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Program för Com4VA, 14 mars 2019,
Hotell 11 & Eriksbergshallen, Göteborg
Årets viktigaste branschdag bjuder på kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. En energikick för
dig som vill ligga i framkant när det ställs nya krav på VA-branschen. En dag att se fram emot, en dag
att minnas. Så här ser programmet ut.
09.00 - 09.15 – Inledning av Vixor & Co
09.15 – 10.15 – Säpo verkar i det tysta för att öka säkerhetsskyddet
Jane på Säkerhetsskyddet vid Säkerhetspolisen arbetar för att höja säkerhetsnivån i samhället.
Frågetecken som rätas ut är vad som ska skyddas? Hur förhindras brotten? Vilka åtgärder kan
göras? Vem ansvarar för vad?
10.15 – 10.45 - Bensträckare med förmiddagsfika
10.45 – 11.45 – Hur arbetar VAKIN med säkerhetsfrågor?
Säkerhetschef Mattias Lind berättar om vilka rutiner och säkerhetsåtgärder som måste fungera och
trimmas för att leva upp till GDPR, NIS-direktivet och minimera risken för intrång och avbrott.
11.45-12.45 – Lunch
12.45 – 14.00 – Hur hanterar och förebygger MSB olika IT-incidenter?
På MSB finns Sveriges nationella CERT-SE som stöttar samhällsviktiga verksamheter med att
hantera och förebygga IT-incidenter. Hur går deras arbete till och hur kan vi i VA-branschen dra nytta
av dem? Peter Jonegård, biträdande enhetschef och Roger Antimon, it-säkerhetsspecialist berättar
mer.
14.00 – 14.10 – Bensträckare
14.10 – 15.15 – Konsten att förena vetenskap och flum
Mats Halvarsson, professor i fysik vid Chalmers, diskuterar nyttan av att länka ihop vetenskap och
själsliga fenomen för att vi ska kunna förstå oss själva och världen lite bättre. Hur påverkar rädsla och
hot vårt beslutsfattande? Vi kanske inte behöver välja vetenskap eller flum, utan vetenskap och flum.
15.15 – 15.45 – Eftermiddagsfika
15.45 – 16.30 – Radioteknik då, nu och i framtiden
Olle Viking, teknikansvarig på Vixor & Co, diskuterar hur radiotekniken har utvecklats genom åren.
Från den analoga radion till dagens digitala infrastruktur och framtidens krav på avskilda nät med
inbyggd redundans.
16.30 – 16.45 – Avslutning och sammanfattning
19.00 – så länge vi vill och orkar – fördrink, middag och gött tjöt

OBS! Är du allergisk och/eller föredrar vegetarisk mat, kontakta oss så att vi kan meddela köket.
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