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Visionen 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt





Umeå kommun växer till 200 000 invånareDigitalt först!



Arbetet med IT-strategin

IT

Förvaltningen

Förvaltningen

Förvaltningen



Har sedan år 2008 utvecklat mer än 300 e-tjänster i Blanketthimlen

Pilotkommun för att tillsammans med Microsoft 

utveckla framtidssäkra e-tjänstelösningar

Utveckling av Umeås e-tjänster



2019 2020

Test av 
välfärdsteknik

Digitalisering Äldreomsorgen



IoT för rena lokaler



DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess



Prata plats - Medborgarkommunikation

Mobilanpassad 3D-karta



Nationella innovationsrådet

Nationell kraftsamling för smarta hållbara städer

• Nästa generations resor och 

transporter 

• Smarta städer 

• Cirkulär och biobaserad ekonomi 

• Life Science 

• Uppkopplad industri och nya 

material 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3evZ6bzRAhXDO5oKHSmDDjkQjRwIBw&url=http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/nationella-innovationsradets-arbetssatt-och-ledamoter/&bvm=bv.144210762,d.bGs&psig=AFQjCNFV9Crc9OtuXQLtiaq9v0kawH7hWw&ust=1484318024574661


TITLE 1

B-Lead_text_01: Kisuaheli neumix dok barcompe. Rewitz gofell queju vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim dakai 

herangu de sal. Henri ounim herero wubu, havars en schekra dol Deck in noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kalain, he dok in 

bulassa de jussel masox Kisuaheli neumix dok barcompe. Rewitz gofell queju vinre. Esni uz balomre rindupu doan. Neukifa in lenim

dakai herangu de sal. Henri ounim herero wubu, havars en schekra dol Deck in noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kalain.

Title 2: Project Introduction
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UMEÅ 5G SVERIGES FÖRSTA STORSKALIGA TESTSTAD 
FÖR 5G



En testmiljö för att utveckla nya digitala

lösningar, produkter och tjänster som ger 

samhällsnytta och en bättre vardag för

invånarna.

Drivs av fem offentliga aktörer:

Umeå kommun

Umeå universitet

Umeå Energi

Region Västerbotten

Umeå Science Park (projektägare)

STADEN SOM TESTBÄDD



1. VARFÖR UMEÅ?



VARFÖR SKA 
UMEÅ SATSA PÅ 
5G?

• Stärker Umeås position som en innovativ, 

kreativ och attraktiv universitets- och IT-stad –

för befintliga invånare och nya intressenter, 

investerare, företag och andra aktörer. 

• Att erbjuda invånarna i Umeå samhällstjänster 

som ligger i framkant och som underlättar 

vardagen på helt nya sätt. 

BRA FÖR UMEÅ

• Umeå bidrar till att Sverige tar en tätposition inom 

5G (samt uppfyller Eus mål om att varje land ska ha en 5G-

redo stad till 2020)

• Fördjupat utbyte med andra städer och länder som 

ligger i digital framkant

BRA FÖR SVERIGE



I Umeå 5G vill vi testa use 

cases 

- som är varierande

- som det finns behov av 

och som gör nytta

- med relativt kort

startsträcka

Nus 5G

t.ex distanslösningar för vård i hemmet, 

monitorering etc

Umu 5g

T.ex. Studentmiljöer, positionerings-

tjänster och lösningar för dessa, 

forsknings-Hub

Umeå stad 5g

Medborgartjänster för t.ex gator och

park, energi, avfall, smarta fastigheter, 

skola eller kultur. 

Teknikindustrier 5g

Specifika case kopplade till 

investeringar, tex gällande

automatisering etc.



2. VAD MENAR VI MED TESTSTAD?
Värdebaserad innovationsarena



5G INFRASTRUKTUR

INNOVATIONSARENA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

APPLIKATIONER/LÖSNINGAR

1

2

3

UMEÅ 5G: ERBJUDER SYSTEM & STRUKTUR

Umeå har under testperioden 2018/2019 fått tillgång 

till 200 MHz, i 3400 – 3600 MHz-bandet från PTS

Staden som testbädd, affärsmodellsutveckling & forskning 




