Passagerarinformation & Säkerhet!

PROGRAM

Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 13:00 – 17:00
Ericsson Studio, Grönlandsgatan 8, Kista
Frågor till Kristina Ros, swerig@tebab.com eller 08-782 09 54. Anmälan sker via utskickad länk.

Välkomna till SWERIGs seminarium den 21 februari
Välkomna - Ericsson

13:00
		
		
		
		
		

Thomas Persson, Account Manager Rail/ITS & Olle Isaksson, Head of Strategy hälsar välkomna
till Ericsson.
Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Idag får vi höra om de digitala
lösningar och möjligheter som företaget jobbar med för att förbättra effektivitet, passagerarinformation och säkerheten inom i järnvägsindustrin

		 Rundvandring i Ericsson Studio
		 Ericsson visar de senaste lösningarna för uppkopplade system.
14:30

”Member chat time”

15:00
AXIS Communications
		 Jimmy Ek, Nordic Sales Manager
		 Genom centraliserad övervakning i realtid kan en ny nivå av säkerheten inom kollektivtrafiken
		
		

uppnås.Videoövervakning ger möjlighet att kunna ta rätt beslut vid varje incident samt hantera
multipla utmaningar i ett utspritt transportsystem.

		 Metro Service Copenhagen (in English)
		
		
		

Claudio Cassarino, Managing Director

The Copenhagen Metro is fully automated and a driverless system. Claudio will present how
the digital technology is used for ensuring safety and information, how it works now and what 		
are the plans or wish list for the future.

SL, Storstockholms Lokaltrafik

		

Arne Grundberg, Förvaltningsledare på Trafikförvaltningen

		
		
		

Hur jobbar SL med passagerarinformation och säkerhet? Med drygt 22 000 kameror har SL
norra Europas största installation av trygghetskameror.Vad innebär detta för passagerarna?
Vad krävs av anläggningen, leverantörer av system, etc.?

16:30

Medlemsinformation

		
		
		
		
		

17:00

Peter Sonne,VD Bombardier Danmark

Peter informerar om Den Danske Banekonference som sker den 15 maj i Köpenhamn

Jan-Olof Björklund, Project Manager, SWERIG
Information om SWERIGs aktiviteter på Nordic Rail

Avslut
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