
Att behovet av information och kompetensutveckling är 
stort, har varit tydligt i alla diskussioner och intervjuer som 
gjorts sedan starten av vårt forskningsprogram Mistra   
InfraMaint. 

I ett inledande projekt har vi inventerat behov, vad som 
idag finns att tillgå i form av kurser och kompetensutveck-
ling och var det ser ut att behövas mer, för att bland annat 
ge förutsättningar till den utveckling av bättre beslutsun-
derlag för underhållsplaneringen, som digitalisering kan ge 
möjligheter till. 

Intervjustudie
Vid workshoppen kommer vi att presentera de helt färska 
resultaten från intervjustudien med ett antal av dagens 
behovsägare och aktörer på området. Vi kommer även att 
redovisa inventeringen av kursutbud, en liten gap-analys 
och ge exempel på metoder för kompetensutveckling.

Roadmap
Din medverkan är viktig! Speciellt du som behovsägare 
från kommuner, entreprenadföretag etc. Målet är att vi, 
baserat på resultaten så långt, och diskussionerna under 
dagen, ska sammanställa en plan, en roadmap, för hur vi 
från forskningsprogrammet ska arbeta vidare och stödja 
behoven av kompetensutveckling. Både beträffande inne-
håll, men också hur den bäst ska genomföras.

Program – se nästa sida
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När & Var?

På plats i Stockholm 

10 maj klockan 10.00-14.30

IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, Stockholm  
(antalet deltagare på plats är begränsat)

Google maps

Eller på Skype

10e maj 10.00-12.00 cirka

det vill säga: du som inte har möjlighet att delta på 
plats, är välkommen att delta via Skype under  
presentationen och frågor/diskussion kring denna  
(om du vill delta under eftermiddagens workshop 
behöver du dock delta på plats).

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast 6 maj via denna 
länk: https://bit.ly/2UU5rpG 

Läs mer

https://mistrainframaint.se

https://goo.gl/maps/qd16NgL5RYC3dy916
https://bit.ly/2UU5rpG
https://mistrainframaint.se


Fredag 10 maj

09.30    Fika (för deltagarna på plats)

10.00   Inledning 
   Kort inledning om programmet och målsättningar för dagen (GML)
   Resultaten från intervjustudien (AL)
   Resultaten från inventeringen av kursutbud och gap-analys (GML)
   Exempel på metoder för kompetensutveckling (KB, GML)
   Frågor och diskussion under genomgångarna 

12.00   Lunch

12.45 cirka  Workshop med diskussioner kring prioriteringar, metoder och samverkan  
   (KB, AL, GML)
   Summering och slutsatser

14.30   Slut för dagen    

Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus. Vi kommer att göra skillnad genom att ge kommuner och VA-verksamheter 
bättre underlag för beslut om underhåll och att ta tillvara ny teknik och nya sätt att organisera. Vår vision är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig 
och säker dygnet runt.
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