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”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp!”

Citat: Tage Danielsson
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Framtidens utmaningar är en drivkraft till den tekniska innovation som just nu sker
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Vad gör en stad smart?



Den smarta staden använder 

digitala lösningar för att skapa 

ett mer socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart samhälle

Hållbarhet i fokus…

”

”
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- 45%

- 60%

Bättre inomhusklimat 

ger ökad komfort

Ekonomiskt 

hållbart
Socialt 

hållbart

Miljömässigt 

hållbart





Det smarta är det nya gröna



Infrastrukturen är grunden!

Infrastruktur

Fiber, Wifi, 

Mobilnät, Sensornät etc

Applikationer







SUMMERING





DEN SOM FÖRSTÅR FRAMTIDEN FÖRST VINNER!



Byggstenar för den smarta staden

WSP Smart City Solutions kan erbjuda stöd genom hela digitaliseringsresan

Legalt ramverk och partnerskap

Projektplan och finansiering

Datahantering

Infrastruktur för ICT
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Smart City vision och 

målsättningar
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Smarta lösningar som 

svarar mot behoven

Vision och strategi för 

den smarta staden

Förutsättningar för att 

bygga ett smart samhälle



WSP tjänster för Smarta städer

Förstudie

Business Case 

och Smart City 

Strategi

Kravspecifikation 

& upphandling

Implementation & 

genomförande

Verifikation & 

uppföljning

Inspirations-

seminarium & 

workshop

Nuläge och framtid

- Beskrivning av 

marknaden, 

förvaltningarnas behov 

och planer

- Hot och möjligheter

Kravbild

- Infrastruktur

- Tjänster

- Intressenter

Rekommendation

- Aggresiv

- Medel

- Försiktig

Målsättning och 

”affärsmål”

Tjänster och 

affärsmodeller

Implementationsstrategi

Affärskalkyl och tidplan

Kritiska 

framgångsfaktorer

Organisation

Riskanalys

Alternativ

Intressenter

Ta fram RFI/RFP

Utvärdering

Avtalstecknande

Proof of Concept

Organisation

Processer och 

arbetsflöden

Riktlinjer och 

specifikationer

Metod

Roll-out

Verifikation

Inspirationsföreläsning

- Inspirationsföreläsning 

på WSPs kontor alt. ute 

hos kund

Interaktiva workshops

- Workshop tillsammans 

med kund i syfte att 

inspirera och lyfta 

problemområden

1 2 3 4 5

Milstolpar och 

beslutspunkter
1

Utvärdering

Förbättring

Lönsamhet

WSP Smart City Solutions kan erbjuda stöd genom hela digitaliseringsresan



WSP tjänster för Smarta städer

WSP Smart City Solutions kan erbjuda stöd genom hela digitaliseringsresan

 Genom workshops skapa en ökad förståelse inom samhällets verksamhetsområden på vilka möjligheter och risker en 

ökad digitalisering innebär samt hur ICT kopplar till samhällets övriga infrastruktur

 Utveckla välfärdsbredband för ett samhälle - Vilka är framtidens smarta tjänster för ökad effektivisering och vilka krav 

ställer de på befintlig bredbandsinfrastruktur både gällande teknik och affärsmodell?

 Skapa en ”Smart City Agenda” - Tillsammans utveckla en hållbar strategi för framtidens städer baserat på ICT och en 

uppkopplad infrastruktur, dvs. nästa steg efter den Digitala Agendan

 Genomföra förflyttning och transformation - Hur skall befintlig infrastruktur, IT-miljö och styrning utvecklas för att klara 

de nya kraven som smarta tjänster kräver

 Erbjuda kravspecificering & upphandling av material, tjänster och outsourcing partners.

 Erbjuda projektledning för implementering och integrering av nya smarta tjänster hos kommun, fastighetsägare och 

operatörer



För mer information kontakta:

WSP Smart City Solutions kan erbjuda stöd genom hela digitaliseringsresan
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