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Uppkoppling 8:30 – 9:00
Föredrag
9:00 – 12:00

09:00

Sasa Sisirak, GIS Väst moderator
Inledning med en sammanfattning från förra sessionen

09:15

Per Olof Öryd, GIS Väst – Menti moderator
Mentistund

09:20

Pernilla Andersson, Digital producent, Kävlinge kommun
Hur skulle vi gjort om vi börjat om från början?
Ett anförande om vikten av att lägga grunden först.
Vad har blivit av den plan som antogs en gång?
Verkligheten utgör som ett facit av planläggning. Vid digitalisering av detaljplaner blir
det som genomfördes och det som avviker synligt. Dispenser, fastighetsbildning i strid
mot plan, avvikelser vid fastighetsbildning? Hur kan vi ta hand om det som avviker?

09:50

Paus / Menti

09:55

Oscar Monell, Customer Success Manager, Esri Sverige
Erfarenheter från införandet av en GIS-baserad digital tvilling
Den GIS-baserade digitala tvillingen, med geografiska grunddata och analyser
kopplade till fastigheten och dess omgivande kontext skapar stort intresse världen över
just nu. I föredraget får vi höra hur Regionfastigheter, Region Skåne har tänkt och
implementerat en sådan digital tvilling samt vilka utmaningar man har mött på resan.
Men också hur andra organisationer tänker kring ämnet samt framför allt vad som
krävs ur ett organisatoriskt perspektiv för att lyckas.

10:25

Frågor / diskussion

10:30

Bensträckare och Menti

10:40

Johan Bergqvist, GIS ingenjör Alingsås kommun:
Iot-sensorer för en smartare stad
I linje med Alingsås kommuns Handlingsplan för Digital målbild så har vi under 2020
och 2021 påbörjat implementering av IoT- sensorer för att uppnå målet om en
smartare stad. För nuvarande har vi sensorer för parkeringsplatser, vattennivå,
vattentemperatur och väder. Med hjälp av ett LoRA WAN-nätverk, webhooks och FME
kan vi i realtid samla in, bearbeta och visualisera data från våra olika sensorer.

11:10

Paus Menti

11:15

Magnus Sjöström, Business developer Digitalization Management, AFRY
Projektboken, enda vägen mot framtiden och en bra plattform!
Allt som behövs finns men vi måste samverka på HELA lösningen. Verktygen som ni
måste ha är få men omfattande. Så hur bygger man motorvägen till
samhälle/Industri 5.0

11:45

Frågor / diskussion

11:55

Sammanfattning och avslut för session nr. 2

