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Välkommen till

Smart Summit 2014!
Framtiden är redan här
– du kan vara med och påverka!

Hållbart ledarskap och samverkan mellan
verksamheter ger snabbt resultat

Arrangörerna bakom succéer som Upphandlingsdagarna och eFörvaltningsdagarna tillsammans
med Västerås stad och partners presenterar stolt:

Konferensen erbjuds alla som kan och bör påverka en smartare samhällsutveckling. Syftet är att
samla politiker och den administrativa ledningen
ihop med utförare och chefer inom IT, teknik,
stadsbyggnad, miljö och hållbarhet på en och
samma plats. Vi vill skapa kreativa möten och
gynna verksamhetsöverskridande strategier som
kan snabba på utvecklingen.

Smart Summit, en konferens och mötesplats
med fokus på hur nya och befintliga lösningar
kan användas för att åstadkomma den hållbara
samhällsutveckling vi alla önskar och de mål
som vår regering och ytterst EU har givit
oss.
För Sveriges offentliga verksamheter är det särskilt viktigt att inte
bara följa den hållbara utvecklingen
utan att även vara vägledande
och en förebild ur såväl nationellt
som globalt perspektiv. Vi har tagit
hänsyn till detta när vi har skapat
programmet. Smart Summit erbjuder kvalificerade seminarier som ger
ny kunskap och inspiration inför framtidens hållbara samhällsutveckling.

Bland föreläsarna finner du goda exempel
från när och fjärran. Vi ska självklart
ha framtiden i blickfånget, men det
primära syftet är att lyfta fram utmaningar som redan idag kan lösas genom
teknik, lösningar och samverkan.
Vi visar på de goda exemplen från
flera länder och områden samtidigt
som vi vill visa på hur just du i din
organisation har en nyckelroll och
kan åstadkomma mycket.

Varmt välkommen till Västerås!
Önskar Programrådet för Smart Summit 2014
genom Programansvarig Kent Mossheden

Vi vill tacka alla som har medverkat i programrådet inför Smart Summit 2014!
Olof Bergold, Västerås stad • Per Fröling, Västerås stad • Anna Kelly, PwC • Mikael Lagergren, Västerås stad
• Tommy Lenberg, Byggherrarna • Peter Mankenskiöld, Västerås stad • Kent Mossheden, Hexanova Events AB
• Urban Nilsson, Hexanova Media Group AB • Helena Nordin, Advania • Veronica Röös, Hexanova Events AB •
Matti Tuikkanen, Underhållsföretagen • Erik Östlund, Svensk Ventilation
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Höjdpunkter & måsten
ur programmet
urbact

EUs program för en hållbar
stadsutveckling
Om konsten att skapa
framgångsrika EU-relaterade
projekt. Få en inblick i EUs
gemensamma program för en
hållbar stadsutveckling, en del
av EUs sammanhållningspolitik. Låt dig inspireras av många
exempel på resan från vision till
verklighet.
Bertil Nilsson, Företagare och inspiratör som på uppdrag av Miljöförvaltningen/Malmö Stad arbetar med
spridningspunkten för URBACT-programmet i Sverige.

Att förnya en ny stad
– från vision till verklighet
Hammarby Sjöstad fortsätter att fascinera och locka
studiegrupper från alla världsdelar. Här drivs nu
den fortsatta utvecklingen genom ett stort medborgarengagemang. Här finns projekt för omställning
till elfordon, smart förnybar energi, återvinning, ny
vattenteknik samt IT för framtidens mobila nyhets- och kommunikationssystem. Ta del av de
spännande nyheterna och lyssna
till erfarenheter och lärdomar från
projekten.
Allan Larsson, fd Finansminister
(S) numera bland annat vid
ElectriCity och HS2020.
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Green IT Award
Den 12 november delas utmärkelsen
Green IT Award ut under Smart
Summits festkväll. Priset går till den
produkt, tjänst, idé som med hjälp
av IT minskar miljöbelastningen
eller där IT bidrar till en hållbar samhällsutveckling Läs mer om priset
och de nominerade på
www.greenitaward.se

Beslutspyramiden
– stegen till klokare beslut
Dagligen fattar vi mellan 2 500 och
10 000 beslut, valmöjligheterna har
aldrig varit fler än nu. Samtidigt har
våra hjärnor förändrats väldigt lite
sen stenåldern och rent evolutionärt
är det en kafferast sen vi bodde i
grottor. Hur kommer det sig till exempel att många av oss lägger mer
tid på val av elleverantör än på val
av livspartner? På vilka grunder fattar vi beslut, vad är det som styr
oss och framförallt hur kan vi göra
det bättre?
Mona Riabacke, Fil. Dr. i beslutsfattande, ger dig nycklarna till fler
kloka beslut.

Vi presenterar stolt Årets Moderator

paula asarnoj

Programledare, programpresentatör, skribent, kommunikationsrådgivare och med uppdragsgivare som TV4, SVT, Utbildningsradion och Sveriges Radio P4 ser vi fram emot att Paula ska
navigera oss via talare och programpunkter under Smart
Summit den den 12-13 november!

Upphandling som motor för en
hållbar samhällsutveckling
Samverkan mellan det offentliga och
näringsliv kan bidra till avgörande
framgångsfaktorer i omställningsarbetet. Dock finns regler att förhålla
sig till vid projekt i gränslandet mellan
offentligt uppdrag och näringsliv.
Björn Bergström, Chef på enheten
för upphandlingsstöd,
Konkurrensverket.

Att kommunicera för ett förändrat
(hållbart) beteende
Med utgångspunkt i modern
hjärnforskning förklaras hur
drivkrafter, värderingar och
känslor styr vårt beteende,
samt hur en modern ledare
ska kommunicera för att
sprida en hållbar utveckling.
Erik Modig är doktor vid
Handelshögskolan i Stockholm där han fokuserar sin
forskning på beteendepsykologi och effektiv kommunikation.

a
pa n e l s

m ta l

Om konsten att leda mot
en hållbar samhällsutveckling
Hållbart ledarskap kan innebära
mycket, panelen försöker reda ut
begreppen, ge oss sin syn på hållbart ledarskap och hur det kan
användas för att det svenska samhället fortsatt ska vara ledande på
resan mot en hållbar framtid.
Matti Tuikkanen, VD, Underhållsföretagen, Ola Brandell, HR-direktör, Västerås stad,
Heike Erkers, Förbundsordförande,
Akademikerförbundet SSR och
Hanna Begler,
Project leader
Sustainable
Cities, Global
Utmaning.
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träffa oss på smart summit 2014!
årets talare
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Mona Riabacke
Sedan 2011
har Mona drivit
bolaget Riabacke
& Co tillsammans
med sin man Ari.
Båda är filosofie
doktorer i riskoch beslutsanalys.

Erik Modig
Erik arbetar som
forskare bla vid
Stockholms universitet, där han
forskar kring konsumentpsykologin
bakom effektiv
kommunikation.

Elna Holmberg
Elna är föreståndare för kompetenscentrum
Hybridfordonscentrum (SHC) på
Chalmers Tekniska
Högskola.

Bertil Nilsson
Företagare och
inspiratör som
på uppdrag av
Miljöförvaltningen/Malmö Stad
arbetar med
spridningspunkten
för URBACTprogrammet i
Sverige.

Kajsa Frisell
Näringspolitisk
expert på IT&Telekomföretagen
inom Almega.

Mikael Lagergren
IT-direktör och
e-strateg på
Västerås stad.

Per Lundgren
Elbilsexpert med
bakgrund som
försäljnings- och
marknadschef i
större energibolag.

Allan Larsson
Allan har tidigare
varit finansminister, riksdagsledamot och
generaldirektör
i EU-kommissionen.

Eirik Skjetne
Ordförande,
Transnova i Norge.

Johan Konnberg
Ansvarig Roadmap:Sweden,
och före detta
Senior Advisor
vid Volvo car corporation, hybrid
center.

Björn Bergström
Chef på enheten
för upphandlingsstöd, Konkurrensverket. Tidigare
Ordförande i Sveriges Offentliga
Inköpare och
Upphandlingsansvarig på
Riksbanken.

Annika Ahlstrand
Projektledare,
Västerås stad.

Magnus Henke
Handläggare, Energimyndigheten
och Trafikverkets
styrgrupp för
Förkommersiell
Innovationsupphandling av
Elvägar.

Sten Bergman
SP - Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, samt
VD, Elbil2020 AB.

Peter
Mankenskiöld
Hållbarhetsexpert IT, Västerås
stad och konsult
på Sveriges
Kommuner och
Landsting.

Mattias
Zaunders
Manager Mobility,
Sigma IT & Management AB

Matz Engman
VD, Luleå
Näringsliv.

Åsa Zetterberg
Sektionschef,
Center för eSamhället, Sveriges
Kommuner och
Landsting.

Jimmy
Andreasson
Affärsområdeschef för stadsnät,
ansvarig för IPOnlys helhetskoncept Smart
Fiberstad.

Per Norrthon
VD på Mälarenergi
Stadsnät AB.

Niklas Zandelin
VP, eze System
Inc, MD Europe.
Entreprenör och
IT-analytiker samt
författare till bland
annat boken “IT
för Konkurrenskraft”.

Jonas Persson
Chef Marknad &
Mättjänster, Mälarenergi Elnät AB.

Anna Kelly
Anna är profilerad
IT- och digitaliseringsförespråkare,
Hon är konsult
hos PwC inom
frågor som berör
e-förvaltning.

Bo Normark
Bo har arbetat med
kraftöverföringsteknik vid ABB i
nästan 40 år. Han
har sedan dess
inriktat sig på att
utveckla affärer
kopplade till den
pågående omställningen av energisystemet.
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Onsdag 12 november
08.15-09.00

Registrering och fika bland utställarna

09.00-09.20
Huvudmoderatorn Paula Asarnoj och Bo Dahlöf, Stadsdirektör, Västerås stad öppnar Smart Summit 2014.
		Lokal: Kongresshallen (plan 2)
09.20-10.20
PANELSAMTAL: Om konsten att leda mot en hållbar samhällsutveckling Lokal: Kongresshallen (plan 2)
		Hållbart ledarskap kan innebära mycket, panelen försöker reda ut begreppen, ge oss sin syn på hållbart
		
ledarskap och hur det kan användas för att det svenska samhället fortsatt ska vara ledande på resan mot en
		hållbar framtid. Matti Tuikkanen, VD, Underhållsföretagen, Ola Brandell, HR-direktör, Västerås stad, Heike
		
Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR och Hanna Begler, Project leader Sustainable
		
Cities, Global Utmaning.
10.20-10.50
MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

parallella seminarier

parallella seminarier

PANELSAMTAL: Från “best practice” till “next practice” Lokal: 301 (plan 3)
10.50-11.30
		Vilka är möjligheterna och utmaningarna med dagens teknik? Hur ser det ut i framtiden? Lyssna till några av
		
landets experter på området när de spanar in i framtiden. Kajsa Frisell, Näringspolitisk expert, IT&Telekom		företagen, Mikael Lagergren, IT-direktör, Västerås stad, Jimmy Andréasson, Affärsområdeschef för stads		
snät och ansvarig för IP-Onlys helhetskoncept Smart Fiberstad och Åsa Zetterberg, Sektionschef, Center
		
för eSamhället, SKL. Moderator: Anna Kelly, PwC.
11.40-12.30
		
		
		
		

URBACT – EUs program för en hållbar stadsutveckling Lokal: 301 (plan 3)
Om konsten att skapa framgångsrika EU-relaterade projekt. Få en inblick i EUs gemensamma program för
en hållbar stadsutveckling, en del av EUs sammanhållningspolitik. Låt dig inspireras av många exempel på
resan från vision till verklighet. Bertil Nilsson, Företagare och inspiratör som på uppdrag av Miljöförvaltningen/Malmö Stad arbetar med spridningspunkten för URBACT-programmet i Sverige.

11.40-12.30
Upphandling som motor för en hållbar samhällsutveckling Lokal: 203 (plan 2)
		Samverkan mellan det offentliga och näringsliv kan bidra till avgörande framgångsfaktorer i omställningsarbe		
tet. Dock finns regler att förhålla sig till vid projekt i gränslandet mellan offentligt uppdrag och näringsliv.
		Björn Bergström, Chef på enheten för upphandlingsstöd, Konkurrensverket. VINNOVA visar aktuella pro		
gramutlysningar inom innovationsupphandling. Praktikfall: en innovativ upphandling som gav nya och snab		
bare lösningar för att digitalisera analoga grammofonskivor. Johan Lundström, Projektledare, VINNOVA och
		Stig-Lennart Molneryd, Projektledare och teknisk expert AV, Kungliga biblioteket.
12.30-13.30

LUNCH och fika bland våra utställare

13.30-14.10
		
		
		

Norge i täten - vision, vägval och resurser för klimatneutrala transporter Lokal: 201 (plan 2)
Norge är idag världsledande vad gäller omställningen till elbilar. Den statliga organisationen Transnova har
som huvudmål att bidra till att reducera klimatutsläppen från transportsektorn i Norge. Hur kan vi i Sverige ta
lärdom av detta? Ta del av erfarenheterna. Eirik Skjetne, Ordförande, Transnova i Norge.

13.30-14.10
Kommunalpolitiskt engagemang
		
– en förutsättning för att klara omställningen till ett digitaliserat samhälle Lokal: 203 (plan 2)
		
Hur viktigt är det att kommunpolitiken tar ansvar för såväl verksamhetsutveckling som samhällsutveckling
		
med stöd av IT och behovet av digital infrastruktur? Ta del av de utmaningar vi står inför ur ett nationellt pers		
pektiv. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna är för att nå de uppsatta målen? Mikael Ek, VD, Svenska
		Stadsnätsföreningen och Lars Kallsäby, Kommunalråd, Västerås.
14.20-14.50

SEMINARIEPASS 1 (se sid 10-14)

15.00-15.30

SEMINARIEPASS 2 (se sid 10-14)

15.30-16.00

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

16.00-17.00
Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut Lokal: Kongresshallen (plan 2)
		Dagligen fattar vi mellan 2 500 och 10 000 beslut, valmöjligheterna har aldrig varit fler än nu. Samtidigt har
		
våra hjärnor förändrats väldigt lite sen stenåldern och rent evolutionärt är det en kafferast sen vi bodde i grot		
tor. Hur kommer det sig till exempel att många av oss lägger mer tid på val av elleverantör än på val av livs
		
partner? På vilka grunder fattar vi beslut, vad är det som styr oss och framförallt hur kan vi göra det bättre?
		Mona Riabacke, Fil. Dr. i beslutsfattande, ger dig nycklarna till fler kloka beslut.
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17.10-18.00

Mingel i utställningen

19.00-01.00

Middag med prisutdelning och dans

Torsdag 13 november
08.30-09.10

Registrering och fika bland utställarna

09.10-09.20

Per Fröling, Västerås stad hälsar oss välkomna till dag II av Smart Summit 2014. Lokal: 301 (plan 3)

parallella seminarier

09.20-10.00
Att förnya en ny stad – från vision till verklighet Lokal: 301 (plan 3)
		Hammarby Sjöstad fortsätter att fascinera och locka studiegrupper från alla världsdelar. Här drivs nu den
		
fortsatta utvecklingen genom ett stort medborgarengagemang. Här finns projekt för omställning till elfordon,
		
smart förnybar energi, återvinning, ny vattenteknik samt IT för framtidens mobila nyhets- och kommunika		
tionssystem. Ta del av de spännande nyheterna och lyssna till erfarenheter och lärdomar från projekten.
		Allan Larsson, fd Finansminister (S) numera bland annat vid ElectriCity och HS2020.
10.10-10.50
		
		
		
		
		

En miljon eldrivna fordon 2030! Lokal: 203 (plan 2)
Roadmap:Sweden är ett initiativ från svenskt näringsliv med syfte att främja introduktionen av elfordon i
Sverige, så att vi når klimatmålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och samtidigt stärker den
svenska konkurrenskraften. Hur skapas dynamiskt framgångsrika strategier och metoder med potential
att påverka allmänhet och organisationer, politiker, akademin, näringslivet med flera? Johan Konnberg,
Ansvarig Roadmap:Sweden, och före detta Senior Advisor vid Volvo car corporation, hybrid center.

10.10-10.50
Nationell handlingsplan för smarta elnät Lokal: 201 (plan 2)
		Smarta elnät är en nyckelfaktor i omställningen till ett klimatsmart samhälle, och en absolut nödvändighet om
		
vi vill maximera effekterna av ny teknik och den nya spelplanen för produktion, distribution och förbrukning
		
av el som nu växer fram. Sverige kan bli ett föregångsland inom smarta elnät. Vi har en välutvecklad elmark		
nad med miljömedvetna kunder och den IT-infrastruktur som behövs. Bli först med att ta del den nationella
		
handlingsplan för etablering av smarta elnät som i mitten av december läggs fram till regeringen.
		Bo Normark, Power Circle, Samordningsrådet för Smarta Elnät.
10.50-11.20

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

11.20-11.50

SEMINARIEPASS 3 (se sid 10-14)

12.00-12.30

SEMINARIEPASS 4 (se sid 10-14)

12.30-13.30

LUNCH och fika bland våra utställare

13.30-14.00

SEMINARIEPASS 5 (se sid 10-14)

14.10-15.10
Att kommunicera för ett förändrat (hållbart) beteende Lokal: Kongresshallen (plan 2)
		Med utgångspunkt i modern hjärnforskning förklaras hur drivkrafter, värderingar och känslor styr vårt
		
beteende, samt hur en modern ledare ska kommunicera för att sprida en hållbar utveckling. Erik Modig
		
är doktor vid Handelshögskolan i Stockholm där han fokuserar sin forskning på beteendepsykologi och
		effektiv kommunikation.
15.10-15.20

Moderator Paula Asarnoj avslutar dagarna

15.20-15.50

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER — Fika och möt våra utställare

mi

int
a
s
s

e!

Onsdag den 12 november kl 19.00
är du inbjuden att AVnjuta årets middag
tillsammans med dina kollegor.
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seminariepass 1

Onsdag kl. 14.20-14.50

Samverkan för omställning – så tog Skåne täten i bygget av ett ebilssamhälle
Lokal: 201 (plan 2)

Ta del av Per Lundgrens inspirerande berättelse om konsten att lyckas, om att söka pengar och driva projekt, övervinna oväntat motstånd och hitta framgångsvägarna. Det är dags att gå från utredningar och ord
till konkret handling! Ta del av erfarenheter från såväl nordiska som EU-projekt, lobbing, kunskapsspridning och projektledning för att introducera elbilens introduktion på den Svenska marknaden.
Per Lundgren, elbilsexpert med bakgrund som försäljnings- och marknadschef i större energibolag.

Innovationer och ny teknik för hållbar global utveckling
Lokal: 202 (plan 2)

Att stödja innovationer och nya tekniska lösningar blir allt viktigare inom det internationella utvecklingssamarbetet. För svenska biståndsmyndigheten SIDA har det bland annat lett till ett samarbete
med amerikanska USAID för att accelerera och skala upp ”smart” bistånd. Joachim Beijmo,
Kommunikationschef, SIDA, och tidigare företagare i kommunikations- och webbranschen.

Smart Fiberstad – så bygger vi framtidens digitala samhälle
Lokal: 203 (plan 2)

Om den digitala infrastrukturens centrala funktion i dagens och framtidens samhälle. Ett intensivt bygge pågår i hela landet, och genom helhetskonceptet Smart Fiberstad förverkligas
visionen om ett öppet och neutralt nät, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter.
Vad betyder den nya spelplanen för din organisation? Jimmy Andréasson, Affärsområdeschef för
stadsnät, ansvarig för IP-Onlys helhetskoncept Smart Fiberstad och Johan Bergman, Chef för affärsområdet Enterprise Solutions på IP-Only.
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seminariespår:

smarta resor och transporter

smart omställning genom samverkan

smart it

seminariepass 2

Onsdag kl. 15.00-15.30

Projekt elvägar – i skarpt läge
Lokal: 201 (plan 2)

Bussar och lastbilar står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning, så gott som
helt baserad på fossila bränslen. För att skapa incitament för utveckling och etablering av ny teknik
genomför Trafikverket, Energiverket och VINNOVA Europas hittills största innovationsupphandling. Efter
den inledande fasen har nu fyra konsortier fått uppdraget att detaljprojektera fullskaliga projekt där olika
elvägstekniker används. I dagsläget gäller att minst två av dessa kommer att gå vidare och få stöd för
genomförandet med sikte på byggstart 2015, men troligen blir även de andra projekten genomförda.
Lär känna den spännande tekniken och hur kreativ samverkan mellan olika aktörer kan göra Sverige
världsledande inom elvägar. Magnus Henke, Handläggare, Energimyndigheten och Trafikverkets styrgrupp för Förkommersiell Innovationsupphandling av Elvägar.

Det goda livet – hållbar region genom smart samverkan
Lokal: 203 (plan 2)

Ett nytt digital och hållbart samhälle växer fram i Västra Mälarregionen. Kom och inspireras av
hur regionen i samverkan bygger samman digital infrastruktur och tjänster. Ta del av hur starka
centralorter bidrar med resurser för en hel region med mycket glesbygd. Stad och land få lika
villkor och alla blir vinnare. Samverkansprojektet Digital Agenda Västra Mälardalen är inne på sitt andra
år och delar med sig av sina framgångsrecept. Ett särskilt fokus ligger på hur regionen i samverkan
kan leverera smart digital välfärd med hög kvalitet och effektivitet. Annika Ahlstrand,
Projektledare och Harriet Pettersson, Västerås Stad samt Patrik Forsström, VD, e-Centret AB.

Så blev Luleå ett nav i Facebooks framtidsteknik för datahantering
Lokal: 202 (plan 2)

Förra året invigdes i Luleå Facebooks första datacenter i Europa, och nu projekteras ett andra center
med ännu energisnålare teknik. Luleå satsning på att bli världsledande inom stora datacenters har
betytt att samhällsekonomin tillförts miljardbelopp, och det är bara början. Vad gjorde Luleå för att
vinna dragkampen om Facebooks jätteanläggning? I förlängningen samarbetar nu Luleå, Boden och
Piteå för att göra The Node Pole till ett globalt nav för datatrafik. Matz Engman, VD, Luleå Näringsliv.

seminariespår:

smarta resor och transporter

smart omställning genom samverkan

smart it
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seminariepass 3

Torsdag kl. 11.20-11.50

Här och nu – fullskalig demostad för elfordon
Lokal: 201 (plan 2)

Medborgarna tog initiativet och skapade genom företaget Elbil2020 en plattform för samspel mellan
användare, forskning och näringsliv. Projektet, som omfattar alla transportslag, vill identifiera omställningens framgångsfaktorer och analysera hur marknader, beteenden och teknik kan samspela och hur
innovationer uppstår - medborgarnas val, elektrifiering av persontransporter, kommersiell och kollektivtrafik, laddningsinfrastruktur och affärsmöjligheternas betydelse.
Sten Bergman, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, samt VD, Elbil2020 AB.

Ny tid för elbolagen
Lokal: 202 (plan 2)

För att bland annat kunna hantera en ökad andel förnybar produktion måste elnätet bli mer flexibelt.
Dagens och morgondagens utmaningar ställer höga krav och rollen för elnätsföretagen håller på att
förändras. Smarta elnät - nästa generationens elnät, är en ny spelplan som öppnar för samverkan och
nya affärsmodeller. Hur ser framtiden ut för smarta elnät? Hur ska vi bemöta de allt högre kraven?
Jonas Persson, Chef Marknad & Mättjänster, Mälarenergi Elnät AB.

Analytics on Everything! Internet of Things är här nu!
Lokal: 203 (plan 2)

Hur ska du förhålla dig till det? Internet of Things är en evolution där objekt är i stånd att interagera med andra objekt. Städer kan nu bli uppkopplade och utröna nya möjligheter och samverkan, industrin kan automatiskt hantera produktionslinjer och sjukhus kan övervaka och hantera
patienter på distans, för att nämna några exempel. Eftersom antalet enheter som är anslutna till Internet fortsätter att växa i exponentiell takt, så ställs allt högre krav på din organisations förmåga att skicka,
ta emot och analysera händelser från alla anslutna enheter. Den som kan hantera detta kan snabbt
skapa en stor fördel och gå mot en proaktiv verksamhet men även kostnadseffektivisera och erbjuda
tjänster till samhället som inte tidigare har varit möjligt. Mattias Zaunders, Manager Mobility, Sigma IT &
Management AB och Johan Bergström, Avdelningschef Plan, Landskap och Trafik, Sigma Civil AB.
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Torsdag kl. 12.00-12.30

Framtidens miljöbilar – måsten och möjligheter
Lokal: 201 (plan 2)

Om dagens och morgondagens tekniska potential och politiska och marknadsmässiga förutsättningar
på väg mot den svenska regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
Elna Holmberg, PhD och Director, Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC).

Green Highway – en fossilbränslefri transportkorridor
Lokal: 202 (plan 2)

Alltsedan 1999 finns ett långsiktigt, formaliserat samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Därur föddes visionen om fossilbränslefri transportkorridor från kust till kust, 45 mil. Vilja och
vägen - om politisk vilja, långtgående samarbete mellan offentliga och privata verksamheter, forskning,
EU-medel och praktisk handlingskraft. Teknik, etablering, affärsmodeller, förarbeteende och utvärdering. Anne Sörensson, Klimatsamordnare och projektledare Grön Trafik, Östersunds kommun.

Ledningssystem för hållbar IT – Ny Svensk Standard
Lokal: 203 (plan 2)

SIS nya standard “Ledningssytem för hållbar IT” har nu sett dagens ljus. Standarden är ett ledningssystem för hur en organisation kan använda hållbar IT. Hållbar IT är en mycket viktig fråga i
Västerås stad som varit delaktiga i arbetet med att ta fram standarden. Nu väntar utmaningen att
implementera standarden. Hur ska man gå tillväga? Hur ser framtiden ut för hållbar IT?
Peter Mankenskiöld, Hållbarhetsexpert IT, Västerås stad och Fredrik Fehn, Projektledare,
SIS - Swedish Standards Institute.
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Torsdag kl. 13.30-14.00

Elektrifiering i städer – från vision till verklighet
Lokal: 203 (plan 2)

Regeringen och många städer har satt höga mål för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.
Vilken potential har elektrifiering av transporter för städer, vilka är målgrupperna, hur mogen
är marknaden? Vilka är barriärerna och hur samverkar industri och kommuner/städer för att få framdrift? Susanna Hurtig, Projektledare på Business Development, E-mobility, Vattenfall.

Framtidens digitala infrastruktur
Lokal: 202 (plan 2)

Hur ser det ut för framtidens digitala infrastruktur? Hur kan vi samverka för att skapa en gemensam
digital infrastruktur? Sedan 1 januari 2014 samägs Stadsnät i Sveland AB av kommunerna Västerås,
Eskilstuna, Hallstahammar och Arboga. Lyssna till erfarenheterna kring arbetet med att utveckla stadsnätet i respektive kommun. Per Norrthon, VD, Stadsnät i Sveland.

Allt blir uppkopplat
Lokal: 201 (plan 2)

Internet har gjort att vi kommer åt den information vi önskar snabbt och effektivt. Kommunikation
mellan människor och system sker momentant. Detta sker nu i allt högre grad även för fastigheter,
mätning och sensorer. Internet of Things eller Everything är en realitet. Hur påverkar detta vår energianvändning? Är demand respons en realitet? Vad krävs för att framtidssäkra våra fastigheter och system? Niklas Zandelin, VP, eze System Inc, MD Europe. Entreprenör och IT-analytiker samt författare till
bland annat boken “IT för Konkurrenskraft”.
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årets SMARTASTE
Avsluta den första dagen av Smart Summit med mingel tillsammans med
dina branschkollegor i en avslappnad miljö. Under aftonen serveras en
utsökt trerätters middag i komposition med oförglömlig underhållning.
Vi utlovar sprudlande skratt och goda chanser till nya bekantskaper.
Vi kan redan nu utlova en kväll du sent kommer att glömma...
Green IT Award

Under festkvällen kommer utmärkelsen Green IT Award att delas ut. Priset går till den
produkt, tjänst, idé som med hjälp av IT minskar miljöbelastningen eller där IT bidrar till
en hållbar samhällsutveckling.

