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Make Cities Talk - med Niklas Lennerstad!
Intressanta berättelser från verkligheten som ger dig kunskap, erfarenheter 
och inspiration för en enklare vardag.

14
NOV

Registrering, kaffe och mingel

It´s the teamwork that makes the dream work!
Nyckeln till framgång är ett gott samarbete, lika väl i det egna teamet som tillsammans 
med kunder och leverantörer. Det har tagit Infracontrol dit vi är idag och är en 
avgörande faktor för fortsatta framtida framgångar.
Johan Höglund // VD, Infracontrol

09:00

09:30

Kaffepaus10:30

Torsdag

Infracontrol Annual Report 
Årlig sammanställning av statistik om hur och till vad Infracontrol Online har använts i 
kommunerna sedan förra årets konferens. 
Per Andersson // Produktchef, Infracontrol

Svalöv ger plats för liv
Med ca 14 000 invånare och ungefär 80 ärenden per månad är Svalöv en av de 
mindre användarna av Infracontrol Online, men tjänsten är viktig för att upprätthålla 
en bra service och närhet till invånarna och för att kunna uppfylla kommunens 
varumärkeslöfte: Plats för liv.
Annika Svensson // Teknisk koordinator, Svalövs kommun

Smart och smidig service i Södertälje
Södertälje har använt Infracontrol Online sedan 2011 och hanterar ca 900 ärenden 
per månad. Lyssna och lär om hur man arbetar med både felanmälningar och tekniska 
driftlarm, och hur arbetet har utvecklats under åtta år med tjänsten. 
Henrik Malmgren // Systemansvarig för Infracontrol Online, driftenheten Södertälje 
kommun

10 snabba som ger dig bättre koll 
Det mesta kan övervakas och styras med IoT-lösningar för att få bättre kontroll, minska 
driftkostnaderna och ge invånarna en bättre service. Marknaden utvecklas snabbt. 
Tio företag pitchar sina erbjudanden på var sin minut så att du vet vem du vill lära dig 
mer av.
Aqua Robur, Eyeo, EWF Eco, Fristad Plast, iioote, Netmore, Sigfox Sweden, 
Stadshubbsalliansen, Telia Division X, Wellness Tech Group
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City as a Platform
RISE, Research Institutes of Sweden, ansvarar för projektet City as a Platform som 
samlar 18 kommuner vilka kommer att utforska, implementera och samverka kring 
gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna.
Claus Popp Larsen // PhD, Head of Connected Cities, RISE

11:00

Hur mår din stad idag? 
Infracontrol City Dashboard ger en snabb och intuitiv överblick över läget i kommunen. 
Data om felanmälningar, larm och mätvärden samlas ihop, bearbetas och visualiseras 
på ett tydligt och enkelt sätt. Vi visar hur det ser ut ”live” från några kommuner.
Per Andersson // Produktchef Infracontrol Online

Intressanta idéer från Jönköping
Smart hantering av lager i egna kartor, integration av information från Trafikverket och 
smarta tillämpningar av IoT. Lyssna och lär av exempel på hur man kan förenkla och 
effektivisera verksamheten och förbättra servicen med innovativa och nyttiga lösningar. 
Reimer Selero // Projektledare/Verksamhetsansvarig Tekniska kontoret, Jönköpings 
Kommun

Koppla upp staden och förenkla vardagen
Helsingborg är en av de svenska kommuner som hanterar flest ärenden i Infracontrol 
Online, nära 2 000 per månad. Man är också mycket innovativ med användningen 
av IoT, och hur man kan ta hjälp av allt från rörelsesensorer på parkbänkar till 
fuktsensorer i planteringar.  
Andreas Hall // Utvecklingsingenjör, Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs Stad

Möt en spännande framtid i Lund!
I Future by Lunds projekt Smarta Offentliga Miljöer (SOM) prövas en mängd olika IoT-
tillämpningar, från trafikmätning till sensorer för stadsodling. SOM-projektet är en del 
av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige.
Anders Trana // Projektledare, Future by Lund

Smarta livbojar räddar liv
Fristad Plast har producerat Trygg-Hansa-livbojen sedan 1976 och den är en del i 
företagets varumärke för livräddningsutrustning, Rescue Life 247. Hör hur man har 
vidareutvecklat en smart idé från Helsingborg som ser till att livräddningsutrustningen 
finns där den ska. 
Magnus Persson // Produktutvecklare, Fristad Plast

Lunch12:00
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Borås bygger för framtiden
I Borås använder man Infracontrol Online på flera smarta sätt, från trygghetsvandringar 
till att hålla koll på invasiva växtarter. Ta även del av erfarenheterna från uppbyggnaden 
av ett LoRa-nät och hur man kan dra nytta av IoT i sin verksamhet.
Johan Olovsson // E-strateg, Borås stad

Självförsörjande sensorer säkrar dricksvattnet
Visste du att en stor del av vårt dricksvatten försvinner på grund av läckage i ledningar? 
Men med en smart IoT-lösning som inte ens kräver ett batteri kan man både hitta små 
långsamma läckor och detektera större störningar i vattenförsörjningen. 
Niclas Wicén // CEO, Aqua Robur

Många människor i Mora
Mora är en medelstor svensk kommun med ca 20 000 invånare – men med ett stort 
tillflöde på ca 60 000 personer under Vasaloppet och Cykelvasan. Hör om hur man 
håller ordning i spåren och i verksamheten och underlättar för både besökare och 
invånare.
Mikael Helgesson // Driftledare, Mora kommun

Så utvecklar Telia den smarta staden med Crowd Insights
Crowd Insights är insikter om rörelsemönster baserade på anonymiserad data från 
Telias nät. Exempelvis kollektivtrafik och stadsplanering blir effektivare när utveckling 
sker utifrån riktiga behov. Insikterna används som strategiskt verktyg för planering, 
utveckling och effektmätning. 
Christian Lewenhaupt // Affärsutvecklare för Crowd Insights, Telia

13:30

Tre smarta tillämpningar av IoT
Det är mycket snack om IoT, men det intressanta är ju faktiskt hur denna nya teknik kan 
göra nytta på riktigt. Lyssna till tre verklighetsförankrade exempel med goda referenser 
som kanske kan komma till användning även i din verksamhet.
Bertil Moberg // Head of IoT Solutions, iioote

Hitta rätt i pryl för ditt behov
Hur ska man veta vad man ska välja för att få en hållbar, tillförlitlig och flexibel 
IoT-lösning som passar ens behov? Lyssna till en bred leverantör av sensorer och 
kommunikationsutrustning med ett industriellt perspektiv.
Johan Ansgariusson // VD, Eyeo

Kaffepaus14:30
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Du är den största säkerhetsrisken!
Med allt fler uppkopplade enheter och mer av både arbete och privatliv på nätet ökar 
riskerna för intrång och störningar. Hackning har blivit en populär e-sport och vem 
som helst kan numera enkelt skaffa sig kunskap och verktyg som hotar allas vår IT-
säkerhet. 
Simon Höglund // Projektledare, Infracontrol

Skräphantering för smartare städer
Med hjälp av Bigbelly smarta papperskorgar kan problemet med att hantera avfall 
i offentliga miljöer lösas på ett enkelt sätt. Dessutom kan man dra nytta av den 
infrastruktur för avfallshantering som redan finns på plats och bygga på med andra 
funktioner.
Per Lindholm // COO, EWF Eco

Kvalitetssäkrade leveranser
På upphandlingsavdelningen i Lund använder man Infracontrol Online för att hålla koll 
på att kommunens leverantörer håller den leveranssäkerhet man kommit överens om. 
Med hjälp av appen kan man snabbt och enkelt rapportera om något inte stämmer.
Marie Anzelius // Upphandlare, Lunds kommun

Ordning och reda i Partille!
På utbildningsförvaltningen i Partille arbetar många vaktmästare för ett stort antal 
skolor och förskolor. Med hjälp av Infracontrol Online kan man ge snabbare och 
bättre service samtidigt som man får mer ordning och reda i verksamheten och en 
lugnare och bättre arbetsmiljö. 
Stefan Lundgren // Arbetsledare, Utbildningsförvaltningen Partille kommun

Smarta städer behöver smarta nätverk
Nya typer av sensorer gör det möjligt att få överblick och kontroll på samhällets 
infrastruktur på ett helt nytt sätt. Men hur ordnar man kommunikationen? Lyssna till 
några aktörer i branschen som berättar om de alternativ som finns.
Sigfox Sweden, Netmore, Telia, Eyeo

15:00

InfraCafé Anno 1893
Välkommen till vår pub och möt människor, mat och musik i en härligt glad 
blandning!

19:00

Paus
Ta en tupplur på hotellet eller stanna kvar och umgås i vår pub fram till 
middagen (puben smygöppnas kl. 16:30).

16:00
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Nya och planerade funktioner i Infracontrol Online
Vi visar en del av de senaste funktionerna i tjänsten och presenterar vad som är 
planerat inför kommande releaser. Vi kommer också att lyfta några av de smarta 
funktioner som kanske inte upptäckts av alla ännu.
Per Andersson // Produktchef, Infracontrol
Niklas Lennerstad // Projektledare

Användarundersökning 2019
Användarundersökningen som genomfördes under maj-juni i år besvarades av ca 330 
användare. Omdömena av användarvänlighet, prestanda, support och bemötande var 
mycket goda, men vi fick också en del intressanta synpunkter att ta vara på.
Per Andersson // Produktchef, Infracontrol

10:00 Workshops
Indelning i grupper för parallella workshops enligt deltagarnas önskemål.

12:00 Lunch


