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Vad är en smart stad?



Vad är ett smart samhälle?



Vad är ett smart samhälle?

Ett samhälle som samlar in information och analyserar, visualiserar, informerar och åtgärdar –
och skapar ett samhälle som optimerar flöden och resurser - ett mer hållbart samhälle.



Smarta hållbara städer och samhällen



Gartner Hyper Cycle
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Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande 
och lustfyllda platser att bo och vistas i och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som 

grund. Genom vår stora spännvidd av projekt inom hela samhällsbyggnadsbranschen som våra kunder anlitar oss för 
ger det oss en unik helhetssyn av samhället och vart det är på väg.

På Sweco ser vi att människan och miljön alltid måste stå i centrum för våra lösningar. Vi ser på den 

smarta staden och samhället som ett nytt förhållningssätt, inte ett mål i sig. Ett sätt att planera och utforma våra 
framtida städer och samhällen.

Tekniken ser vi som en möjliggörare som sannolikt innehåller svaret på flera av våra städer och samhällens framtida 
utmaningar. Samtidigt är teknikutvecklingen en stor utmaning i sig. Teknikutvecklingen kommer att fortsätta. Att 
kontinuerligt arbeta med utveckling och innovation är genomsyrar vår kultur, och är en del av vårt ursprung. Genom att 
ligga i framkant med den senaste kunskapen och tekniken är vi en viktig spelare i samhällsutvecklingen.

På Sweco ser vi med tillförsikt på framtiden. Den framtid som kan kännas avlägsen är i högsta grad närvarande hos oss 
på Sweco, och den framtiden är smart och hållbar. Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta oss!



Medborgarperspektiv 

• En smart stad förstår vad livskvalitet är

• Medborgardialog

• Nyttan av data och ny teknik

• Social hållbarhet

• Jämställdhet

• Ökad demokrati!?

https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181213-digsam/
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