Wistrand, samhällsplanerare, White Arkitekter
•  Ahmed Abdirahman, politikerveckan Järva, grundare The Global Village  
•  Mari Broman, ordf IVA:s rapport Den urbana utvecklingens drivkrafter och  konsekvenser.

16.15-16.45  När staden och människors rörelser är uppkopplade – hur värnar 
vi om medborgarnas integritet? Vilka dataetiska frågor måste vi klara ut? 
Moderator: Måns Norlin, WSP
•  Pernille Tranberg, konsult, DataEtics Consulting 
•  Joakim Jardenberg, rådgivare, affärsängel och föreläsare 
•  Gabriella Sandstig, Senior Lecturer, Media and Communication, Göteborgs Universitet
•  Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige

23 november
09.25-09.50  Hur kan digitaliseringen skapa förutsättningar för medborgarna att 
tillfredsställa sina behov och önskningar i framtidens stad? 
Moderator: Maria Gårdlund och Daan Cedergren, SWECO
•  Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet
•  Emma Jonsteg, vd/grundare, Utopia
•  Alexander Ståhle, VD och Tekn Dr Stadsbyggnad, Space scape
•  Felix Krause, programansvarig för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL 

10.00-10.30  Vilken stad vi vill ha och hur kan uppkopplad infrastruktur bidra till 
detta? Hur kopplar vi ihop allt detta och vilka konsekvenser får detta för offentlig 
sektor? Moderator: Måns Norlin, WSP 
•  Per Bjälnes, BIM & IoT Strateg, Tyréns
•  Anette Henriksson, kommundirektör, Lunds kommun
•  Christian Wictorin, försäljningschef, IP Only
•  Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige
•  Anders Lindström, forskningschef, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

11.25-12.00  Vad innebär teknikutveckling för transportsystemet och staden i 
framtiden? Moderator: Åke Lindström, ICT Development Director, Kista Science City 
•  Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers Tekniska Högskola
•  Gunnar Eriksson, Avdelningschef för analys och granskning, Trafikanalys
•  Azra Habibovic, Senior Researcher, RISE Viktoria
•  Anna Kramers, PhD, Forskare och Programchef Mistra SAMS, KTH - Mistra Sams
•  Marcus Rothoff, programchef Volvo Drive Me, Volvo Cars

11.30-12.00  Uppkopplade och smarta medborgare. Hur ser nya ekosystem och 
samverkansmodeller ut? Moderator: Julie Améen, CGI 
•  Åsa Minoz, expert på innovation och delningsekonomi, shareSE
•  Malin Granath, forskare, Linköpings Universitet
•  Representant från Telia

15.00-15.40  Bygga nya smarta städer i Sverige – var, hur och för vilka? 
Moderator: Helena E Källgren  
•  Johan Edstav, nationell samordnare 
•  Magnus Leonhardt, Telia
•  Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige                                                                
•  Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby                   
•  Peter Svensson, VD, Peab Bostad



UR PROGRAMMET: KEYNOTES

The Evolution of Smart Cities: 
A Global Perspective 

• Highlighting innovative practices from around 
the globe, illustrate how six key dimensions of 
smart cities can make cities more sustainable and 
citizens happier
• Introduce 3 generations of smart cities
• The growing role of the citizen in 

smart cities 
Boyd Cohen, Ph.D. is a Global Smart City, Urban and 
Climate Strategist and founder of the ”Smart City Wheel.”

En ICT-spelares roll i den smarta staden 
Ett smart samhälle är ett hållbart samhälle som 
gagnar alla – invånarna, besökarna, offentliga 
verksamheten och näringslivet. Genom att koppla 
upp samhällsviktiga funktioner i ett digitalt eko-
system gör man samhällen, såsom till exempel 
städer, hållbara. Man gör dom också tillgängliga 

genom de anpassade upplevelser och den förhöjda livskvalitet som 
levereras. 
Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige. 
Magnus fokuserar idag bland annat på att utveckla Telia Sveriges port-
följ av ICT-tjänster. Målet med arbetet är en ny generations telekomo-
peratör som är en full service ICT-leverantör till 
svenska företag och organisationer – med 
deras kunders och medborgares bästa i fokus.

GrowSmarter – 12 smarta lösningar 
för att stärka klimatarbetet och skapa 
miljötekniktillväxt

Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter. 
Med smarta miljötekniklösningar inom energi, 
infrastruktur och transporter är målet energieffek-
tivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt 
som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli 
mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna. 

Gustaf Landahl, avdelningschef, 
Stockholms stad & GrowSmarter 
koordinator

Ökat delande för utveckling av hållbara 
och attraktiva städer – medborgare som 
medskapare

Hur kan städer involvera medborgare i att skapa 
mer hållbara och attraktiva städer genom ökat 
delande? Hur kan delningsekonomi eller kollabo-
rativ ekonomi vara en central del i att samskapa 
staden? Vad görs i städer som Seoul, Amsterdam, 
Barcelona och New York? Vad innebär det att vara 

en Sharing City och varför är det intressant i svenska städer som 
exempelvis Göteborg, Malmö och Stockholm. Ta del av spännande 
exempel i framkant från när och fjärran kring initiativ från företag, 
offentliga organisationer och civilsamhälle som förändrar hur vi kan 
skapa den smarta hållbara staden.
Åsa Minoz, expert på innovation 
och delningsekonomi, shareSE

Regeringens politik för hållbara städer och 
regioner

Ta del av det senaste om Regeringens politik för 
hållbart bostadsbyggande. Peter Eriksson ansvarar 
för regeringens samverkansprogram Smarta stä-
der, där innovationer, digitalisering och miljö- och 
klimatteknik skapar möjligheter att möta samhäl-
lets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. 

Peter Eriksson, bostads- och 
digitaliseringsminister

Stad i ljus – det goda livet där miljöproblem 
löses av bara farten! 

Om hur den smarta staden är en attraktiv mö-
tesplats för människor, handel och kultur och 
där lösningen av miljöproblemen blir en naturlig 
självklarhet. 
Fossilfritt Sverige samlar över 250 företag, organi-
sationer, kommuner och regioner som alla ställer sig 

bakom att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
Som nationell samordnare fungerar Svante Axelsson som aktörernas 
länk till regeringen för att röja undan 
hinder och skapa förutsättningar för snabbare 
utsläppsminskningar. 

Data Ethics – The New Competitive 
Advantage

A smart city thrives on data, including personal 
data. Digital trust from citizens is therefore requi-
red. A data ethical approach to data is the answer. 
Hear about consumer/citizen trends and examples 
of best cases within private and public companies 
and institutions.

Pernille Tranberg is an independent advisor in data ethics for com-
panies, authorities and organisations. Pernille advises companies in 
handling personal data ethically by 
developing data ethical strategies or data 
ethical reviews and communication.

E-Estonia – best example of connected 
smart cities

Estonia is renowned for having the most innovati-
ve e-governments in Europe. No other nation has 
equipped each of its citizens with a secure digital 
identity and no other nation has connected all 
public databases over the Internet, using a secure 
transport layer (the X-road). This allows free flow 

of data between all cities in Estonia which is very unique globally.  
Ralf-Martin Soe, Smart City 
Project Manager, Tallinn 
University of Technology 



UR PROGRAMMET: PRAKTIKFALL FRÅN SVENSKA STÄDER OCH KOMMUNER!

Den smarta staden – från vision till verklighet
Helsingborg har de senaste åren utsetts till både 
Sveriges IT-kommun och Årets Tillväxtkommun. 
Vad är hemligheten? Vad har man gjort? Vi får 
följa med på en spännande utvecklingsresa mot 
den smarta staden. Palle Lundberg, 

stadsdirektör i Helsingborgs stad, tror på inspirerande 
målbilder och ettcoachande ledarskap. 2009 utsågs 
han till Årets chef i Sverige.

Hammarby sjöstad – det nationella skyltfönstret 
och mötesplatsen för miljö- och klimatteknik 
för hållbara städer och kommuner 

Här presenteras hur Hammarby Sjöstad blivit den 
första stadsdelen som planerades ur ett holistiskt 
perspektiv (Eco-Governance) samt hur det nu även 
fungerar som en mötes-
plats för att sprida smarta 

lösningar från hela Sverige till det stora anta-
let internationella besökare. Östen Ekengren, 
vice VD, IVL Svenska miljöinstitutet

IoT för en hållbar och trygg miljö i Uppsala 
Uppsala har en av landets högsta byggtakter och behovet av 

innovativa lösningar är stor för att 
stadsutvecklingen ska bli hållbar. 
Strategiskt arbete inom IT-utveck-
ling och digitalisering att bidrar 
till att skapa en hållbar och trygg 

miljö i en stad med hög tillväxt. Exempel hämtas från Green IoT som 
är ett gemensamt forskning- och utvecklingspro-
jekt med fokus på monitorering av luftkvalitet 
med hjälp av IoT. Olle Bergdahl, e-strateg, Uppsala 
kommun och Edith Ngai, docent Uppsala unversi-
tet, projektledare för Green IoT Smart City Uppsala

Kiruna – tillsammans bygger vi den kloka 
innovativa staden 

Ta del av Kirunas syn på sin 
omvandling och exempel på 
innovationsprojekt som initierats i 
syfte att effektivisera underhåll av 
ny, befintlig och dold infrastruktur. 

Under passet får du ta del av tankar om det samarbete som krävs 
och erfarenheter av hur digitaliseringen bidrar till hållbara städer.
Mats Nilsson, chef hållbarhet och affärsutveckling, Tekniska verken i 
Kiruna och Robert Ylitalo, 
chef för affärsutveckling 
på CGI i norra Sverige

Högkvalitativ visualisering av stadsbyggnads-
projekt med ny teknik 

Linköpings Uni-
versitet, Linkö-
pings kommun 
och Norrköpings 
kommun samver-

kar i ett projekt om ny teknik som involverar medborgaren i stads-
utvecklingen. Målet är att utveckla nya och integrera existerande, 
metoder för att skapa detaljerade 3D-modeller av byggnader och 
kvarter samt att undersöka hur dessa kan användas inom stadspla-
nering. Maryam Zeitooni Dicker, kontorschef Kommunlantmäteriet, 
Linköpings kommun, Erik Telldén, 3D-samordnare, 
Norrköpings kommun 
och Jonas Unger, 
universitetslektor, Lin-
köpings universitet

Umeå – den smarta Universitetsstaden
Hur kan teknik samverka med människan för att 
nå klimatmålen? Öppna data som råvara, men 
vem förstår den och har användning för den? Vad 
är syftet med att skapa den smarta stadens ”kon-
trollrum” och var går gränsen till att den uppkopp-

lade infrastrukturen känns skrämmande 
för våra medborgare? Carina Aschan, 
projektledare, Umeå kommun 

Smart city från starten – Lunds kommun 
efterlyser smarta lösningar när marken säljs 
i nya stadsdelen Brunnshög

Hur kan kommuner agera för att stimulera fram-
växten av smart city? Lunds kommun arrangerade 
markanvisningstävling där smart-city-koncept 
efterfrågades. Eva Dalman är projektchef i Lunds 
kommun och ansvarar för 
utbyggnaden av stadsdelen 

Brunnshög där uppemot 40 000 personer ska 
bo/arbeta/studera när det är färdigbyggt. 

Digital översiktsplan som ett interaktivt 
verktyg – tillgänglig, lättanvänd och ständigt 
aktuell 

Vem är egentligen en översikts-
plan till för? Hur blir den: Lättill-
gänglig – lättreviderad – sökbar 
– ständigt aktuell? Följ vår resa 
från vision till verklighet. 
Maria Sexton, översiktsplane-

rare, Alingsås kommun och 
Eva Cruslock, GIS-ingenjör, 
Alingsås kommun

Geodata som motor i den smarta staden 
Göteborgs Stads mål är att alla medborgare ska 
vara inkluderade, insatta, jämställda, integrera-
de, trygga och lyckliga. Hur kan geodata vara en 
motor för att få dessa grundläggande byggstenar 
på plats? Beslut, stora som små, tas ofta utifrån ett 

geografiskt sammanhang. Frågor kring samhällsplanering, trans-
porter, omsorg och skola, eller demokrati och integration, handlar 
ofta om en plats eller en funktion, i tid och rum, och hur denna i ett 
medborgarperspektiv kan fungera 
på bästa sätt. Eric Jeansson, 
geodatastrateg i Göteborgs Stad 



Spår: Uppkopplad infrastruktur

Spår: Urban mobilitet

Framtiden är redan här, frågan är vem som når 
den först? 
– ABC(Digital) 2.0 Framtidens smarta stad 
Måns Norlin, strategisk råd-
givare inom samhällsplanering 
och digitalisering, WSP Sverige

Datadrivna insikter bygger 
smartare samhällen
Lars Backhans, VD och Oscar 
Monell, GIS Solution Architect, Esri

Drive Sweden – Självkörande eller Tillsamman-
skörande? Så kan självkörande fordon förvand-
las till smarta mobilitetslösningar 
Stefan Myhrberg, Head of Road ITS 
– Intelligent Transport Systems, 
Ericsson

Urban ICT Arena – den öppna testbädden för 
den smarta och uppkopplade staden
Petra Dalunde, COO, Urban ICT Arena, 
Stiftelsen Electrum

En smartare samhällsbyggnadsprocess – fem 
handfasta tips på hur du kan komma igång 
med digitalisering och visualisering 
med GIS för att effektivisera ditt 
arbete Erik Oldmark, VD, Metria

Öppna data – den viktigaste 
beståndsdelen i den smarta 
staden Pär Hedén, enhetschef 
Marknad på Geodatadivisionen, 
Lantmäteriet och Susanne 
Nellemann Ek, vd, Geoforum 

Mobility as a Service – den personliga 
reseplaneraren.  
Stefan Thulin, intäktsstrateg, 
Trafikförvaltningen vid 
Stockholms läns landsting

Autonoma fordon – en av många pusselbitar i 
morgondagens transportsystem  
Hamid Zarghampour, strateg, uppkopplade och 
automatiserade trans-
porter, Trafikverket 

Kollektivtrafikens roll i den smarta staden 
– vad säger forskningen? 
John Hultén, föreståndare, 
K2 – Nationellt kunskapscentrum 
för kollektivtrafik 

Vilka standarder behövs för att 
skapa den smarta staden? 
Therése Andrén, 
projektledare, SIS 

Automatiserade transporter 
– ett hot eller möjlighet för våra städer?
Magnus Hjälmdahl, forskare 
och konsult inom ITS 
och Trafiksystem, Sweco

Stockholm och Göteborg världsförst med en 
trafik så attraktiv att det är svårt att tro den 
är möjlig! Anders Gullberg, associerad professor, 
debattör, partner i 
Mistra-SAMS KTH

HIGHLIGHTS UR PROGRAMMETS FYRA VALBARA SPÅR

Hur planerar vi för den smarta, uppkopplade och hållbara staden? Hur kan avancerad teknik 
som Internet of things och AI användas för att på bästa sätt ta till vara på resurser och under-
lätta för invånarna i framtidens samhälle?

Ny syn på flöden, transport och rörelse i staden. Hur kommer framtidens transportsystem 
att se ut? Hur planerar vi stadsmiljön i och med den nya mobiliteten, till exempel med 
självkörande fordon? Hur kan vi tillsammans skapa ett Sverige som når klimatmålen?

Vilken stad vi vill ha och hur kan uppkopplad infra-
struktur bidra till detta? Hur kopplar vi ihop allt detta 
och vilka konsekvenser får detta för offentlig sektor? 

När staden och människors rörelser är uppkopp-
lade – hur värnar vi om medborgarnas integritet? 
Vilka dataetiska frågor måste vi klara ut?

PANEL PANEL

PANEL
Vad innebär teknikutveckling för transport-
systemet och staden i framtiden?



Spår: Hållbar och trygg miljö

Spår: Medskapande medborgare

Framtidstryggad i den smarta staden
– Hur skapar vi en hållbar och trygg stad i den 
allt snabbare utvecklingen inom digitalisering 
för bygg- och fastighetssektorn?
Michael Thydell, BIM-strateg, Sweco

BoTryggt2030 – en modell för att bygga säkra, 
trygga städer 
Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare, 
Stiftelsen Tryggare Sverige

En snabbare och hållbar 
samhällsplanering kräver 
digitaliserade processer! 
Eva Schelin, vd IQ Samhälls-
byggnad och Elisabeth Argus, 
egenföretagare för BonaCordi AB 
och styrelseordförande för Geofo-
rum Sverige 

Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman 
för planering av framtidens goda stad 
Ulf Ranhagen, Senior Professor/Arkitekt, Sweco 
Architects, KTH Samhällsplanering 
och Miljö, Mistra Urban 
Futures

Från globala avtal till lokal verkstad 
– vad är nästa steg? En exposé över svenska 
kommuners utmaningar i ljuset av Parisavtalet, 
Agenda 2030 och New Urban Agenda 
Sabina Andrén, projektledare Hållbara 
städer, Världsnaturfonden WWF

Framtidens energisystem – ett paradigmskifte 
Senja Nordström och Fredrik Lundström, 
Energimyndigheten

Ghent – (Smart) City of People. An 
overview of the evolution of smart 
city thinking in Ghent and EUROCITIES. What 
are the ingredients for the recipe of the city of 
the future? 
Karl-Filip Coenegrachts, Chief Strategy Officer, City 
of Ghent, Belgium 

Medskapande och visualise-
ring som verktyg i normkreativ 
stadsutveckling 
Lisa Wistrand, samhällsplanerare 
White Arkitekter och Mia Leterius, 
programansvarig Visual Arena, 
Lindholmen Science Park

Next Generation 3D City Models of 
Helsinki – the City’s Digital Twin
Jarmo Suomisto, Project Manager, City Executive 
Office, City of Helsinki 

Mapillary – Förstå staden med bildanalys och 
artificiell intelligens 
Jan Erik Solem, 
VD och grundare Mapillary 

The Smart City – how smart can IT be? 
Malin Granath, forskare, 
Linköpings universitet

HIGHLIGHTS UR PROGRAMMETS FYRA VALBARA SPÅR

SE HELA PROGRAMMET DAG FÖR DAG PÅ NÄSTA UPPSLAG

Hur skapar vi en hållbar och trygg miljö för alla? På vilket sätt kan trygghet skapas med den 
nya tekniken? Hur kan vi bygga effektivare och smartare, och vilka material lämpar sig bäst 
i framtiden? Hur skapas en stad där energin inte förbrukas utan återanvänds?

Hur används den nya tekniken inom AR, VR och 3D-visualisering för bättre kommunikation 
och beslutsunderlag i stadsplaneringen? Hur sätter vi medborgaren i fokus och gör folket till 
medskapare av framtidens städer? Hur bidrar medborgarna genom att dela istället för att äga?

Hur skiljer sig framtidens trygga och hållbara stad 
från dagens? 

Uppkopplade och smarta medborgare. Hur ser 
nya ekosystem och samverkansmodeller ut?

Hur får vi fler medskapande medborgare? 
PANEL PANEL

PANEL PANEL
Hur kan digitaliseringen skapa förutsättningar 
för medborgarna att tillfredsställa sina behov 
och önskningar i framtidens stad?



Datum & tid
22 november:  08.30-17.30, mingel 17.30-19.00 
23 november:  08.30-16.00

Plats för konferensen
Kistamässan, Stockholm 
Adress: Arne Beurlings Torg 5, Kista
Telefon: 08-506 650 00. www.kistamassan.se

Kontaktpersoner
Projektledare: Maria Tunebro, 08-506 650 32 
e-post: maria.tunebro@easyfairs.com
 
Projektkoordinator: Beatrice Sagdahl, 08-506 650 11 
e-post: beatrice.sagdahl@easyfairs.com

Läs mer och boka på smartastader.com            Smartastader
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Arrangör – Easyfairs
Easyfairs är en del av Europas största mässarrangör 
Artexis Easyfairs Group och arrangerar varje år ett 50-
tal egna mässor i Sverige. Artexis driver två av landets 
modernaste mässanläggningar – Kistamässan och 
Malmömässan. 
Läs mer på www.artexiseasyfairs.com

Medarrangör – Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodata-
området. Geoforums medlemmar samlar in, analyserar, 
berikar och visualiserar geodata. Organisationen verkar 
för ökad och breddad användning av geodata och IT 
– för ett effektivt och hållbart samhälle!

Anmäl dig! 

Köp konferensbiljett

5 490 kr 
I priset ingår deltagande under 
två-dagars konferensen med 
frukost, lunch, fika och nätverks-
mingel.

Medlemmar i Geoforum Sverige 
erhåller 1 000 kr rabatt.

Grupprabatt – Gå 4 för 3!

16 470 kr
(Ord. pris fyra personer: 21 960 kr)
I priset ingår deltagande under två-
dagars konferensen med frukost, 
lunch, fika och nätverksmingel. 
För grupprabatt: välj antal (4) vid 
bokning så aktiveras rabatten 
automatiskt. Är ni fler än fyra? 
Kontakta oss för offert!

Anmäl dig till mässan

Gratis 
Anmäl dig som mässbesökare för 
att gå kostnadsfritt på mässan.

Observera att denna biljett inte ger 
tillgång till konferensen.

Om du har anmält dig som kon-
ferensdeltagare behöver du inte 
registrera dig som mässbesökare.

Boka din plats enkelt på smartastader.com/anmälanP
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MedarrangörArrangör Guldsponsor Silversponsorer
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