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Hållbar stadsutveckling - Vi är på väg



From linear to circular



Men vi har ont om tid

Bromsa Anpassa



Men vi har ont om tid

Källa: Mora et al, 2013. The projected timing of climate departure from recent variability. Nature 502 (10 Oct 2013)



När allt och alla i staden  
börjar kommunicera



Sweco
Smarta städer 

Hörni, det här gro-
pen är en öppning 
för samarbete. 
Behöver fiberopti-
ken kollas innan vi 
gräver igen?  

Värmen 
hänger visst 
kvar. Jag ger 
parkerna mer 
dricka.  

Derby i Glo-
ben, kopplar 
på ett par stå-
vagnar extra. 

Hohoo, jag 
har förskole-
platser över!  

Kolla spotpri-
set på el, jag 
köper!  Nattflanör? 

Jag tänder 
lampan!  

Mmm, jag blir 
alldeles varm 
i huskroppen 
av er shop-
pare. 

Nä, om skulle 
ta och vinkla 
om solcel-
lerna. 

Bilpool, nån? 

Hej flottan, 
är det här er 
ubåt? 

SHAPING 
TOMORROW 
TODAY /



Vad är så speciellt med IT-utveckling?

IT kan kortsluta existerande affärsmodeller - på kort tid



Vikten av tajming

- varför skulle Sverige vara redo för detta just nu?

1999 Electrolux / Ericsson 
 ”The Screenfridge”



The sharing economy

konsumenter ändrar beteende - mha IT



Vi är IT-mogna nu

och mängden öppna data ökar kraftigt

•Alla är uppkopplade, även mobilt 

•Molntjänster och sociala nätverk 

•E-förvaltning 

•Öppna data - stora datamängder 

•Sensorer och uppkopplade prylar (IoT)



• Smarta delsystem (Transporter, vatten, energi, fastigheter mfl) 
• Kommunicerande delsystem 
• Delaktighet - medborgardialog Data -> Information ->Kunskap ->Smarthet

Nycklar till den smarta staden



•Urbanisering, resursfokus på stadsbyggnad 

•Förståelse för hållbarhet (minskad miljöbelastning, ökad 
resurseffektivitet och inkluderande medborgardialoger) 

•Öppen innovation är billigare och bättre 

•Krav på mer medborgardialoger och ”instant intelligence” 

•Fysisk stadsbyggnad är långsam och dyr 

•Klimatanpassning kräver reaktiva system

Vad talar för Smarta städer?



• De resurseffektiviserar (materiella, mänskliga och 
monetära flöden) och minskar miljöbelastning 

• De integrerar och skapar synergier 

• De kan öka säkerhet och tillgänglighet 

• De knyter samman människor

Hur kan smarta städer och system bidra 
till hållbar utveckling?



Jonas Sundberg 
Intelligenta transportsystem

Magnus Lindén 
Smarta elnät

Pether Rothstein 
IT för samhällsutveckling

Jenny Carlstedt 
IT för samhällsutveckling

Tomas Limmert 
Smarta installationer

Michael Thydell 
Arkitektur och BIM

Jonas Jernberg 
Arkitektur och SymbioCity

Sonja Henriksson 
Vatten och miljö

Monika Bubholz 
Smarta industrier

Ulf Johansson 
Samhällsanalys

Andreas Gyllenhammar 
Hållbarhetschef

Ola Hansson 
Affärsutveckling
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SMART CITIES SOLUTIONS

Ett axplock - jorden runt!
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RIO DE JANEIRO

Kontrollrummet för staden



Vägövervakning 
Kollektivtrafik 
Regnmodell 
Bilolyckor i realtid 
Elavbrott 
Data från 30 
stadsfunktioner 

Realtidsövervakning 
Mönsterigenkänning 
Trender
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KÖPENHAMN

Smart som ett verktyg för god livskvalitet



Copenhagen	  Smart	  City

Copenhagen	  SMART	  CITY



New	  Smart	  City	  Initiatives

• Cooperation across 7 adminstrations 
• Project coordination board 
• One strategy for Smart City 
• Focus on lighthouse projects 
• Open city data platform 
• Big data platform with partners 
• Copenhagen Connecting - digital  infrastructure 
• Copenhagen Solution Lab 
• Smart City Street Lab 
• Streetlights  
• Mobility projects and ITS



How	  It	  Is	  Today

Data Services Needs



The	  Future

Open	  Data Services Needs

	  

	  	  

Innovation Growth
Citizen Involvement

Relevant solutions

Entrepreneurship
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SANTA CRUZ

Polisen tar tjuven - innan brottet begås!





Vad är egentligen smart?

Data och IT möjliggör, men räcker inte.

vs
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ÖVRIGT

Helsingfors, Helsingborg, Snöröjning, öppen innovation, Smart VA, 

SMS-kampanj på bussar, Customer Journey Mapping mm mm



NKS, Nya Karolinska Solna  
Nya Karolinska Solna är namnet på det toppmoderna sjukhus som just nu byggs i 
Solna. Sweco har varit med från början och bl.a. konstruerat stomme och 
grundläggning under mark samt installerat rör, el och ventilation. Samtliga system 
– för värme, kyla, ventilation, brand, sprinkler- och passagesystem o.s.v. (totalt ca 
100 system) har möjlighet att kommunicera med varandra. 



GROW SMARTER. Stockholms stad tar hjälp av Sweco i satsning på smarta städer  
Stockholms stad har blivit utsedd att leda GrowSmarter, ett prestigefyllt EU-
projekt som ska ge europeiska städer möjlighet att testa smarta, energieffektiva 
lösningar. Sweco har varit delaktiga genom hela ansökningsprocessen, som 
expertstöd till Stockholms stad. 



BLOCKHOLM. Stockholm i Minecraft  
På uppdrag av Arkitektur- och designcentrum har Sweco tagit fram Blockholm,  
en modell över Stockholm i Minecraft.  
Tanken med Blockholm är att alla som vill ska kunna hjälpa till att bygga upp Stockholm. 





• Smarta delsystem (Transporter, vatten, energi, fastigheter mfl) 
• Kommunicerande delsystem 
• Delaktighet - invånardialog Data -> Information ->Kunskap ->Smarthet

Nycklar för en smart stad



•Sikta på gapet mellan data och analys 

•Allt viktigare med ”drift- och underhållsfasen” av en stad 

•Språngbräda mot integrerade lösningar 

•Värdekedjan data -> information -> kunskap -> smarthet 

•Lite smart = Monitoring och statistik 

•Mycket smart = Styrning 

•Datasäkerhet - resiliens - integrerade system 

•Generationsklyftan

Reflektioner kring smarta städer




