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Security Arena Lindholmen
För ett säkrare samhälle
Security Arena erbjuder en unik miljö för
samverkansprojekt inom samhällssäkerhet.
Vi vill stärka förmågan att hantera kriser och
förbättra samhällets möjligheter att klara allvarliga hot och störningar.

”Lindholmen Science
Park fortsätter att vara
en attraktiv miljö för att
driva både internationella och nationella
projekt. Security Arena
Lindholmen är en av
våra samverkansmiljöer
där våra nätverk inom
samhälle, akademi och
näringsliv kan möta
samhällets utmaningar.”
Niklas Wahlberg,
VD, Lindholmen Science
Park AB
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Security Arena är ett nationellt program som
drivs av Lindholmen Science Park på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Tillsammans med våra
partners driver vi projekt med fokus på konceptuell utveckling av verktyg samt metoder
för framtida system för ett säkrare samhälle.
Att driva forskning och utveckling kring
komplexa frågor inom samhällsskydd och

beredskap ingår i Security Arenas uppdrag. I
första hand sker arbetet inom följande områden:
■ Transportlösningar
■ Informationsdelning
■ Informationssäkerhet
■ Informations- och
■ kommunikationstjänster

Security Arena är en neutral mötesplats. Vi
skapar möjligheter för gränsöverskridande
samverkan med ett stort engagemang från
näringsliv, ledande högskolor och samhälle.

Vision
Att utveckla förmågor som stärker samhällets skydd och beredskap
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“För MSB är det viktigt
att den forskning som
myndigheten finansierar kommer till nytta i
samhället. Genom tvärvetenskaplig samverkan
mellan myndigheter,
näringsliv och akademi
bidrar Security Arena till
just samhällsnytta.
Både i, och utanför
Sverige.”
Hans-Olov Byquist,
chef för Enheten
för inriktning av
forskning, MSB
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“Syftet och målsättning med Ericssons arbete
vid Lindholmen Science Park är att utifrån
våra samarbetspartners behov och vår egen
vision, utveckla koncept för att påverka
internationell standard, framtida produkter,
lösningar och tjänster.”
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Nationell arena
En nationell arena för stärkt säkerhet

Aktörerna i projekt och fältstudier som drivs
inom Security Arena finns representerade
från olika delar av Sverige. Näringsliv, akademi och samhällsaktörer deltar utifrån kompetens och typ av projekt.
Lindholmen Science Park driver samverkansmiljön Security Arena på uppdrag av
Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB). MSB är en myndighet
som arbetar för ett tryggare och säkrare
samhälle. Målet är att minska riskerna och
konsekvenserna av olyckor och kriser i
samhället.
Security Arenas verksamhet genomförs i
samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Göteborgs universitet, Saab Group, Ericsson
och Volvo Group och ett stort antal andra
områdesexperter och slutanvändare.

Security Arena är en
neutral och kreativ miljö
för samverkan.

En arena med hela Sverige som arbetsfält
Inom krishantering är det viktigt med övergripande nationella ramverk. Security Arena
har bidragit med kompetens för att beskriva
hur olika ramverksmodeller kan användas för
att få bästa effekt ut i krishanteringssystemet.
Vi är nu också med i arbetet när de första
stegen har tagits i utvecklingen av ett övergripande nationellt ramverk för informationsdelning.
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Internationell arena
Vi vill delta i och påverka utvecklingen internationellt
Security Arena deltar i flera EU-projekt och
medverkar vid olika internationella konferenser. Genom våra partners deltar vi i olika
standardiseringsorgan, i vilka vi är med och
påverkar utvecklingen av nya standarder.
Vi har medverkat och deltar idag i ett antal
internationella projekt, där några av dem
beskrivs nedan:

Security Arena medverkar i ett stort antal internationella projekt.

■ CBRNEmap
Ett EU-projekt under ledning av Umeå universitet och det så kallade europeiska
CBRNE-centret. Projektet drivs i samverkan
med fjorton europeiska partners. Syftet är att
utveckla ett framtida system för eliminering
av skador vid olyckor eller attacker där farliga och explosiva ämnen förekommer.
Security Arena ansvarar för specificering av
en teknisk demonstrator utifrån identifierade
brister och användarkrav. Projektet avslutas
under 2011.
■ Systems Security
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Ett så kallat Network of Excellence med
fokus på systemsäkerhet som bygger på ett
tidigare EU projekt (Forward) där vi deltog
för att kartlägga framtida allvarliga IT-relaterade hot mot kritiska infrastrukturer. Security
Arena fokuserar på säkerhet gällande Sensor
Networks, Connected Car, och Smart Grids,
det vill säga mindre enheter som börjar

användas allt mer men oftast saknar säkerhet.
Projektet pågår fram till år 2014.
■ Harmonised eCall European Pilot
Inom ramen för ett EU-samarbete genomför
Security Arena ett treårigt pilotprojekt för
automatisk larmhantering vid trafikolyckor
(eCall). Genom att automatiskt meddela
position och kompletterande information
från olycksplatsen till en larmcentral effektiviseras ambulans- och räddningsinsatsen.
Projektet omfattar nio EU-länder och
Security Arena ansvarar för det svenska konsortiet på uppdrag av Trafikverket. Projektet
pågår fram till 2013.
■ Quickwins
En internationell övning där vi visade prov
på hur informationssamverkan och krisledning kan effektiviseras. Projektet omfattade
informationsdelning mellan civila aktörer och
militär där vi bl a demonstrerade hur svensk
polis samverkar och tar del av lägesinformation från ett Natoflygplan i realtid. Ny teknik
erbjuder möjligheter till informationssamverkan mellan myndigheter både nationellt och
internationellt på ett sätt som ännu inte nyttjas. Experimentet genomfördes i samverkan
med Försvarsmakten, Nato och Försvarets
Materielverk. Projektet avslutades under
2008.
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Arbetsmodell
Vi utvecklar koncept för säker krishantering
En stor del av verksamheten drivs i samverkansmiljön Open Arena
Lindholmen.

Security Arena har sin bas på Lindholmen
Science Park i Göteborg. Där finns projektledning, demonstrationsmiljöer och även
gemensamma lokaler för konceptutveckling.
Arbetet bedrivs med återkommande behovsanalyser som utgör en grund för både forskningsarbete, konceptutveckling samt praktiska prov och försök. Verksamheten resulterar
i första hand i så kallade konceptdemonstra-

torer eller forskningsrapporter, vilka i sin tur
kan leda till pilotprojekt.
Parallellt med forskning, konceptutveckling
och pilotprojekt utförs marknads- och affärsutveckling inom Security Arena. Detta för att
undersöka drivkrafterna för att få fram utvecklade säkerhetslösningar på marknaden.
Den fortsatta processen med produktifiering
ingår inte i Security Arenas verksamhet.

Illustration över
Security Arenas arbetsmodell
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Neutral mötesplats
Security Arena stimulerar samverkan
Vår styrka är att driva projekt där flera aktörer behöver samverka. Vi gör det möjligt att
samla olika experter från näringslivet, högskolan och samhället.

Vi utvecklar ett virtuellt
verktyg för att underlätta
nationell samverkan och
på ett nytt sätt generera
nya idéer inom samhällssäkerhet.

Ibland har inte en enskild aktör drivkraften
för att sammanföra deltagarna i ett projekt.
Då finns oftast möjligheten hos oss inom
Security Arena att realisera samarbetet och
driva processen framåt. Projektet HeERO är
ett sådant exempel där vi under 2010 blev en
facilitator och förde samman huvuddelen av
de nationella aktörer som behövdes för att
medverka i ett europeiskt konsortium.

Idéer föds på Open Arena Innovation Session
Det är Lindholmen Science Park som tagit
initiativet till Open Arena Innovation Session
i syftet att använda den kollektiva kraften
och skapa nya kreativa idéer i en samverkansmiljö. Open Arena Innovation Session
är ett virtuellt verktyg som vi utvecklar för
att underlätta nationell samverkan och på ett
nytt sätt generera nya idéer inom samhällssäkerhet.
En första pilotsession gjordes under 2010 där
över 70 personer deltog och 40 nya projekt-
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Projektet HeERO handlar om automatiskt
larm från fordon vid olyckor s.k. eCall.
Ingen enskild organisation hade möjlighet att
leda projektet men intresset var stort att delta
och många ville vara med och påverka arbetet i Europa. På uppdrag av Trafikverket är
Security Arena ansvarig för projektledning
av det svenska konsortiet. Projektdeltagare:
Trafikverket, Lindholmen Science Park,
Ericsson, Volvo Car Corporation, ACTIA,
TeliaSonera, Telenor, MSB, SOS Alarm,
Volvo Technology, Telematics Valley och
WirelessCar.

idéer presenterades. Det virtuella forumet
var öppet under 48 timmar och deltagarna
kunde då lägga in idéer och kommentera
andras förslag på temat ”En tryggare och
säkrare stad i en föränderlig värld”.
Under 2011 kommer vi att fortsätta att
utveckla det virtuella verktyget, Open Arena
Innovation Session och vi undersöker möjligheten att skapa en permanent mötesplats.
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”En framgångsfaktor inom ”transport security” är
att etablera kontakter med samarbetspartner för att
täcka hela transportkedjan, vilket Security Arena
möjliggör genom att tillhandahålla en neutral arena.
Malin Persson, VD , Volvo Technology AB

“Innovationsarbete i nationella och
internationella samarbetsmiljöer stärker svensk
industri på den globala marknaden.”
Pontus de Laval, Teknisk chef, Saab AB

“Tillsammans skapar vi inom Security Arena en
mycket viktig mötesplats för kopplingen mellan den
akademiska forskningen och myndigheternas och
slutanvändarnas identifierade behov samt till
industrins forskningsnära utveckling.”
Johan Carlsten, Vicerektor, Chalmers tekniska högskola
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Living Lab
Vi fokuserar på slutanvändaren
Living Lab är en metod där vi testar projekt i
verkligheten. Den ska inkludera slutanvändare i hela utvecklingsprocessen och ta hänsyn
till användares behov i hans/hennes arbetssituation. Nedan beskrivs två exempel på
Living Lab inom Security Arena.

”Gränsdragningen mellan security och safety
är inte alltid tydlig och
därför har SAFER och
Security Arena gemensamma intressen. Vi har
bland annat genomfört
delar av det lyckade projektet Live ResponseTM
tillsammans.”

Hamnpiloten – säker godstransport
Forskningen inom transportsäkerhet har traditionellt riktat in sig på de sårbara noderna,
som till exempel hamnar. Många hamnar
påverkas negativt av trängsel och köer och
behöver därför öka genomloppet av gods.
För att öka säkerheten för transportkedjor
krävs ett helhetsgrepp från tillverkare till
kund.
I projektet Hamnpiloten inom Security
Arena infördes papperslösa transporter och

Anna Nilsson-Ehle,
Företståndare, Safer

Testerna i Hamnpiloten visade hur man kan
snabba upp godsflödena och på så sätt
minska stöldrisken.
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kompletterande säkerhetslösningar, vilket
ökade både säkerhet och effektivitet.
Effektivitetsvinsten blev att transporttiden
minskade med hela 25 %. Säkerhetsförbättringar visades genom att tiden då såväl
lastbil som trailer lämnas oövervakade försvann.
Live Response™ –
gemensam bild av olyckan
Det finns ett stort behov av avancerade
mobila tjänster för att på nya sätt organisera
sig vid komplexa händelser i samhället.
Security Arena har i samarbete med fordonsoch trafiksäkerhetscentret SAFER och
Viktoria institutet initierat projektet
LiveResponse™.
I projektet utvecklades en applikation för
innovativ användning av realtidsvideo i
mobila och stationära ledningsfunktioner i
nära samarbete med berörda slutanvändare.
Syftet var att prova hur användning av video
bidrar till en förbättrad möjlighet att få en
gemensam lägesuppfattning vid en räddningsinsats. Det prisbelönade projektet har
uppskattats av samtliga medverkande aktörer.
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Framtiden
Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld
För att effektivt kunna arbeta med forskning
och utveckling av säkerhetslösningar i framtiden krävs att vi följer den övriga utvecklingen i samhället. Genom att nyttja vad
informationssamhället erbjuder för att belysa
problem, rösta om förslag, sprida information och dela idéer – kommer vi att kunna
utveckla de demokratiska processerna som i
sin tur leder till en ökad trygghet samt effektivare och säkrare samhälle i stort.
Security Arena är en bidragande orsak till att
ett centrum för forskning om urban trygghet
och samhällssäkerhet, URBSEC, håller på att
startas upp. Via detta forskningscentrum
med representation från 12 olika institutioner
vid Göteborgs universitet och Chalmers
kommer vi att utöka våra möjligheter till
gränsöverskridande samarbete inom forskning för ett säkrare samhälle.

Vid utveckling av nya förmågor för ökad
säkerhet i samhället kommer vi även i fortsättningen att fokusera på ekonomiskt hållbar säkerhetsutveckling. Säkerheten i samhället är inte säkrare än den svagaste länken,
vilket medför att vi måste ta olika beroenden
i samhället i beaktande för att täcka hela
kedjan.
Det finns ett par ledord inför framtiden som
vi kommer att vidareutveckla inom Security
Arena: trygghet, interoperabilitet, innovation
och Security by Design.

“Utvecklingen mot
öppen innovation i samhället stärker Open
Arenakonceptet som är
plattformen för Security
Arena. Därför ser jag
med tillförsikt fram emot
att fortsätta arbeta med
forskning och utveckling
för ett säkrare samhälle i
denna stimulerande
miljö!”
Leif Axelsson,
programansvarig
Security Arena,
Lindholmen Science Park
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Lindholmen Science Park AB
Box 8077, 402 78 Göteborg
Besöksadress Lindholmspiren 5
Telefon 031-764 70 00
info@lindholmen.se
www.lindholmen.se
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