
 
FVI-seminarium i Stockholm 16-17 okt 2018 
  
 

DIGITALT VATTEN I SMARTA STÄDER - HÄNGER DU MED? 

Vårt samhälle genomgår en kraftfull förändring kring informationsflöden. Nya tekniska möjligheter öppnas hela tiden, och vi 
anammar dessa i våra privata liv i en allt högre takt. Men, i vilken mån hänger vi med inom vattensektorn? Allt fler Buzz Words 
används frekvent, men vet vi vad de innebär? Vilka möjligheter kan öppnas? Hur rimmar dessa möjligheter med allt högre 
säkerhetskrav för datahantering. Samtidigt sker spännande utveckling av nya tekniska VA-lösningar, men hur villiga är vi att byta 
invanda mönster. Föreningen Vatten bjuder in till seminarium där dessa frågor belyses genom praktiska exempel på innovativa 
initiativ. Kom och delta i spännande diskussioner och låt dig inspireras av de som redan vågat ta de första stegen. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 

 

16 oktober 
 

9:00. Registrering och fika 
 

10.00. VÄLKOMMEN OCH INLEDNING 
 

SÄKERHET 
 

10.15 Proaktiv säkerhet i en digitaliserad VA-verksam-
het och NIS-direktivet.  
Lasse Larsson, Sectra 
 

11.00 GDPR - vad är detta? 
VA-utveckling 
 

Bensträckare och stående presentation av utställare 
 

11.30 Praktisk hantering av IT-säkerhet. Möjligheter och 
utmaningar vid hantering och delning av data. 
Rickard Bodforss, Bodforss Consulting AB (fd IT-chef Gö-
teborg Kretslopp och Vatten) 
 

12.00. LUNCH 
 

SMART ANVÄNDNING AV DATA 
 

13.15 Publicering av översvämningskänsliga områden 
vid t ex skyfall. Filosofi bakom beslut om öppenhet, 
inledande farhågor och hur det blev. 
Glen Nivert, Göteborg Kretslopp och Vatten 
 

13.45 Öppen data hos Lantmäteriet. Vad finns idag och 
syn på framtiden. 
Lantmäteriet  
 

14.15. KAFFEPAUS 
 

14.45 Future city flow. Digitalt system för hantering av 
tillskottsvatten. 
Emelie Alenius, Göteborg Kretslopp och Vatten 
 

15.15 Analys av vattendata. 
Petter Walan, Vakin 
 

Bensträckare/kort paus 
 

MACRO – FRAMTIDENS AVLOPPSSYSTEM 
 

16.00 MACRO-projektet.  
Maria Lennartsson, Stockholms exploateringskontor 
 

16.20 Tre rör ut i Oceanhamnen, Helsingborg. 
Marinette Hagman, NSVA 
 

16.40 Sorterande spillvattensystem i omvandlingsområ-
det Munga i Västerås. 
Frida Nolkrantz, Mälarenergi 
 

 
17.00 Avslut och information om kvällen 
 

19:00  GEMENSAM KONFERENSMIDDAG  
 
 

17 oktober 
 

9.00 Smarta städer och hållbarhet. Vad betyder det?  
Andreas Gyllenhammar, Sweco 
 

9.30 Digital förnyelse ger smartare välfärd! 
Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör Västerås Stad 
 

10.00 Fikapaus 
 

DIGITALA BUSS WORDS I PRAKTIKEN 
 

10.30 IoT (sakernas Internet), AR (förstärkt verklighet) 
och andra digitala trender. Vad ska man ha det till?  
Magnus Mörstam, Intelliger 
 

11.00 Optimerad dricksvattenhantering med IoT.  
Visioner i Stockholm och Helsingborg. 
Tommy Giertz, Stockholm Vatten  
Simon Bengtsson, NSVA 
Johan Spännare, DHI 
 

Bensträckare/kort paus 
 

12.00 IoT som recipientskydd i Göteborgs dagvatten-
system.  
Helen Galfi, Göteborg Kretslopp och Vatten 
 

12.30. LUNCH 
 

13.30 Augmented reality för VA, aptitretare efter lunch 
Anne Wolgast, VA-utveckling 
 

FRAMTIDENS VA-TEKNIK 
 

13.45 Avsaltning på Öland.  
Borgholms Energi 
 

14.15 Rain harvesting. 
Olof Jonasson, Tyréns 
 

14.45 Hur gör man i rymden? 
Mattias Salomonsson, biträdande astronaut 
 

15.00 Sammanfattning av seminariet. 
 

15.15 Gemensamt fika och utvärdering/önskemål om 
innehåll nästa seminarium. 
 

15.45. AVSLUT 



 
FVI-seminarium i Stockholm 16-17 okt 2018  
 
 
 
Välkommen till två intressanta dagar i Stockholm 16-17 

oktober 2018. 
 

Seminariet riktar sig till tjänstemän, politiker, konsul-
ter, myndigheter och jurister som arbetar med sam-
verkansfrågor mellan VA, exploatering och detaljpla-
nering. 

 

Plats: F.d. Myntkabinettets lokaler i Gamla Stan i 
Stockholm (adress: Slottsbacken 6). Det är gång-
avstånd från Stockholms Centralstation. Närmaste 
tunnelbanestation är Gamla Stan. 
 

Anmälan: Anmälan, i första hand via 
www.foreningenvatten.se >Arrangemang> 
Kalendarium för både medlemmar och icke 
medlemmar.  
 

Medlemmar. Logga in på Min Sida, (länk finns i 
bokningen), kontrollera faktureringsuppgifter mm 
samtidigt som du anmäler sig till evenemanget.  
I bokningen väljer du hur många dagar som ska delta, 
eller om man är student eller pensionär genom att 
bocka i rutorna. Då får du en avisering om kostnaden.  
 

Icke-medlemmar: Gå in via bokningen och fyll i 
faktureringsuppgifter och vilka dagar du deltar.  
 

Meddela önskemål om särskild kost 
 

För frågor kring medlemskap, inloggnings- eller  
anmälningsproblem är du välkommen att kontakta 
Föreningen Vattens kansli, 08-121 513 28 alternativt 
kansliet@foreningenvatten.se  

 

Mötesavgift (moms utgår ej):  
Deltagande båda dagarna: 4 900 kr för medlem och     
5 400 kr för icke medlemmar. OBS: Vid bokning 
senast måndag 27 augusti lämnas 500 kr rabatt på 
denna mötesavgift  

En dags deltagande 3 300 kr för medlem och 3 500 kr 
för icke medlem.  

Seniormedlem 1 500 kr (oavsett antal dagar). Avgiften 
inkluderar måltider inklusive konferensmiddag. 

Studerande 500 kr (oavsett antal dagar) exklusive 
konferensmiddag.  

Utställare: Det erbjuds möjlighet att ha utställning i 
samband med seminariet. Kostnaden är 3 000 kr, 
maximalt 6 st. Anmälan om önskemål att presentera 
en utställning görs till hans.hammarlund@tyrens.se.  

Sista anmälningsdag: Måndag 12 oktober 2018 
(begränsat till 80 platser).  

Betalning: Sker med betalkort eller webbavi. Önskas 
pappersfaktura, skriv detta i noteringsfältet. 

Övernattning: Eventuellt hotellrum hanterar och betalar 
du i egen regi.  

Frågor: hans.hammarlund@tyrens.se, 070-248 55 40 
eller anders.larsson@tyrens.se, 0708-21 65 92. 
 

Medlemsavgift/Årsavgift: 460 kr för personlig 
medlem, senior/studerande 220 kr, stödjande medlem 
6100 kr. Medlemsanmälan görs via 
www.foreningenvatten.se > Medlem > Bli medlem.  

Vid frågor kontakta föreningens kansli: 
kansliet@foreningenvatten.se 
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