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Projektledare

P43072-1
Olga Kordas

Projekttitel: Strategiskt innovationsprogram
Viable Cities etapp 1

Mall för Lägesrapport
Lägesrapporten ska innehålla den information Energimyndigheten behöver för att
avgöra om projektet framskrider enligt beslutsbrevet.
Kom ihåg att alla större förändringar i projektet i god tid ska kommuniceras med
Energimyndigheten (Se Villkorsbilagan som följde med beslutet).
Lägesrapporten med eventuella bilagor ska skickas in genom E-kanalen.

1. Löper aktiviteterna i projektet enligt tidsplan?

☒ Ja

☐ Nej (Beskriv nedan)

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan

a) Beskriv kortfattat vilka försenade aktiviteter som är kvar inom projektet.
b) Beskriv hur resterande aktiviteter skall hinnas med under resten av
projekttiden.
2. Bedömer du som projektledare att projektets mål kommer att nås?

☒ Ja

☐ Nej (fyll i nedan) ☐ Delvis (fyll i nedan)

Förklara varför målen inte kommer att uppnås nedan.

3. Kort beskrivning av: (max 2 A4-sidor totalt)

EM1000 W-4.0, 2010-11-17

a) Genomförda aktiviteter perioden 2017-09-01 – 2017-12-31
Programledningen (KTH, RISE, LUND uni.) Har träffats fysiskt eller
virtuellt varje vecka för att driva det operativa arbetet i programmet.
Programstyrelsen har haft fyra styrelsemöten under perioden.
Utvecklingsgruppen som består av temaledare för varje tema/fokusområde
har mötts för gemensam planering av arbetet inom programmet områden:
Fokusområde 1: Livsstil och konsumtion

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
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Utvecklingsledare: Annika Nordlund, Umeå University
Fokusområde 2: Planering och byggd miljö
Utvecklingsledare: Kristina Mjörnell, RISE
Fokusområde 4: Integrerad infrastruktur
Utvecklingsledare: Björn Laumert, KTH (tf)
Fokusområde 3: Mobilitet och tillgänglighet
Utvecklingsledare: Mikael Nybaka, KTH
Tema 1: Testbäddar & Living Labs
Utvecklingsledare: Peter Kisch, Lunds Kommun
Tema 2: Innovation och entreprenörskap
Utvecklingsledare: Fredrik Berglund, Chalmers University of Technology
Tema 3: Modeller för finansiering och Affärsutveckling
Utvecklingsledare: Mikael Edelstam, Miljöstrategi E&J AB
Tema 4: Styrning
Utvecklingsledare: Kes McCormick, Lund University
Tema 5: Intelligens, cybersäkerhet och etik
Utvecklingsledare: Claus Popp Larse, RISE
Den 9 nov genomfördes en strategidag där programmets medlemmar träffades
för att tillsammans diskutera olika strategiska projekt som senare ska
genomföras av medlemmarna. Under dagen fick deltagarna delta i olika
workshops där de fick brainstorma idéer och diskutera dessa med varandra. 45
deltagare och mycket engagemang.
Följande strategiska projekt identifierades under perioden och kommer att
initieras 2018.
1. Studier, analyser för: Roadmap & Uppföljning
- Viable Cities Roadmap 2050 (januari - februari)
- Pre-study: Viable Cities Index (februari-mars)
- Pre-study: Viable Cities Innovation System Analysis (januari-februari)
2. Studier, analyser för: Kunskapsspridning & kompetensutveckling
- Viable Cities knowledge sharing community (januari-februari)
- Pre-study: Viable Cities strategy for inclusion, genus and diversity
3. Studier, analyser för: Policy, regler och standarder
- Pre-study: Viable Cities Standardisation strategy (januari-februari)
4. Analyser, innovationskluster för: Entreprenörskap och tillväxt
- Viable Cities strategy for entrepreneurship and growth (januari-februari)
- Pre-study: A framework for scalability analysis (februari-mars)
5. Studier, analyser för: Internationalisering
- Viable Cities strategy for internationalisation (januari-februari)
Den 25 oktober öppnades programmets första utlysning: Energi- och
klimatomställning för livskraftiga städer. Utlysningen välkomnade
projektförslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som
använder digitalisering och medborgarengagemang för att snabbare nå ett
resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Utlysningen sökte efter banbrytande
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projekt som gör skillnad, i nya spännande konstellationer av aktörer.
Fyra infodagar om den första utlysningen har genomförts i fyra städer:
Stockholm den 24 oktober 2017, Göteborg den 8 november 2017, Malmö den
10 november 2017, Umeå den 16 november 2017.
Den 23 november invigdes Viable Cities Office som ligger i en nybyggd
fastighet på Teknikringen 10B, KTH Campus. Många kom för att titta på
lokalerna, mingla, lyssna på livemusik och träffa oss som jobbar på
programkontoret.
Viable Cities har under perioden samverkat med SIParna IoT Sweden, Smart
Built, RE:SOURCE, Drive Sweden om följande frågor:
Internationalisering
Standardisering
Städernas plattformar
Ett medlemsavtal har förhandlats fram och signerats av 41 medlemmar. Flera
organisationer visat intresse för ett medlemskap i programmet varav tre redan
har skickat in sina ansökningar vilka kommer att behandlas under tidig vår.
Kommunikationsinsatser har skett löpande i samband med programmets
övriga aktiviteter t.ex. informationsdagarna inför utlysningen, strategidagen för
medlemmarna och vid deltagande i externa konferenser.
Viable Cities nyhetsbrev har initierats.
Websidan www.viablecities.com har utvecklats och uppdateras regelbundet
med aktuella aktiviteter och nyheter.
En LinkedIn kampanj har genomförts för första utlysningen
Medverkande i externa event
- Framsyn 2050. 24 regioner deltar i ett projekt för framtidsstudier.
Programchefen var med på ett möte vilket innebar många nya kontakter för
programmet.
- Seminarium: Digitalisera för hållbarhet 21 november, Stockholm
- Viable Cities hos KTH Energy Dialogue, 24 november
- Team Sweden Smart Cities, 28 november
- Medverkande i National Laboratory for Sustainable Lifestyles 15-16
november 2017 i Umeå
- Medverkande i konferensen Smarta Städer 22-23 november 2017 på Kista
mässan
- Medverkande i Plattformsdagarna för Hållbar stadsutveckling 6-7 december
2017 i Göteborg
- Medverkande i Energimyndighetens konferens Perspektiv på Energi 6-7
december 2017 i Stockholm och presenterade Viable Cities utlysning,
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b) Erhållna resultat hittills
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomfört fyra styrelsemöten
Etablerat programmets utvecklingsgrupp
Genomfört en strategidag för medlemmar
Identifierat programmets strategiska projekt
Genomfört programmets första utlysning
Genomfört fyra infodagar om utlysningen
Invigt Viable Cities Programme Office
41 formella medlemmar som signerat medlemsavtalet
Producerat 2 upplagor av Viabel Cities nyhetsbrev
Lanserat websidan www.viablecities.com
Genomfört LinkedIn kampanj
Medverkat i åtta relevanta externa event

c)

Slutsatser hittills baserade på projektets resultat
Projektet löper framgångsrikt enligt plan.

Under rubriken ”Tidplan” i beslutet om stöd till projektet framgår det om du ska
skicka in någon eller några separata ekonomiska redovisningar till
Energimyndigheten under projektets löptid. Mall för ekonomisk redovisning
finns att hämta på webbsidan http://www.energimyndigheten.se/forskning-ochinnovation/forskning/soka-stod-och-rapportera/rapportering-med-blanketter/.
Du som inte behöver lämna in någon eller några separata ekonomiska
redovisningar under projektets löptid ska i stället fylla i nedanstående ruta.
4.

☒ Ja

Löper projektets upparbetade kostnader i enlighet med den beslutade
kostnadsbudgeten? Med enligt plan avses att upparbetade kostnader inte
avviker nämnvärt per kostnadspost.

☐ Nej (Beskriv nedan)

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att
projektet ska kunna nå sina mål.

