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Sammanfattning 

Piloten IoT i grönytor och parker är ett pilotprojekt inom ramen för 

forsknings- och utvecklingsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden 

(Connected SRS). Planering och genomförande utfördes av en grupp 

studenter från Stockholms Tekniska Institut (STI), som en del av 

utbildningen Systemutvecklare – IoT, i nära samarbete med 

exploateringskontoret och RISE.  

 

Syftet med piloten var att förstå: 

• hur IoT kan användas för uppföljning av grönytors funktion, utifrån 

perspektiven markfuktighet och offentliga platser, 

• hur data kan samlas in till en central plattform motsvarande en framtida 

stadsgemensam IoT-plattform, 

• hur data kan användas av olika funktioner inom staden, samt 

förutsättningar och krav för delning av data, 

• möjlig användning av LoRa-WAN i staden. 

Metod  

Piloten planerades under hösten 2020, med utgångspunkt i behov 

identifierade inom Norra Djurgårdsstadens fokusgrupp “Låt naturen göra 

jobbet”. Planeringen inkluderade att identifiera frågeställningar, kartlägga 

sensorer samt planera tillvägagångssätt. Piloten genomfördes under våren 

2021, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av experter från 

exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen Norrmalm/Östermalm 

(landskapsarkitekter, expertis inom drift och underhåll av den offentliga 

miljön).  

  

Totalt 8 sensorer placerades ut, redovisade i tabellen nedan. 

Databehov Sensorer och antal Placering 

Antal personer som 

passerar en viss 

punkt 

 

Ascoel CM868CB 

magnetsensor 3st 

Vid grindar till lekpark 

i Båthusparken. 

IMBuilding IR-sensor, 

3 st 

Vid definierade 

entrépunkter till 

Båthusparken park och 

basketplan. 

Markfuktighet 
Sensoterra soil 

moisture sensor, 30 cm 

mätdjup, 2st 

Två dagvattenbäddar 

på Taxgatan. 

Resultat 

Resultaten visar att det går att använda LoRa-WAN för att samla in 

relevanta data från Norra Djurgårdsstaden.  
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Data från markfuktighetssensorerna visar att markfuktigheten varierar 

beroende på var i växtbädden sensorerna placeras. Detta visar att placering 

av sensorer är viktigt vid uppskalning och jämförelse av data mellan olika 

sensorer och platser. 

Data från Båthusparken visar att dataanalys om användning av olika delar 

av parken är komplicerat. Trender i data kan användas och kombineras för 

att skapa information. Inom piloten innebar detta att data om hur ofta vissa 

punkter passerades eller hur ofta grindar öppnas och stängs användes för att 

skapa en bild av hur olika delas av parken användes. Dock är detta kopplat 

med ett antal antaganden, och det krävs god förståelse för begränsningar 

med data hos den som analyserar, och att data inte ses som ”verkligheten”. 

 

En slutsats från datainsamlingen är att om data ska analyseras är det viktigt 

att jämföra trender och inte data i sig, såvida mätsäkerheten inte utvärderas 

närmre och ev. kalibreras. 

Även om analysen av data inte blev lika omfattande som förväntat så gick 

ändå ett antal frågor att besvara. Det gick även att diskutera kring data, 

begränsningar och möjlig information som kan läsas ut. Resultatet kring 

skillnaden mellan data och information och att data kan användas för flera 

syften som inte förutspåtts innan, gav viktiga insikter i dynamiken och 

möjligheterna med automatisk insamling av real-tidsdata. Dock är detta 

ofta kopplat till ett antal antaganden, och gav främst insikt i trender. 

 

Den översiktliga informationsklassning som gjordes i KLASSA för 

informationen inom piloten visade på nivå 0 för såväl konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet. Diskussionerna under klassningen visade att 

detta kanske inte kommer vara fallet vid implementering i staden. Det 

skulle kunna bero på syftet med datainsamlingen, och hur den används. För 

användning av offentliga platser bör data inte delas öppet i realtid, då det 

kan utgöra en risk för medborgare. Att i efterhand dela data som öppet 

borde dock tillåtas för att kunna använda data inom forskning och för 

utveckling av förvaltning samt andra tjänster utanför stadens förvaltning. 

 

Det finns flera förvaltningar inom staden som kan vara intresserade av 

insamlade data. Flest möjliga användningsområden med identifierade 

behov inom stadens verksamhet identifierades för markfuktighet, som kan 

användas för förvaltning av grönområden, identifiering av behov i 

stadsplanering eller uppföljning av befintliga lösningar. 

Rekommendationer 
• Diskutera hur staden ställer sig till att använda sensorer kopplade till 

tredjepartsplattformar gällande datasäkerhet och -kontroll. 
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• Utred frågan kring elförsörjning till sensornät; vilka möjligheter finns, 

vem ansvarar och var läggs kostnader? 

• Utred en affärs- eller finansieringsmodell för hantering av IoT-lösningar 

som delas av flera förvaltningar i staden.  

• Fortsätta piloter med LoRa för att lära sig mer om möjligheter och 

begränsningar.  
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Inledning 

Piloten IoT i rönytor och parker (hädanefter ”Piloten”) är en av tre piloter 

som utfördes som del av projektet Connected SRS (Uppkopplade Norra 

Djurgårdsstaden) finansierat av IoT Sverige1.  

Syftet med Connected SRS är att:  

• identifiera behov av data för uppföljning och styrning mot uppsatta 

hållbarhetsmål i Norra Djurgårdsstaden,  

• testa processer kring datahantering i en IoT/dataplattform, och  

• bidra till ökad förståelse och samverkan runt IoT samt IoT/dataplattformar 

mellan olika aktörer i staden. 

Målen satta i Connected SRS var: 

• Projektmål 1: Ökade möjligheter att följa upp och utvärdera 

hållbarhetsmålen i NDS på ett enklare, mer granulärt och heltäckande vis 

• Projektmål 2: Kontinuerligt bidrag till utvecklingen av förmågorna (de 

tekniska funktionerna) hos, samt användningen av, stadens centrala 

plattformar. 

• Projektmål 3: Stärkt samverkan runt IoT och IoT/dataplattformar i 

Stockholms stad och nationell/internationell etablering av Stockholm som 

en Mötesplats för IoT (en IoT-hubb) 

• Effektmål 1: Bättre uppföljning av mål enligt Stockholms miljöprogram 

och kommande arbete med Agenda 2030 pga. bättre kvalitetssäkring och 

kontinuerlig kontroll samt en effektivisering av processer med hjälp av IoT. 

• Effektmål 2: Ökad samverkan runt IoT, dataplattformar och datahantering 

inom Stockholms stad.  

• Effektmål 3: Ökad förståelse för möjligheterna med IoT och 

automatisering av datainsamling inom Stockholms stad. 

 

2009 utpekades Norra Djurgårdsstaden som ett hållbarhetsprofilområde av 

kommunfullmäktige. Visionen är att skapa ett föredöme inom hållbar 

stadsutveckling med ambitiösa hållbarhetsmål där uppföljning är en viktig 

del för att kunna säkerställa ständig förbättring2. IoT har identifierats som 

en viktig möjliggörare för att kunna följa upp hållbarhetsarbetet, dock 

behöver utmaningar, möjligheter och behov gällande datainsamling och 

analys kartläggas hos såväl staden som andra aktörer i staden. Detta för att 

kunna identifiera de svårigheter som finns i dagsläget och hur en passande 

organisation kring detta kan se ut. Även frågor som dataägandeskap är inte 

alltid helt klargjorda. Styrande dokument för arbetet inom Connected SRS 

 
1 Strategiskt innovationsprojekt finansierat av Formas, Vinnova och Energimyndigheten.  
2 Exploateringskontoret Stockholms Stad, 2017. Program för hållbar Stadsutveckling: Norra 

Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid. 
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är Hållbarhetsmål för Norra Djurgårdsstaden3 samt Strategin för 

Stockholm som en Uppkopplad Stad4. Hållbarhetsmålen bryts ned i krav 

som ställs på markanvisade byggaktörer5. Kraven omfattar bland annat 

energi- och vattenanvändning i fastigheter. 

 

Grönytors funktion inkluderar bland annat rekreativa och sociala värden, 

omhändertagande/rening av dagvatten och planterade växters tillstånd. En 

förstudie genomförd under 2020 visade på behov från flera förvaltningar 

hos staden för dessa data, men även på begränsningar för datainsamling. 

Detta specificeras i Bakgrund. 

Piloten genomfördes av en studentgrupp från Stockholms Tekniska Institut 

(STI), inom deras LiA (Lärande i Arbete). Studenterna kartlade 

sensormarknaden, planerade upplägg, samt delvis genomförde piloten med 

handledning från pilotledaren.  

 

Bakgrund och syfte 

Under hösten 2020 genomfördes en diskussion för att definiera fokuset för 

piloten IoT och Grönytor. Ett antal idéer togs fram med en arbetsgrupp på 

staden, och en prioritering bland idéerna gjordes. Denna resulterade i en 

förstudie kring förutsättningarna för att undersöka näringsläckage från 

biokolsbäddar och gröna tak samt dagvattenflöden, baserat på ett uttryckt 

behov från flertalet förvaltningar samt kommunala organisationer 

(miljöförvaltningen, trafikkontoret, exploateringskontoret, Stockholm 

vatten och avfall AB). Syftet var att bättre förstå grönytornas funktion att 

fördröja och rena dagvatten och på så sätt minska belastningen på 

recipienten Husarviken och risker för översvämning. Resultatet från 

förstudien visade på svårigheter att med det kommersiella sensorutbudet 

och utformningen av infrastrukturen, kunna mäta näringsläckaget. Studien 

pekade även på behovet av att förstå andra aspekter av grönytors funktion 

så som olika jordblandningars kapacitet att fördröja och hålla vatten 

(specifikt biokolsbäddar jämfört med andra bäddar). Förstudien kan läsas i 

Bilaga 1. Förutsättningarna för insamling av denna data visade sig vara 

bättre. En annan aspekt var behovet att förstå användningen av grönytor 

och offentliga platser. Detta för att kunna förstå om parken används som 

planerat och utvärdera om utformningen möter upp mot behovet från 

medborgare. Data om hur parker används bidrar också till bättre kunskap 

om underhållsbehovet. 

 
3 Stockholm Stad, 2017. Program för Hållbar Stadsutveckling. 
4 Stockholm Stad. Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Bilaga 1: 

Strategi.  
5Stockholms Stad.  Handlingsprogram för Södra Värtan 

https://www.norradjurgardsstaden2030.se/wp-content/uploads/2020/06/program_for_hallbar_stadsutveckling_uppslag_.pdf
https://smartstad.stockholm/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Bilaga-1-Strategi-for-en-smart-och-uppkopplad-stad-Stockholms-stad.pdf
https://smartstad.stockholm/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/Bilaga-1-Strategi-for-en-smart-och-uppkopplad-stad-Stockholms-stad.pdf
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Under hösten 2020 påbörjades också ett samarbete med projektet 

SMARTer Greener Cities genom Stockholms universitet. Tanken var att 

väderdata insamlad inom SMARTer kunde komplettera data från piloten 

och bidra till djupare analyser genom att kunna jämföras med trender i 

markfuktighet samt användande av park. 

 

Dessa diskussioner samt möjligheten till stöd från STI-studenterna 

föranledde att beslutet om att kombinera dessa parallella spår 

(vattenretention och användande av offentliga platser) i en kombinerad 

pilot togs under hösten.  

 

Syftet med Piloten är att förstå: 

• hur IoT kan användas för uppföljning av grönytors funktion,  

• hur data kan samlas in till en central plattform motsvarande en framtida 

stadsgemensam IoT-plattform, 

• hur data kan användas av olika funktioner inom staden, samt 

förutsättningar och krav för delning av data, 

• möjlig användning av LoRa-WAN i staden. 

Specifika mål och frågeställningar för de olika inriktningarna är 

disponerade i tabell 1. Piloten är avgränsad till att utvärdera användande i 

Norra Djurgårdsstaden, och diskuterar endast möjligheter för uppskalning. 

 

Tabell 1: Mål och frågeställningar för de olika inriktningarna i piloten.  

 Mål Frågeställningar 

Användning av 

offentliga platser 
Utvärdera hur IoT kan 

användas för att 

undersöka 

användningen av 

offentliga platser med 

olika sensorlösningar. 

Hur används parken 

som helhet samt de 

olika delarna? 

Vilka faktorer påverkar 

användandet av parken, 

och kan trender utläsas? 

Funktion hos 

växtbäddar 

Utvärdera möjligheten 

att använda IoT för att 

jämföra markfuktighet i 

växtbäddar, samt 

diskutera möjliga 

användningsområden 

Kan olika 

jordblandningar 

jämföras och utvärderas 

med data från 

markfuktighets-

sensorer? 

Är biokolsblandningar 

bättre än traditionella 

jordblandningar på att 

hålla vatten? 
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Metod 

En kartläggning av möjliga sensorer för olika användningsområden gjordes 

under våren, och ett antal valdes sedan ut baserat på databehov, 

kravspecifikation och kostnad. Kravspecifikationen var: 

• Kommersiell sensorlösning (ej utveckling inom Piloten). 

• Möjlighet att kommunicera via LoRa. 

• Batteridrift. 

• Öppna standarder för datainsamling i RISE UDP. 

De sensorer som valdes beskrivs i tabellen nedan, och placering 

diskuterades i och godkändes av arbetsgruppen. En kompletterande 

datakälla är väderdata från projektet SMARTer. Alla sensorer 

kommunicerar via LoRa. 

 

Tabell 2: Sensorer som användes inom Piloten.  

Databehov Sensorer och antal Placering 

Antal personer i 

området 
Kerlink Wanesy Wave, 

WiFi sniffer6*, 1 st 
Vid öppen parkyta  

Antal personer som 

passerar en viss 

punkt 

 

Ascoel CM868CB, 

magnetic contact 

detection sensors for 

outdoor use7, 3st 

Vid grindar till 

lekpark 

IMBuilding people 

counter8, 3 st 

Vid definierade 

entrépunkter till park 

och basketplan 

Markfuktighet 
Sensoterra soil moisture 

sensor9, 30 cm mätdjup, 

2st 

Två dagvattenbäddar 

på Taxgatan och 

Madängsgatan. 

* Kompletteras av data från trafikpilot10. 

 

WiFi-sniffern detekterar hur många enheter inom räckvidden som letar 

efter WiFi. Med antagandet att personer bär på en telefon och inte slår av 

WiFi på denna kan denna data indikera antal personer inom räckvidden.  

IMBuilding people counter är en IR-sensor som skickar ut en IR-stråle från 

en sändare till en mottagare. Varje gång strålen bryts räknas det som en 

 
6 Wanesy Wave - Kerlink 
7 CM868CB (ascoel.it) 
8 LoRaWAN - People Counter - IMBUILDINGS 
9 Single Depth Sensor | Sensoterra 
10 Trafikpilot genomförd inom Connected SRS. 

https://www.kerlink.com/product/wanesy-wave/
http://www.ascoel.it/index.php/products/all-products/89-magnetic-contact-sensors-as/15-cm868cb
https://www.imbuildings.com/lorawan-people-counter/
https://www.sensoterra.com/en/product/single-depth-sensor/
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person som går förbi, och sensorn kan även känna av riktningen, alltså om 

personen går in eller ut ur parken.  

Magnetsensorn placerades i grindarna på ett sådant sätt att det gick att mäta 

hur många gånger grinden öppnades och stängdes.  

  

Figur 1: Planerad placering av sensorer Vänstra bilden illustrerar placeringen i 
Båthusparken samt pilar pekar på placering av magnetsensorer, röda linjer på placering av 
IR-sensorer och WiFi-symbolen på placering av WiFi-sniffer. Högra bilden visar var i 

området parken ligger samt placering av markfuktighetssensorer (gröna prickar) 

Markfuktighetssensorerna placerades i två olika växtbäddar med liknande 

förutsättningar gällande solinstrålning och vattentillförsel, men olika 

jordblandning: 

• Biokol och jord på Madängsgatan (Topplager 500 mm: 60% berikad 

planteringsjord och 40% näringsberikad biokol. Undre lager 500 mm: 

50% berikad mineraljord och 50% pimpsten)  

• Biokol och makadam på Taxgatan (Topplager 300 mm: 30% kompost 

och 70% biokolsblandning av 75% makadam och 25% biokol. Undre 

lager 700mm: biokolsblandning av 75% makadam och 25% biokol) 

Inom projektet användes RISE IoT-plattform RISE UDP som testplattform, 

då staden ännu inte upphandlat en central IoT-plattform. 

 

Behov och diskussioner genomfördes regelbundet med arbetsgruppen i 

uppstarten och planeringen av Piloten, innan genomförandet påbörjades där 

sensorer installerades och integration med RISE UDP skedde. Metoden för 

Taxgatan 

Madängsgatan 
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detta var inte klar innan genomförandestart, utan utvecklades iterativt i och 

med upptäckta förutsättningar och behov. Det slutgiltiga genomförandet 

beskrivs i ”Genomförande tekniskt test”. Återkoppling med dataanalys och 

visualisering av insamlade data genomfördes under hösten. Under hösten 

genomfördes även en workshop med en bredare grupp intressenter inom 

staden för att diskutera uppskalning.  

 

Tabell 3: Arbetsgruppens utformning i Piloten.  

Tillhörighet Funktion, kompetens eller roll 

RISE Pilothandledare, pilotledare 

Exploateringskontoret Projektledare Connected SRS, ansvarig 

handledare 

STI 
Utförare 

Exploateringskontoret Ansvarig Landskapsarkitekt 

Östermalm 

stadsdelsförvaltning 

Landskap, planering 

Östermalm 

stadsdelsförvaltning 

Drift och underhåll 

Norrmalms 

stadsdelsförvaltning 

Arbetsgrupp 

Exploaterinskontoret Landskapsarkitekt 

Sankt Erik Kommunikation 

(StEK) 

Teknikansvarig LoRa, 

 

LoRa-uppkopplingen sköttes av S:t Erik Kommunikation (StEK) som 

tidigare placerat ut en LoRa-gateway vid projektvillan för test. För att data 

ska kunna samlas in via ett LoRa-nät krävs en applikationsserver som 

skapar kopplingen till plattformen via internet, och StEK valde för detta 

test Chirpstack11. Data mottogs alltså i Chirpstack innan den kunde hämtas 

till en central plattform, men Chirpstack har ingen möjlighet att på något 

sätt spara eller avläsa data. 

 

Innan sommaren genomfördes en kort informationsklassning med hjälp av 

KLASSA12. Detta för att dels skapa underlag för diskussioner kring 

utförande av informationsklassning i staden, samt för att utvärdera 

uppskalningsmöjligheter och krav på plattform vid olika typer av 

användning av data (för beslutsunderlag, öppen delning, etc.) 

 
11 ChirpStack open-source LoRaWAN<sup>®</sup> Network Server 
12 KLASSA - Start (skl.se) 

https://www.chirpstack.io/
https://klassa-info.skl.se/
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Genomförande 

Genomförandet av den tekniska delen av Piloten skedde under våren 2021 

av STI-gruppen, och arbete med dataanalys och visualisering togs över av 

RISE i maj. Den tekniska delen inkluderade huvudsakligen följande 

aktiviteter: 

 

Platsbesök – Genomfördes för att utvärdera och kontrollera platser för 

placering av sensorer, samt utvärdering av säkerhet för besökare i området.  

Introduktion till Chirpstack – StEK skapade ett konto for Piloten på 

Chirpstack och kopplade upp LoRa-gatewayen till servern. Ett möte där 

StEK demonstrerade tjänsten och funktionaliteten ordnades som 

introduktion.  

Sensortester – Utfördes i Norra Djurgårdsstadens projektkontor innan 

sensorerna placerades ut. Sensorer lades till i servermiljön och kopplades 

upp mot nätverket för att testa dataströmmen för individuella sensorer och 

förstå infrastrukturen. Konfigurering av sensorerna och avkodning testades.  

Uppsättning – Ett datum för uppsättning koordinerades med förvaltare hos 

Norra Djurgårdsstaden. Kommunikation kring Piloten förbereddes och 

tillgängliggjordes i samband med detta13.   

Plattformsintegration – Chirpstack integrerades till RISE UDP via REST 

API, och dataströmmar översattes av plattformstekniker.  

 

Resultat och lärdomar 

Uppkoppling via LoRa 

Då användning av LoRa var ett nytt tillvägagångsätt tog det första skedet 

lite tid för att sätta upp nätverket, applikationsservern, API till RISE UDP 

samt aktivering av nätverkskopplingar till sensorerna (se ljusgul del till 

vänster i Figur 2). Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssätt.  

 

För att kunna överföra data från sensorn till LoRa-gatewayen måste 

kopplingen aktiveras. Detta för att kunna kontrollera vilka sensorer som får 

använda nätverket. Vanligtvis används OTAA då det är mer flexibelt och 

något mer säkert än ABP som också är en vanlig aktiveringsmetod, men 

OTAA kräver ett antal förinställda nycklar. OTAA användes för alla 

sensorer utom för magnetsensorerna där ABP användes istället.  

 

 
13 Hur och när används Båthusparken? - Stockholm växer (vaxer.stockholm) 
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För integration till plattformen (RISE UDP) måste en koppling skapas från 

applikationsservern (Chirpstack). I detta fall kunde det göras via REST API 

eller MQTT. Om nyttolasten har rätt format innan det kommer in i 

plattformen kan MQTT användas, men om denna måste översättas krävs ett 

API. I detta fall integrerades alla sensorer med API, se mörkgul del till 

höger i Figur 2). 

 

Figur 2: Översikt över dataströmmar i Piloten. 

WiFi-sniffer 

Installation av WiFi-sniffern stötte på vissa problem tidigt i arbetet. Dessa 

kopplade till insamling av MAC-adresser samt GDPR och beskrivs närmre 

under ”Juridiska frågeställningar”. Dock visade det sig också att det inte 

var data om WiFi-uppkopplingar som samlades in, utan Bluetooth-

uppkopplingar. Samma typ av data genereras, alltså hur många enheter som 

letar efter en uppkoppling, men ofta har folk fler Bluetooth-enheter än 

WiFi-enheter (exempelvis hörlurar). Sensorn skulle vara förinställd på att 

samla in WiFi-data, och leverantören kunde inte svara på vad som låg till 

grund för denna avvikelse samt att de inte visste hur det kunde ändras.  

Projektet beslutade dock att frågeställningen skulle kunna besvaras oavsett 

om WiFi- eller Bluetooth-data samlades in, eftersom båda ger en 

fingervisning och approximation om antalet personer inom radien, samt att 

det var trenden som var intressant.  
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När diskussionen om insamling av MAC-adresser avslutats skulle sensorn 

placeras i parken. Tidigare hade tillstånd för placering och elförsörjning 

från en lamppost fåtts från stadens stadsdelsförvaltning. Det visade sig 

dock att elförsörjning från lampposten inte var en möjlighet då de endast 

hade elförsörjning under mörka timmar (då lampan tändes), samt att 

kostnaden för uppsättning och omdragning av el var för hög för att placera 

ut sensorn. Möjligheten att sätta upp ett batteri för att försörja sensorn med 

ström bedömdes också den som orimlig då batterierna skulle antingen vara 

för stora eller kräva laddning för ofta. Detta gjorde att projektet beslutade 

att sätta upp Bluetooth-sensorn vid en av de Bumbeelabs-sensorer som 

användes i Trafikpiloten14. Dessa baserades på samma teknik, men samlade 

in WiFi-data, och de två angreppsätten kunde då jämföras. Detta skapade 

dock ett hål i datainsamlingen för att utvärdera användandet av parken, då 

ingen data kring hur många personer som rörde sig i det öppna området av 

parken kunde samlas in. Frågan kring strömförsörjning av sensorer i ett 

uppkopplat Stockholm måste diskuteras och utredas. Dels med tanke på 

befintligs strömförsörjningsmöjligheter för olika typer av sensorer, vem 

som kan ge tillstånd för uppsättning, vilka strömkrav som finns när 

sensorer köps in, med mera. Strömförsörjning av sensorer måste även 

planeras för om staden ska kunna bli en smart stad med ett utbrett 

sensornät. Detta kopplar även an till de problem med begränsningar i 

infrastruktur som identifierades i förstudien till Piloten (Bilaga 1), vilka 

båda skapar begränsningar för att testa behovsstyrd datainsamling från 

sensorer. En möjlighet som identifierades för att kunna använda ström från 

befintlig lampposter var att låta sensorn drivas av lamppostens el under 

natten, och samtidigt ladda ett batteri för att driva sensorn under dagen. 

Detta ställer dock olika krav på tillgång till elektricitet samt batterikapacitet 

under året beroende på antal timmar lampan är aktiv.  

Magnetsensorer 

Magnetsensorerna installerades och data strömmade under sommaren. 

Dock visade det sig att en uppdatering av RISE UDP ledde till ett problem i 

integrationen, och den del av varje nyttolast som visade data var oläsbar. 

Därmed kunde ingen analys eller visualisering av data göras till hösten, 

även om data strömmade. 

Markfuktighet 

Gällande markfuktighet fanns en viss problematik i att få till strömmen av 

data. Sensoterra driftar en egen dataplattform dit data samlas in och 

visualiseras för användaren. Dock ville projektet se om det var möjligt att 

samla in data direkt till RISE UDP utan att ta omvägen via Sensoterras 

 
14  
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plattform. Det var dock svårt att avkoda dataströmmen, och varje dataset 

var tvunget att avkodas manuellt vilket inte ansågs vare sig görbart eller 

skalbart. Det var inte heller tydligt ifall det var ett krav från Sensoterra att 

sensorer var tvungna att kopplas till deras plattform för att sedan strömmas 

vidare efter avkodning, och det gavs ingen support för att reda ut frågan. 

Med den tidsfrist Piloten hade togs då beslutet att betala för tjänsten att 

sätta upp en så kallad endpoint Sensoterra och sedan hämta data därifrån 

till RISE UDP via API deras API.  

 

Ett annat problem som uppdagades var också ett uppkopplingsproblem till 

LoRa-nätet hos sensorn vid Madängsgatan. Problemet antogs vara på grund 

av dålig koppling till LoRa-nätet då sensorn låg en bit ifrån övriga (höger 

bild, Figur 1). Detta kontrollerades genom att flytta sensorn och se om data 

då kunde samlas in, vilket det kunde. Hypotesen konfirmerades av StEK 

som undersökte nätverksstyrkan i området och konfirmerade svagare 

nätverksstyrka, om än inte obefintlig. Sensorn fick då flyttas till samma 

växtbädd som den på Taxgatan, då det i stunden inte var aktuellt att sätta 

upp en till LoRa-gateway närmre Madängsgatan. Enligt sensorleverantören 

samt StEK:s nätverksmätningar borde sensorn haft tillräckligt stark 

uppkoppling för att kunna placeras vid Madängsgatan (se  

Figur 3). Dessa sensorer är dock främst utvecklade för 

jordbruksapplikationer, och det kan vara så att den urbana stadsmiljön 

störde deras uppkopplingsförmåga.  

Figur 3: Uppkopplingsstyrka av LoRa-nätet i NDS. Gröna prickar visar stark uppkoppling, 
gula något lägre och röda dålig uppkoppling. Den blå symbolen visar placering av gateway 
och Madängsgatan är inringad. 
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Dataanalys och besvarade frågeställningar 
Nedan beskrivs utförd dataanalys baserat på insamlade data, svar på 

frågeställningar från pilotsstart, samt möjligheter för vidare analys. 

LoRa 

Resultaten visar att det går att använda LoRa-WAN för att samla in 

relevanta data från Norra Djurgårdsstaden. För skalningsbarhet kommer 

fler tester kring uppkoppling till nätverket, möjliga applikationsservrar 

samt hur många gateways som ska placeras i staden för optimal 

uppkoppling undersökas.  

Användning av offentliga platser 

På grund av avsaknad av data från magnetsensorer och WiFi-sniffer gick 

det inte att jämföra dessa data med data från IR-sensorer i s den 

utsträckning som önskat. Diskussioner kring vilken typ av data som skulle 

gå att få in identifierar ett antal möjligheter och begränsningar med 

insamling av dessa data.  

Bland annat har osäkerheter kring vilken information som faktiskt kan 

utläsas från magnetsensorerna då de endast utläser öppning och stängning 

av grind, och inte hur många som går in eller ut. Om man antar att denna 

variation är ungefär samma över tid, då kan data användas som en indikator 

för aktiviteten i lekparken.  

 

Frågeställningen kring hur olika delar av parken används och likaså vilka 

faktorer som påverkar användandet kan diskuteras kring. Alla olika delar 

av parken visar på användning, och parken används av vid olika tider på 

dygnet veckan alla dagar under mätperioden. Den IR-sensor vid parkens 

östra ingång visar på en tydlig topp i aktivitet samtliga dagar vid 15-17, och 

på 0 under de flesta nätter mellan 00-06. Vid jämförelse med väder kan 

man under vissa dagar se tendenser till att exempelvis hög nederbörd 

verkan påverka aktiviteten, men inte mindre regn. När det gäller IR-

sensorerna vet vi inte heller om detta reflekterar användande av parken 

eller bara genomströmning. Det kan ju vara så att folk som ändå måste ta 

den rutten håller uppe en viss aktivitet, men att detta inte säger något om 

användande av parken. Eller så är parken så pass attraktiv att lite regn inte 

påverkar nyttjandet. Jämförelser med data så som väder skulle vara enklare 

om de kunde presenteras simultant. Detta hanns dock inte med under 

Piloten.  

 

Den tydligaste analysen som kan göras är för basketplanen, då den endast 

hade en entrépunkt där en IR-sensor kunde sättas och registrera såväl 

ingående som utgående personer. Vid analys av data märktes dock att det 

även här är svårt att analysera exakta siffror samt bygga analyser och 
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visualiseringar baserat på dessa data. Det finns två huvudanledningar till 

detta: 

• Om folk går in och ut i ojämna grupper skapas ”ojämlikhet” vid försök av 

beräkning av antal personer i basketplanen (se Figur 4). 

• Om det springs in och ut ur basketplanen blir utfallet att det ser ut som att 

extremt många använd basketplanen under kort tid.  

 

Figur 4: Visualisering av hur sensorns uppfattning av hur många som går in eller ut kan 
resultera i felanalys. 

Detta gör att det krävs god förståelse för begränsningar med data av den 

som analyserar, och att data inte ses som ”verkligheten”. Det verkade också 

som sensorn började rapportera felaktiga data efter några månader då det 

visade på hög aktivitet under nätterna under hösten. 

 

En fortsatt önskan från arbetsgruppen var att bättre kunna förstå 

demografin för vilka som använder offentliga platser, exempelvis kön och 

ålder. I Piloten kan man anta att vissa åldersgrupper använder olika delar av 

parken, men detta är baserat på ett antal antaganden. Kön går inte att 

avläsa. Dessa typer av data är svåra att samla in digitalt, då det skulle kräva 

kameraövervakning och någon form av AI-analys för kategorisering. Detta 

är förknippat med flera problem kopplat till personlig integritet samt 

kostnad och anses inte vara rimligt inom en snar framtid. 

Under analysarbetet kom även en förfrågan om att undersöka om parken 

använts under sommarens nätter, då klagomål om buller kommit in. Genom 

att titta på data från IR-sensorn samt jämföra med data från en WiFi-sniffer 

placerad i parkens hörn (inom en annan av projektets piloter), kunde man 

se att det fanns viss aktivitet under några nätter av sommaren. Detta kan ses 

som ett användningsområde för denna typ av sensorer som inte hade 

identifierats innan projektet, och att denna data kan användas för att peka 
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på uppföljning eller behov av t.ex. bullermätning. Avvikande aktivitet är 

relativt lätt att följa upp jämfört med trendanalyser, eftersom man letar efter 

en specifik avvikelse. Därmed skulle även sådan data så som 

magnetsensordata kunna ge underlag för när parker använts, ifall detta gett 

utslag. 

Markfuktighet 

Frågeställningarna kring om det är möjligt att jämföra funktionen i 

växtbäddar samt utvärdera olika jordblandningar gick inte att besvara 

direkt, då endast data från en växtbädd samlades in. Från det data som har 

analyserats kan vi dock läsa av att markfuktigheten varierar beroende på 

var i växtbädden sensorerna placeras, vilket i sin tur skulle kunna påverka 

senare analys av olika bäddar med olika jordblandningar.  

 

Figur 5: Markfuktighetsmätningar (%) i Taxgatan mellan 23/9-27/9 2021. Grön linje visar 
sensor 1 högst upp pågatan, och gul linje visar sensor 2 ca 1m längre ner. Utdrag från 
Sensoterras portal.  

Som tydligt syns i Figur 5 så visar de två sensorerna olika nivåer av 

markfuktighet trots att de placerats ca 1 m från varandra. Trenderna följer 

varandra men den som placerats högst upp längs gatan visar konstant på en 

högre markfuktighet än den längre ner, och denna skillnad blir större efter 

regn. En förklaring skulle kunna vara för att den ena placerats närmre ett 

inlopp för dagvatten från gatan, vilket gör att den blir utsatt för större 

inflöde av dagvatten. Enligt Sensoterra mäter sensorerna med 99,5% 

säkerhet och en variation på max -+0,5%. Detta är dock ofta inom 

variationen sedd mellan sensorerna, och kan vara en anledning till skiljande 

värden eftersom trenden generellt är samma. 
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Enligt SMHI regnade det totalt 11,9mm mellan 22a-24e efter en torr period 

på 9 dagar. Som man ser i Figur 5 syns detta först den 23e. Det visar att 

markfukt och regn korrelerar men med en viss försening i markfukt. På 

grund av tidsbrist har det inte samanalyserats med högre upplösta 

nederbördsdata från SMARTer Greener Cities eller gällande solinstrålning 

och temperatur. Detta hade varit intressant att titta närmre på då det var en 

mycket torr period under mitten på juli-början på augusti då trenden är tvärt 

om (se Figur 6). Om detta kan förklaras av externa faktorer hade varit 

intressant att titta mer på. Vegetationen kring sensorerna är ganska lika, 

men även det skulle kunna påverka, exempelvis om en mer vattenkrävande 

växt är belägen ovan eller nedan sensorn, eller om skugga faller på ett visst 

sätt.   

 

Figur 6: Markfuktighetsmätningar (%) i Taxgatan mellan 10/7-15/8 2021. Grön linje visar 

sensor 1 högst upp av gatan, och gul linje visar sensor 2 ca 1m längre ner. 

Data och trender 

Ovan analys visar att markfuktighet från olika sensorer går att jämföra, och 

att den ursprungliga frågeställningen hade kunnat utvärderas om sensorerna 

placerats i olika bäddar. Dock visar det också att om jämförelser ska göras 

är det viktigt att jämföra trender och inte data i sig, såvida mätsäkerheten 

inte utvärderas närmre och ev. kalibreras. Det kommer vara viktigt att 

kunna jämföra med annan data också, då små skillnader i förutsättningar 

kan ge utslag och vara viktiga för analysen. Det kan också vara relevant att 

mäta på flera platser i samma växtbädd, för att kunna fånga upp hur vatten 

rör sig inom ytan.  
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Diskussionen kring data jämfört med trend är också kopplat till en 

kostnads- och användningsaspekt. Mer generell datainsamling med färre 

sensorer kräver mindre utgifter i form av hårdvara och drift- och 

underhållskostnader (så som el och förvaltning). Mer generell 

datainsamling är också mer uppskalningsbar, även om data inte blir lika 

precist/kvalitativt. Detta kan skapa bättre förutsättningar för att jämföra 

olika områden då osäkerheter är relativt lika. Visserligen kan det variera 

från fall till fall, men ju mer specifik analys som görs, desto mindre 

återanvändbar, jämförbar och skalbar blir den. Det blir viktigt för staden att 

vid uppskalning utvärderar vilken information som faktiskt är intressant, 

och om en sensorlösning kan användas för flera syften för att skapa 

kostnadseffektiva lösningar.  

 

Med utgångspunkt i Piloten har följande frågeställningar identifierats för 

användning av parker: Är pilotförsöket, alltså sex sensorer av tre olika 

typer, direkt uppskalningsbart, då osäkerheter och antaganden är många? 

Går det att istället undersöka detta på mer strategiska ställen i valda delar 

av staden, för att säga något om generella trender? Eller kan flyttbara 

sensorer användas och undersöka olika platser under olika år?  

Vad gäller grönytors funktion är flexibiliteten större då Sensoterras 

sensorer är lättflyttbara. Samtidigt har behov lyfts för mätning av mer 

specifika parametrar som näringsläckage, vilket innebär dyrare och 

infrastrukturkrävande sensorer. Kostnads-, planerings- och nyttoavvägning 

kommer därmed behöva diskuteras vid implementeringar.  

Intressenter och ansvar 
I arbetsgruppen diskuterades användningsområden och applikationer av 

både automatisk insamling av markfuktighetsdata, samt insamling av data 

kring användande av parker. De applikationsområden som identifierades 

var: 

• Utvärdera olika jordblandningars vattenhållande möjlighet. 

• Utvärdera olika vegetations påverkan på vattenhållning i växtbäddar. 

• Planering av bevattning eller annat underhåll av grönytor. 

• Bättre val i planprocesser kring dagvattenhantering genom bättre 

beslutsunderlag kring funktionalitet av jord och växter.  

• Planering av underhåll av offentliga platser, så som gräsklippning och 

tömning av soptunnor genom att kartlägga användning och förstå 

påverkansfaktorer (väder, tid, dag).  

• Förståelse för användning av offentliga platser av olika åldersgrupper, 

samt vilka delar som nyttjas mest baserat på påverkansfaktorer (väder, tid, 

dag).  

• Utvärdera effekt av upprustning av offentliga platser.  
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Detta kan ge nytta för flera aktörer inom staden så som 

stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och 

miljöförvaltningen. Beroende på vem som implementerar lösningen blir 

ansvar för data och underhåll olika, och dessa förhållanden mellan 

förvaltningar måste utredas. En möjlighet skulle vara att det i staden skapas 

en central IoT-förvaltning med kopplingar till övriga förvaltningar. IoT-

förvaltningen kan koordinera eller ansvara för underhåll av sensorer samt 

informationsägande i situationer där ägandeskap och nyttjande är delat. Det 

skulle exempelvis kunna finansieras som en intern tjänst, där förvaltningar 

betalar för att prenumerera på tillgång för vissa dataströmmar. Kostnaden 

för inköp av sensorer, underhåll och informationskvalitet skulle då slås ut 

över organisationen och bli billigare ju fler som vill nyttja den. Dock skulle 

det också vara bra om så mycket data som möjligt kan tillgängliggöras för 

så många förvaltningar inom staden som möjligt, för att möjliggöra brett 

nyttjande av data utan associerade kostnader.  

 

Diskussionerna har också visat att det kan finnas intresse för att använda 

såväl specifika data som att titta på trender, oavsett applikationsområde 

(användning av offentliga platser eller funktion hos grönytor). För 

markfuktighet finns intresse för att titta på trender i markfuktighet för att 

bättre förstå hur vatten rör sig i landskapet och bidra med framtida 

beslutsunderlag vid val av exempelvis jordblandningar, vegetation i 

planteringar eller dagvattenlösningar. Mer specifika data kan användas som 

underlag för underhållsplanering, exempelvis för att planera bevattning. 

Även för användning av offentliga platser kan trendanalyser användas för 

att planera underhåll, samt för att på en översiktlig nivå förstå faktorer som 

påverkar hur parken används och av vem. Specifika data kan berätta om 

avvikelser från dessa trender, exempelvis för uppföljning av klagomål eller 

liknande.  

 

Identifierad informationsägare: Under Piloten har exploateringskontoret 

identifierats som informationsägare. Detta kommer dock inte vara möjligt 

vid en uppskalning, då de inte har ansvar över parkförvaltning eller drift av 

grönytor. Beroende på syftet med insamlade data kan implementeringen 

göras av olika förvaltningar eller funktioner, och därmed 

informationsägandeskapet se olika ut. Ansvar för förvaltning kan också 

ändras med tiden.  

Krav på lösning och lösningsarkitektur 
Krav på sensorer: 

• LoRa kompatibla samt vissa krav på räckvidd. 

• Batteridrivna (ej möjlighet till elförsörjning) alternativt tillgång till fast 

strömförsörjning. 
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Krav på miljö/nätverk:  

• Möjlighet till montering av sensorer.  

• LoRa-gateway samt tillräcklig uppkoppling.  

• Applikationsserver. 

Krav på plattform och/eller kopplade tjänster: 

• Mottagande av data (API). 

• Lagring. 

• Åtkomst till data. 

• Visualisering. 

• Vidaredelning (API). 

• Säkerhet enl. KLASSA. 

Krav på mottagare: 

• Informationsägare och informationsklassning. 

• Ev. Ansvar för montering och efterhållning av sensorer. 

 

Figur 7: Lösningsarkitektur inom Piloten 

Lösningsarkitekturen i Figur 7 beskriver hur data flödat i Piloten, från 

sensorer till RISE UDP. Denna är applicerbar i stadens egen målarkitektur, 

som är indelad sju styrande principer för att skapa en referens för val och 

detaljering av specifika lösningar eller delar (se Figur 8). Dessa ska främja 

gemensamma lösningar och förhindra stuprörsarbete eller -projekt. 
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Figur 8: Möjliggörande principer från Programmet smart och uppkopplad stad. 

Projektet har använt RISE UDP som prototyp för stadens centrala plattform 

för insamling av data inom Piloten, och genom att kunna titta på data från 

övriga piloter har jämförelser kunnat göras. Detta kan jämföras med att 

staden vill ha en gemensam plattform för flera förvaltningar och 

användningsområden (princip 1). Piloten har visat på möjligheten att 

integrera olika system och sensorer för att samla data (princip 2) genom att 

basera lösningen på öppna standarder som NGSI-2 datamodeller som 

baseras på FIWARE-standarder samt etablerade API-standarder (princip 3). 

Lösningarna har också byggts modulärt (princip 4) så att tjänster och delar 

är utbytbara, exempelvis lagringsplats eller visualiseringsverktyg. Detta 

syns tydligt i Figur 7. Avtalet med SMARTer projektet verkade för 

innovation och utveckling för båda parter, även om det inte gick helt i mål 

att få in data för djupare analys (princip 5). Dock drog datadelningsavtalet 

användning för det samverkansavtal som finns mellan staden och 

universitetet, vilket påvisar nyttan av avtal för utveckling och innovation. 

Piloten har arbetat med säkerhet inom ramen för arbetet (princip 6), men 

det går inte att göra verklighetsbaserade modeller för säkerhetsklassning 

och riskanalys för uppskalning utan att veta hur lösningen ser ut eller skulle 

användas. Inom Piloten har data delats internt, men inga öppna data har 

publicerats (princip 7). 

 

En uppdelning av arkitekturen (se Figur 9)  visar var i 

datainsamlingskedjan olika funktioner finns och hur de samverkar. Piloten 

har visar på användning av funktioner inom två delar; edge och plattform. 

Piloten har även visat på möjligheten att använda upplägget inom 

verksamheten, men det har inte implementerats fullt ut. 
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Figur 9: Översikt över stadens målarkitektur, enl. Programmet för smart och uppkopplad 

stad. 

 

Datamodell 
RISE UDP använder sig av APIer NGSIv2 och kan därmed kan hantera 

datamodeller från exempelvis FIWARE vilka användes i Piloten. Vilken 

typ av API och datamodell som kommer användas av staden är inte 

beslutat, men en internationell erkänd standard bör väljas för att säkerställa 

möjlighet för byte av system och liknande.  Detta är också i enlighet med 

deras principer, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Informationssäkerhet 
 

Enligt Sensoterra delas insamlade data anonymt med tredje parter. Då data 

i sig inte är känsligt togs beslutet om att detta var acceptabelt inom Piloten, 

och delning av markfuktighetsdata borde även vara acceptabelt vid 

uppskalning eller implementering. Dock är det viktigt att 

applikationen/nyttjandet av data inte påverkas negativt. Detta skapar vissa 

frågeställningar med att strömma data via en tredje part, då kontrollen över 

data blir sämre och det utgör en viss risk att inkludera kopplingar till andra 

system.  

Informationsklassning 

Den översiktliga informationsklassning som gjordes i KLASSA för 

informationen inom Piloten visade på nivå 0 för såväl konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet.  
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Diskussionerna under klassningen visade att detta kanske inte kommer vara 

fallet vid implementering i staden. Det skulle kunna bero på syftet med 

datainsamlingen, och hur den används. För markfuktighet har det 

exempelvis lyfts att information skulle kunna användas inom 

parkförvaltning för att besluta om bevattning. Detta skulle sätta högre krav 

på riktighet och tillgänglighet, då det potentiellt skulle kunna påverka 

skötseln av grönytor. Vid felaktig eller utebliven bevattning kan vegetation 

i värsta fall förstöras, vilket skapar stora kostnader för staden om problemet 

är utbrett. Det skulle också kunna påverka andra funktioner i staden, 

exempelvis om det är en multifunktionell grönyta där vegetationen bidrar 

till dagvattenfördröjning. 

 

För användning av offentliga platser sågs också en viss risk med att dela 

data i realtid, då det kan användas för att antingen identifiera tidpunkter då 

många befinner sig i parken, eller tidpunkter då ingen befinner sig i parken. 

Dock finns ingen risk kring kränkning av integriteten för besökare, då inga 

personliga data samlas in även om detta var tvunget att utredas innan 

implementering. Liksom för mätning av markfuktighet kan det även finnas 

en adderad risk ifall data används för underhåll, och riktigheten samt 

tillgången på data blir viktig.  

Delning av data som öppna och/eller delade data 
För användning av offentliga platser bör data inte delas öppet i realtid, då 

det kan utgöra en risk för medborgare. Att i efterhand dela data som öppet 

borde dock tillåtas i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta för att 

kunna använda data inom forskning och för utveckling av förvaltning samt 

andra tjänster utanför stadens förvaltning. 

 

Det finns flera förvaltningar inom staden som kan vara intresserade av 

insamlade data, för såväl markfuktighet som användning av offentliga 

platser. Hur detta ska finansieras om flera intressenter finns bör utredas.  

Övriga frågor 
Användning av tredjepartsplattformar skapar ett problem med ökade krav 

på support. Om inget avtal finns kan det resultera i att datastömmen inte 

fungerar som den ska, vilket kan vid problem hos leverantören resultera i 

att data inte är tillgänglig. Detta kan ge problem i större skala beroende på 

aktuell informationsklassning av data. Vid användning av externa aktörer 

måste staden komma överens om ett service level agreement (SLA). 

Juridiska frågor 

Vid användning av tredjepartsplattformar är det viktigt att gå igenom avtal 

för att se hur förhållandet mellan leverantör och beställare ser ut. Vilka 
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rättigheter till datadelning finns för båda aktörer, finns något form av SLA, 

etc. Även vid inköp av sensorer kopplade till en extern plattform bör det 

undersökas om de får användas utan att kopplas till leverantörsplattformen, 

eller om det går emot köpeavtal eller allmänna bestämmelser.  

 

För undersökning av IoT och användning av offentliga platser uppstod ett 

problem kopplat till datasäkerhet och GDPR. WiFi-sensorn samlade in så 

kallade MAC-adresser15, vilka räknas som personliga data enligt EU-

lagstiftning. Enligt dokumentationen till sensorn används MAC-adresserna 

för att skapa ett krypterat ID, som låg till grund för det data som skickades 

från sensorn till Chirpstack, och att inga MAC-adresser sparades eller 

skickades vidare. Alltså, MAC-adresserna samlades in, krypterades, 

skapade det data som sedan skickades vidare, och raderades sedan. Dock 

var projektet tvunget att kontrollera att detta stämde innan sensorn 

placerades ut. Då Piloten till en början inte kunde kontrollera dataströmmen 

utan att data processades av såväl Chirpstack som RISE UDP, skapades ett 

moment 22 där data var tvunget att samlas in för att försäkra om att MAC-

adresser inte var med i strömmen. Till slut kunde strömmen avkodas innan 

det lämnade Chirpstack (som inte sparar data), och visa att inga MAC-

adresser fans med i strömmen. 

 

Utvärdering av pilottest och rekommendation om 
nästa steg 

Resultat från Piloten har varit viktiga steg för att förstå behov, möjligheter 

och utmaningar inom staden, och flera användningsområden och 

intressenter har identifierats. Den har även pekat på vissa 

ansvarsutredningar, infrastrukturella behov samt tekniska utvecklingar som 

behövs.   

Tekniskt test och genomförande 

Den tekniska biten av Piloten nådde målen kring att automatiskt samla in 

data från ett antal sensorer, samt att testa LoRa-nätet. Det som tog längst tid 

var integration av sensorer och externa plattformar till RISE UDP, vilket 

hade kunnat undvikas med bättre ansvarsdistribution i arbetsgruppen. Det 

fanns också vissa begränsningar i befintlig infrastruktur som påverkade 

möjligheterna att genomföra Piloten enligt plan. Installation av sensorerna 

är en viktig aspekt att ta med i kostnadsanalyser, och jämföra med 

datakvalitet.  

 
15 Media access control adresser (MAC-address) är unika identifieringsadresser för enheter 

i ett nätverk.  
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Kort utvärdering av LoRa-nätverket: 

• LoRa är ett användbart kommunikationssätt för att inhämta data från 

sensor till plattform. Flera sensorer kan kopplas upp och passar därmed 

smarta städer med flera sensorer och tillämpningar. 

• Chirpstack var en användarvänlig nätvverksserver för kommunikation 

mellan LoRa-gatewayen och den centrala plattformen. Projektet hade bara 

tillgång till Chirpstacks användargränssnitt och kan inte utvärdera 

administrationsfunktionerna. Någon jämförelse med andra tjänster kan 

inte heller göras.  

• Att koppla upp sensorer till nätverket var lätt, och konfigurering kan göras 

även utan åtkomst till nätverket. Det rekommenderas dock att göra detta 

med nätverksåtkomst för att kunna testa hårdvara och funktion. 

• Det kan finnas risk för vissa uppkopplingsproblem om det inte finns 

tillräckligt med uppkopplingspunkter, och stadsmiljön kan försämra 

sensorernas räckvidd. 

Dataanalys 

Även om analysen av data inte blev lika omfattande som förväntat så gick 

ändå ett antal frågor att besvara. Det gick även att diskutera kring data, 

begränsningar och möjlig information som kan läsas ut. Resultatet kring 

skillnaden mellan data och information och att data kan användas för flera 

syften som inte förutspåtts innan, gav viktiga insikter i dynamiken och 

möjligheterna med automatisk insamling av real-tidsdata. Dock är detta 

ofta kopplat till ett antal antaganden, och gav främst insikt i trender.  

 

På grund av tidsbrist var det även svårt att kvalitetssäkra inkommande data. 

Inom Piloten planerades en manuell enkät för att undersöka den faktiska 

användningen av parken under en dag. Detta skulle ge bra insikt i 

korrektheten i mätdata, och även kategorier som kön och ungefärlig ålder 

hade kunnat undersökas. Dock fanns inte tid att utföra enkäten inom STI-

gruppens tid i Piloten på grund av förseningar med datainsamling. 

Aktiviteten fick därför bortprioriteras.  

 

Pilotens effekt på projektmål 

Tabell 4: Pilotens måluppfyllelse kopplat till Connected SRS projekt- och effektmål. 

Mål Pilotens måluppfyllelse 

Projektmål 1: Ökade möjligheter 

att följa upp och utvärdera 

hållbarhetsmålen i NDS på ett 

enklare, mer granulärt och 

heltäckande vis. 

 

Projektet har visat att det går att samla 

in data för att undersöka användning av 

offentliga platser, vilket kopplar till 

uppföljning av mål 1.4 Skapa attraktiva 

och tryga platser dygnet runt, året runt.  

Data kring markfuktighet i växtbäddar 



Slutrapport: IoT i grönytor och parker 

29 (31) 

 

 

 

 

 

 

 

kopplar inte direkt till uppföljning av 

några uppföljningsmått, men kan 

användas för att planera staden bättre i 

framtiden samt för effektivt underhåll. 

Projektmål 2: Kontinuerligt 

bidrag till utvecklingen av 

förmågorna (de tekniska 

funktionerna) hos, samt 

användningen av, stadens 

centrala plattformar. 

Genom test av LoRa-nätverket i staden 

skapas förståelse för 

användningsområden, förutsättningar 

och nödvändig utveckling. Även behov 

kring korsanalys av komplexa data har 

identifierats, vilket blir en viktig 

förmåga i plattformen. Piloten har 

belyst ett behov av datadelning inom 

staden, tack vare flera 

verksamhetsområden som kan använda 

och gynnas av insamlade data på olika 

sätt. 

Projektmål 3: Stärkt samverkan 

runt IoT och IoT/dataplattformar i 

Stockholms stad och 

nationell/internationell etablering 

av Stockholm som en Mötesplats 

för IoT (en IoT-hubb). 

 

Genom samarbete med SMARTer 

Greener Cities har ett datadelningsavtal 

etablerats mellan projekten och parterna 

RISE, SMARTer och staden. Detta 

skapar förutsättningar för vidare 

samarbeten och synergier. SMARTer 

har också internationella kopplingar, 

och kan möjliggöra vidare spridning av 

projektets resultat. 

Effektmål 1: Bättre uppföljning av 

mål enligt Stockholms 

miljöprogram och kommande 

arbete med Agenda 2030 pga. 

bättre kvalitetssäkring och 

kontinuerlig kontroll samt en 

effektivisering av processer med 

hjälp av IoT. 

 

Insamling av data nämnd i Piloten kan 

bidra med bättre och mer effektiv 

uppföljning av mål 3: Ett 

klimatanpassat Stockholm och mål 5: 

Ett Stockholm med biologisk mångfald i 

väl fungerande och sammanhängande 

ekosystem i stadens Miljöprogram 

2020–2023. Exempel på mål i Agenda 

2030 som kan använda denna typ av 

teknologi för måluppföljning är:  
- Mål 9: hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur 

- Mål 11: Hållbara städer och 

samhällen 

- Mål 13: Bekämpa 

klimatförändringarna 

- Mål 17: Genomförande och globalt 

partnerskap 
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Effektmål 2: Ökad samverkan runt 

IoT, dataplattformar och 

datahantering inom Stockholms 

stad.  

 

Genom förankring och involvering av 

ett brett antal aktörer under Pilotens 

gång och slutfas har behovet och 

möjligheterna med användning av IoT 

lyfts. Efterfrågan av nya och digitala 

lösningar, uppskalning och samverkan 

har lyfts flera gånger i olika forum. En 

arbetsgrupp kring mottagande av 

strömmande data hos de tekniska 

förvaltningarna har etablerats hos 

exploateringskontoret med 

representation från 

exploateringskontoret och 

stadsledningskontoret. Representanter 

från övriga tekniska förvaltningar bjuds 

in vid behov. 

Effektmål 3: Ökad förståelse för 

möjligheterna med IoT och 

automatisering av datainsamling 

inom Stockholms stad. 

Genom att bättre förstå möjligheter, 

utmaningar och förutsättningar för 

installation, insamling och analys av 

olika sensorer och dataströmmar ökar 

förståelsen för användarfall i staden. 

 

Potential och fortsättning 

Piloten visar på intresse från flera förvaltningar i staden, och pekar på flera 

användningsområden för såväl data kring markfuktighet som användning 

av grönytor. Behovet av dessa data finns generellt, och genom bred 

förankring och utvärdering skapades därmed potential för uppskalning 

 

Den exakta implementering som gjorts inom Piloten kommer inte vara 

möjlig generellt av flera olika anledningar. Dels på grund av ekonomiska 

orsaker, då kostnaden för sensorer och personresurser blir för stor för att 

drifta denna typ av uppsättning samtidigt. Denna uppsättning kommer inte 

heller ge relevanta data för alla områden, och kommer bero på fysiska 

förutsättningar och behovet av datainsamling. Exempelvis är det inte alltid 

relevant att förstå exakt vilka delar av offentliga platser som används. I 

fallet med Båthusparken fanns ett flertal användningsområden och 

målgrupper (småbarn, äldre barn, m.m.) kopplat till olika delar, men om 

målgruppen är snävare eller inte kopplad till specifika områden kan en mer 

översiktlig datainsamling vara mer relevant och kostnadseffektiv. För 

markfuktighet kan det bero på om data används för skötsel (kanske endast 

behövs ett par sensorer för områdesöversikt), eller om vattnets väg i 

marken ska utvärderas.  
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En möjlighet för uppskalning skulle vara att investera i ett utbud av 

sensorer som går att flytta runt. Då skulle det gå att testa i flera områden 

över tid, samt ändra upplägg beroende på ändrade behov och 

förutsättningar.  

 

Generella hinder för uppskalning i dagsläget är: 
- osäkerheter kring ansvar för informationsägandeskap vid uppskalning, 

- inga LoRa gateways är installerade på andra platser i staden, och det är 

inte beslutat om LoRa ska användas på större skala, 

- ingen plattform för insamling och delning finns på plats utanför projektet, 

- osäkerheter kring elförsörjningsmöjligheter och ansvar.  

Rekommendationer framåt  
I Piloten har det visat sig finnas flera användningsområden och intressenter 

inom staden för främst markfuktighetsdata. För att kunna skala upp testet 

kring markfuktighet bör en affärs- eller finansieringsmodell för hantering 

av IoT-lösningar som delas av flera förvaltningar i staden. Detta inkluderar 

inköp och förvaltning av sensorer, kvalitetskontroll av data samt ansvar för 

informationsklassning. Staden bör även diskutera hur sensorer kopplade till 

tredjepartsplattformar kan användas, gällande exempelvis datasäkerhet och 

-kontroll. Olika användningsperspektiv bör också testas, exempelvis 

användning för planering, förvaltning och uppföljning, för att bättre förstå 

krav kopplade till dessa specifika fall. 

 

LoRa bör testas i fler piloter, dels för att undersöka hur staden kan hantera 

ett mer utbrett LoRa-nät med fler gateways och sensorer, samt även för att 

vidare undersöka hållbara modeller kring val av nätverksservrar och 

liknande.  

 

Staden bör även vidare utreda frågan kring elförsörjning till sensornät. 

Detta kommer bli nödvändigt oavsett användningsområde. Exempel på 

frågeställningar är: Vilka möjligheter finns kring elförsörjning av sensorer, 

vem ansvarar för att möjliggöra detta, och var läggs kostnader? 
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Förstudie: Grönytor och IoT – 
Näringsläckage från biokolsbäddar 
Introduktion 
Projektet Connected SRS (CSRS) har som målsättning att hitta tillgängliga data och utvärdera 

användning av IoT och automatiskt insamlade data för att stötta hållbarhetsarbetet i Norra 

Djurgårdsstaden. Detta bland annat genom ett antal piloter inom områdena; Resursflöden i 

Fastigheter, Resvanor och IoT och Grönytor. Denna rapport beskriver den förstudie som genomfördes 

för att utvärdera genomförbarheten av en idé kring uppföljning av näringsläckage till dagvatten från 

biokolsbäddar, inom pilotområdet IoT och Grönytor.     

Beskrivning 
Pilotidén fokuserade på att följa upp retningseffekten av dagvatten hos biokolsbäddar, och utvärdera 

ifall de kan läcka näringsämnen till dagvattennätet under olika förutsättningar, och vid längre 

implementering även under olika etableringsstadier. Pilotidén diskuterades med fokusgruppen och 

identifierades som intressant, och datat som värdefullt.  

Syftet var att utforska hur IoT kan användas för att utvärdera denna typ av frågor, och hur 

organisationen kring datainsamlingen borde sett ut i och med användningsområden för flera aktörer i 

staden (Stockholm Vatten och Avfall, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Exploateringskontoret).  

Bakgrund för projektidé 
En behovskartläggning gjordes för att identifiera relevanta aktörer och intresset för olika typer av data. 

Detta gjordes som en generell kartläggning över alla pilotidéer inom IoT och Grönytor, där 

prioriteringar gjordes och olika intressen diskuterades. Kartläggningen startade med en diskussion med 

fokusgruppen Låt Naturen Göra Jobbet kring stadens behov kunskap, och vilken data som skulle 

behövas. Identifierade behov i behovskartläggningen diskuterades sedan inom projektet för att 

formulera projektidéer utifrån projektets mål och möjligheter, och dessa presenterades för relevanta 

aktörer inom staden (Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Fokusgrupp Låt Naturen Göra Jobbet, 

Styrgrupp CSRS), samt kommunala bolag (SVOA). Trafikkontoret var inte med i kartläggningen. I 

denna kartläggning identifierades flera intressanta projektidéer med relevans för flera aktörer, samt för 

projektet Connected SRS:s mål. Gällande idén för mätning av näringsläckage från biokolsbäddar fanns 

en viss tidspress för att vid genomförande av piloten kunna börja mäta vid plantering av vegetation i 

biokolsbäddarna (plantering planerad under pilotgenomförande). Detta gjorde att vidare undersökning 

av förslaget prioriterades. 

Metod 
För att uppskatta genomförbarheten gjordes en sensorkartläggning, och jämfördes med de 

installationsmöjligheter som fanns i biokolsbäddarna. Sensorkartläggningen baserades dels på input 

från sensorexperter på RISE och IVL, och dels på en marknadskartläggning av en studentgrupp från 

Stockholms Tekniska Instritut (STI). De parametrar som det fokuserades på var kväve och fosfor som 

identifierats som mest relevanta. Ifall det även fanns möjlighet att mäta parametrar som pH, 

temperatur, turbiditet och liknande inkluderades det som information i kartläggningen.  

Mätningarna planerades utföras i en observationsbrunn kopplad till nyligen anlagda biokolsbäddar. Se 

observationsbrunnens utformning i Fig.1. Sensorerna jämfördes med utformningen av denna för att få 

en bild av vad data skulle visa, och hur sensorerna skulle kunna monteras. Detta gjordes med hjälp av 

Irene Lundberg på SVOA. Ytterligare krav på sensorerna vad gäller den specifika mätningen 

diskuterades. Exempelvis behöver sensorn kunna vara torrlagd, gärna mäta total fosfor samt kväve och 
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inte kräva strömförsörjning via kabel. Huvudsakliga krav på sensorerna listas i avsnittet 

Sensorkartläggning, fördjupning.  

Figur 1. Översiktlig skiss över utformning av observationsbrunn. Baserad på ritningar men inte skalenlig  

Resultat 

Tabell 1. Identifierade kommersiella sensorutvecklare efter marknadskartläggning. Endast utvecklare av sensorer 

för kväveföreningar/fosfor (ej turbiditet eller andra parametrar), då dessa var mest relevanta. 

 

En komplett version av sensorkartläggningen kan ses i avsnitt 

Sensorkartläggning, fördjupning. Denna är dock en förenklad 

version av utförd kartläggning. Totalt identifierades 11 olika 

kommersiella sensorer som mätte någon form av 

kväveförening (nitrit, nitrat eller ammonium) (Tab. 1). 

Vanligast var att en sond med multiparameter mätning 

köptes, och de olika mäthuvudena valdes separat. Detta tillät 

ofta mätning av flera parametrar, och ofta krävdes även 

mätning av kalibreringsparametrar som pH och temperatur.  

Andra vanliga parametrar som kunde mätas var konduktivitet, 

turbiditet, ORP (oxygen reduction potential), TSS (total 

suspended solids) eller andra joner. Dessa bedömdes inte vara 

av samma intresse.  

Det identifierades även ett antal sensorer i utvecklingsstadier. 

RISE utvecklar elektroder för mätning av fosfat och nitrat, 

och projektet TelLab är i ett kommersialiseringsstadie men 

sensorerna är ännu inte kommersiellt sålda.  

Baserat på behovskartläggningen såg vi att behovet av att 

utvärdera denna fråga prioriteras av flera aktörer inom staden, 

och ett projekt för att titta på näringsläckage från 

biokolsbäddar är planerat. Det är dock inte baserat på IoT, 
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men det finns ett behov av dessa kontinuerliga mätningar för att kunna förstå trender och svängningar 

bättre, samt för att kunna jämföra med andra data.  

Diskussion 
Ett antal problem med de förutsättningar som finns kontra kartlagda sensorer identifierades.  

Utformningen av observationsbrunnen skapade svårigheter med att mäta direkt i inkommande vatten 

(punkt a i Fig. 1), då röret är smalt och att vattenflödet är ojämnt. Det kan därför vara svårt att både 

hitta en sensor som klarar ojämna flöden alt. Torrläggning i perioder, samt att montera den. Det 

diskuterades ifall en uppsamlingsmekanism kunde monteras, så att även mindre flöden kunde mätas. 

Dock återstår då problemet med att sensorn eventuellt måste vara torrlagd under perioder utan flöde. 

Flera av sensorerna verkar dock kunna klara det, även om en mer noggrann undersökning kring dessa 

skulle behövas. Det diskuterades då också att det kan bli problematiskt att använda sensorer för att 

mäta periodiskt, så man förlorar kontinuiteten i mätningarna och det är svårare att veta hur precisionen 

varierar mellan mätningar. Det går inte heller att titta på trender på samma sätt som vid en mer 

kontinuerlig mätning.  

Mätningar nere i uppsamlingsutrymmet (punkt b i Fig.1) bedömdes vara bättre ur synpunkten att få 

mer kontinuerlig mätning, då det antagligen skulle vara delvis vattenfyllt. Dock skulle det bli svårt att 

analysera kväve/fosforhalter om tillflödet blev tillräckligt för att nå utflödespunkten (punkt c i Fig. 1). 

Det skulle skapa in- och utflöde av vatten med en okänd mängd näringsämnen, och mätningarna skulle 

därmed bli osäkra. En idé som diskuterades var att göra ett kontrollerat test och spola biokolsbädden 

med en känd mängd dricksvatten för att kontrollera näringsläckage, dock bedöms inte detta vara ett 

effektivt användningsområde för IoT då det blir tal om ett nödvändigt vattenprov per spolning, och 

ingen kontinuerlig datainsamling.  

Det sensorer som var under utveckling från RISE bedömdes kräva för mycket utveckling för att vara 

rimligt att utföra inom projektet, och för hög risk för att inte fungera. Projektet TelLab kontaktades för 

att erbjuda en testplats och därmed ett eventuellt användarfall, men inget svar erhölls.  

Då de sensorer som hittades inte mätte totalt kväve eller fosfor i vattnet bedömdes relevansen av 

mätningarna inte vara tillräckliga för att kunna utgöra användbara resultat, eller kunna påvisa 

användningen av IoT för detta syfte inom piloten. Det verkar dock finnas förutsättningar för att kunna 

följa upp vissa relevanta parametrar under en längre tid ifall mer tid kan spenderas på planering och 

utformning av provtagningsplats, eller kompletterande mätningar alternativt test av olika 

sensorlösningar. Det verkar också finnas stort behov från flera aktörer i staden att få in kontinuerliga 

data och analyser för att utvärdera dagvattenhanteringslösningar. Detta gäller både kortsiktigt för att 

exempelvis kunna mäta skillnad i effektivitet mellan säsonger och väderförhållanden, på längre sikt 

under olika etableringsstadier, eller för att undersöka livslängden på installationerna.  

Slutsats 
Utvärdering av biokolsbäddars näringsläckage med hjälp av IoT skulle kunna fungera, men det finns 

vissa osäkerheter, så som mätriktighet och relevans av mätta parametrar hos befintlig teknik. Ingen bra 

sensor för mätning av totala halter kväve och fosfor hittades, utan endast för nitrit, nitrat, ammonium 

och fosfat. Mätning av näringshalt för detta syfte skulle kräva: 

- Mer ändamålsenlig utformning av observationsbrunn för att underlätta installation av sensor 

och/eller mätning 

- utförliga tester av sensorer, placering och dataanalys. 

På grund av dessa utvecklingskrav och osäkerheter i dagsläget tas denna pilotidé inte vidare inom 

projektet Connected SRS.  
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Planerad fortsättning av piloten IoT och Grönytor 
För att fortsätta arbetet med piloten finns en annan pilotidé som också varit med i 

behovskartläggningen, och diskuterats med olika aktörer inom staden. Den innebär en utvärdering av 

dagvattenflöde inom en avgränsad fastighet för att jämföra dimensioneringen av dagvattenåtgärder 

med verkliga flöden. Flödesmätning av dagvatten inom en fastighet för att utvärdera 

dagvattenhanteringsdimensionering har också uttryckts vara ett intressant område från behovsägare, då 

dimensioneringar baseras till stor del på schabloner. Dagvattenhantering är en viktig säkerhetsfråga, 

och kopplar starkt till klimatförändringar och förväntade förändringar i regndynamik. Genom att 

jämföra dagvattenflöden från en avgränsad yta med regnfallsdata och hur mycket vatten som borde 

fördröjas inom ytan enligt beräkningarna, kan det utvärderas hur nära beräkningarna ligger verkliga 

förhållanden.  

Det har även formulerats ytterligare en idé med lägre krav på förutsättningskartläggning för sensorer. 

Funktion hos grönytor kan utvärderas genom att mäta markfuktighet och få en bild av hur snabbt 

vatten försvinner från grönytorna. En av grönytornas syften är att fördröja vattnet, men det kan tänkas 

fungera olika bra olika tider på året, och eventuellt beroende på vegetationen. Detta kan utvärderas 

relativt enkelt genom att koppla upp markfuktighetssensorer och jämföra med annan väderdata.  
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Sensorkartläggning, fördjupning 
  

RISE* 

 

Fosfat/nitrat 

Flöde 

YSI (with EXO-3 Sond + Conductivity/Temp) 

EXO fDOM Sensor, Ti DOM 

EXO pH/ORP Sensor Assembly, Unguarded, Ti pH 

EXO Ammonium Sensor Assembly,Guarded, Ti Ammonium 

EXO Nitrate Sensor Assembly, Guarded, Ti  Nitrat 

EXO NitraLED Kit Nitrat 

Talkpool* 

 Flöde 

TelLab* 

 Fosfat/nitrat 

Libelium (w. manta probe) 

Eureka Ion-selective electrodes (ISE's): Ammonium Ammonium 

Eureka Ion-selective electrodes (ISE's): Nitrate Nitrat 

Aqualabo NTU Turbidity and temperature NTU 

Libelium (w. smat water xtreme ions) 

Ammonium Ion (NH4+) [PRO] Ammonium 

Nitrate Ion (NO3-) [PRO] Nitrat 

Nitrite Ion (NO2-) [PRO] Nitrit 

Potassium Ion (K+) [PRO] Kalium 

pH (for Smart Water Ions) [PRO] pH 

in-situ AT500 Multiparameter sonde 

 

Temperature 

pH/ORP 

Turbidity 

Ammonium 

Nitrate 

Yosemite Technologies Y4000 Multiparameter Sonde 

 

pH 

Turbidity 

Ammonium 

Proteus Multi-parameter Water Quality Sensor 

 

Temperature 

pH 

ORP 

Turbidity 

Ammonium 

Nitrate 

Chloride 

Spectro::lyser V3 
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NO3-N 

COD-KHP 

Trios Sensors 

TriOS OPUS hyperspectral process sensor nitrate (NO3), nitrite (NO2), COD eq 

TriOS NICO low cost optical nitrate meter NO3-N, NO3, NOx-N, NOx 

OTT Hydrolab ds5 multiparameter data sond 

Multi ION Probe 

(NH4+) Ammonium (NO2-), Nitrite, (NO3-) 
Nitrate pH (CNT_ISE), Reference Electrode, 
(ClO4-) Perchlorate, (Ag+) Silver, (Br-) Bromide, 
(I-) Iodide, (Ca2+) Calcium, (Cl-) Chloride, 
(Cu2+) Copper, (F-) Fluoride, 
(K+) Potassium, (Li+) Lithium, (Mg2+) 
Magnesium, (Na+) Sodium 

GW50 – Nitrate Sensor 

 NO3-N 

SeaBird Scientific  
Suna V2 Nitrate Nitrate 

HydroCycle PO₄ Phosphate 

*= Ej kommersiella sensorer. 

Övrig info som inkluderats i kartläggningen: Referensnummer, mätteknik, precision, 

kommersialisering, kostnad, drift (batteri/sladd), dimensioner, övriga specifikationer, kommunikation, 

affärsmodell, referensprojekt, kommentarer, länkar.  

Identifierade krav på sensorer inför kartläggning: Strömförsörjning via batteri, minimalt underhåll 

(exempelvis genom automatisk rengöring), möjlighet för uppkoppling mot IoT-plattform via 

LoRA/Sigfox/3G/4G, kommersiellt såld (undantaget föreslagna sensorer inkluderade), öppen standard 

för kompabilitet med RISE UDP.  
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Ordlista för piloter inom Connected SRS 
Denna ordlista har tagits fram gemensamt för alla piloter i Connected SRS. Begrepp där 
definitionen hämtats från en annan text hänvisas källan till i kolumnen för referens. 
 

 Beskrivning Ev. Referens 

ABP 

"Activation by personalization". Process använd i 
LoRaWAN för att aktivera koppling mellan edge-enhet och 
LoRa-gateway. Kräver ingen "join"-process, utan enhetens 
nycklar registreras manuellt och accepteras av nätverket.   

Aggregator 
Sammanställer data från flera olika datakällor genom 
grupperingar, filtreringar, summeringar eller likande 
metoder till en ny datakälla 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Aggregera 
Möjlighet att kunna kombinera data från enheter till  
hanterbar information som t.ex. medelvärde över tid eller  
medelvärde för flera sensorer. 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

API 

Application Programming Interface (”API”) är en 
specifikation av hur applikationer och tjänster kan 
kommunicera med system eller plattformar. API:er är en 
viktig del i integrationsplattformar, eftersom de används 
för att ”översätta” kommunikationen mellan system och 
applikationer som annars inte hade kunnat kommunicera 
med varandra. 
Idag kan API:er definiera hela verksamhetstjänster, vilket 
gör att man kan se varje API som ett ”eget system” som 
kan utföra en tydlig definierad men avgränsad  
verksamhetsfunktion 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Atemp Den yta av fastigheten som värms till över 10°C, mätt i 
kWh/m2.  

Basstation 

Sändare och mottagare av mobiltrafik. Har ofta en riktbar 
antenn, för att betjäna mobilanvändare inom ett visst 
område/sektor i förhållande till var basstationen är 
placerad.  

Bluetooth Kommunikationsprotokoll för elektroniska enheter med 
kort räckvidd och låga strömkrav.    

Celltorn 
Konstruktion för att bära en eller flera basstationer för 
cellulär kommunikation, kan vara fristående eller placerad 
på annan byggnad eller annan konstruktion.  

Central plattform 
En plattform som kommunicerar mellan edge och olika 
applikationer och tjänster så som lagring, analys och andra 
system.  

Dagvattenfördröjning 

Metoder för att hantera dagvatten i ett område. Genom 
att fördröja vatten i exempelvis ett magasin eller i en 
växtbädd kan det förhindra belastning på dagvattennätet 
och översvämning vid höga flöden.  

Datamodell 
Beskrivning av hur data är uppbyggt och organiserat. 
Exempelvis hur olika delar benämns och relaterar till 
varandra.   
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Dataström 

Dataström är data som genereras kontinuerligt av olika 
källor. Denna typ av data bör hanteras 
inkrementellt/direkt med hjälp av meddelande- eller 
strömhantering utan att behöva hantera det faktiska data i 
strömmen. Det kan alltså vara så att egenskaperna i data i 
strömmen kan förändras över tiden utan att 
dataströmmen i sig förändras 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Debiteringsmätare 
Den mätare som används av elbolaget för debitering för 
el. Detta innebär den samlade elkonsumtionen för det 
avgränsade området.  

DUC 

En "DataUnderCentral" är ett styrsystem som både samlar 
in data och kan kopplas till en central dator. En DUC kan 
därmed vara en enhet i en fastighets totala styrsystem 
men som fungerar separat från andra DUC-ar.   

Edge 

Ett engelskt uttryck för ytterkant, vilket här avser de 
platser i Staden (inom- och utomhus) där data kan 
insamlas och hanteras utanför stadens centrala 
plattformar eller verksamhetssystem.  

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Gateway En enhet som kopplar två nätverk mot varandra, 
exempelvis uppkoppling till internet.   

GDPR "General Data Protection Regulation" är en EU regulation 
som omfattar datasäkerhet och integritet.  

Gränssnitt 

Anslutningen mellan två objekt eller tekniska system som 
gör att de kan fungera ihop. Ett användargränssnitt 
möjliggör att en användare kan nyttja ett tekniskt system, 
alltså gränssnitt mellan användare och teknik.   

Hårdvara Fysiska delar av ett tekniskt system. Exempelvis sensorer, 
servrar eller datorer.   

Informationsklassning 
Metod för att bedöma krav på informationssäkerhet. 
Informationsklassning är en del i 
informationssäkerhetsarbetet.  

Informationssäkerhet 
Skydd av information för att förhindra risker vid felaktig 
användning eller tekniska problem. Detta inkluderar 
policy, riktlinjer, fysiska barriärer och tekniskt skydd.   

Informationsägare 

Om annan än systemägare är den som ansvarar för 
informationsinnehållet i systemet. Ett system kan ha en 
eller flera informationsägare (t ex ansvariga utgivare för en 
web). 

SKR. Termer och 
Begrepp i KLASSA. 

Integrering Kombinera data från olika källor i en plattform på ett 
standardiserat sätt.  

IoT 

Ett engelskt uttryck för sakernas internet (Internet of 
Things). Ett samlingsbegrepp för fysiska objekt eller 
"saker" som kommunicerar digitalt med omvärlden för att 
skapa ett mervärde av något slag genom att utbyta data 
och information med exempelvis tillverkaren, operatören 
och/eller andra anslutna saker. I detta dokument används 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 
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enhet för att beskriva både sensorer som samlar in data 
och aktuatorier som styr saker, exempelvis en lampa. 

IoT-plattform 
Teknik, system, applikationer (teknologier) som 
sammantaget hanterar den data som IoT producerar och 
konsumerar.  

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Konfidentialitet Egenskapen att information inte tillgängliggörs eller 
avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller processer. SS-ISO/IEC 27001 

Kryptering 

Konvertering av läsbar information till svårläslig med hjälp 
av en "nyckel" som beskriver ett system för krypteringen. 
Med denna nyckel kan informationen sedan avkrypteras 
och göras läsbar. Detta skapar extra säkerhet om data ska 
flyttas eller dela,s men där man vill säkerställa att den inte 
kan avläsas utom av de som har nyckeln.   

Kvalitetssäkring 
Process för att bedöma kvalitet på data, exempelvis ta 
bort tydligt inkorrekta data eller lägga till kompletterande 
metadata.   

LoRA / LoRaWAN 

LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) är ett 
kommunikationsprotokoll för elektroniska enheter med 
lång räckvidd och låga strömkrav.  LoRa refererar till själva 
signalen.  

Lösningsarkitektur 

Arkitekturen för ett enskilt verksamhetskrav/lösning. 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

MAC-adress ”Media Access Control adress” är en unik 
identifieringsadress för enheter i ett nätverk.  

Metadata 

Data som beskriver, klassificerar och ger information om 
annat data som verksamhetsdata eller referensdata. 
Hjälper organisationen eller system att hitta och förstå sitt 
data. 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Mjukvara 
De "icke-fysiska" komponenter som behövs i ett tekniskt 
system, så som molntjänster, program eller 
operativsystem.  

Mikrovågsradar 

En sensor som sänder ut en akustisk signal i pulser med 
hög frekvens, och tolkar ekot från signalen för att beskriva 
egenskaper för vad den studsat mot, t.ex. fordon i 
trafiken.  

Molnlagring 

Molntjänst för lagring av data. En form av lagring som inte 
kräver lokala servrar, utan nyttjar servrar på en annan 
geografisk plats och hämtar data via internet vid 
användning.   

MQTT 
”MQ Telemetry Transport” är ett nätverksprotokoll som 
transporterar meddelanden mellan enheter och system, 
enligt en så kallad publicerings-prenumerationsmodell.  

Målarkitektur 

En målarkitektur beskriver en ideal vision om det framtida 
systemlandskapet. En vision där funktioner och 
information har grupperats för att skapa gemensamma 
system med syfte att undvika dubbelfunktioner, silo-tänk 
samt att verksamhetensinformation har en naturlig 
placering. 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 
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Mätarförteckning Lista eller översikt över existerande mätare med namn/ID 
och plats.   

Mätplan Plan för hur krav på mätning ska uppfyllas, exempelvis 
översikt över planerade mätare.  

Normalårskorrigering 

Olika klimat ger upphov till olika energiförbrukning av 
såväl fastighet som hushåll. Därför korrigeras 
energianvändningen för att representera ett normalår. 
Detta sker hos Boverket enligt SMHI:s Energiindex.   

Nyckeltal Standardiserad värdering som används för att jämföra 
utfall och måluppfyllelse.   

Nyttolast 

Eng. "payload" är den del av ett elektroniskt meddelande 
som innehåller information som ska användas av 
mottagaren. Elektroniska meddelanden innehåller även 
annan information som är nödvändig för själva 
meddelandetransporten.   

Nätverksserver 
En nätverksserver är en dator som ger tillgång till delad 
programvara, hårddiskutrymme (lagring) eller andra 
resurser för användare.   

Offentliga platser Platser i det offentliga rummet som kan nyttjas av 
medborgare.   

Organisatoriska 
förutsättningar/förmågor 

De organisatoriska delar som behövs för att möjliggöra 
insamling och användning av automatiska data (i detta 
fall). Detta inkluderar processer, ansvarsfördelningar, 
funktioner och kompetenser.  

OTAA 

"Over the air activation". Process använd i LoRaWAN för 
att aktivera koppling mellan edge-enhet och LoRa-
gateway. Enheterna genomgår en "join"-process med 
nätverket och får personliga nycklar av nätverket.  

Protokoll 
Ett antal regler som utgör processen för hur data delas i 
ett nätverk. Det kan exempelvis innebära vilken typ av 
data som kan accepteras, autentisering   

Riktighet Egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten 
gällande tillgångar SS-ISO/IEC 27001 

RISE UDP RISE testplattform för IoT avsedd för forskning.   

Rådata 
Oförändrade mätdata som ej har behandlats, förädlats 
eller aggregerats  

Sensor 
Ett samlingsbegrepp på en fysisk sak som insamlar, 
konverterar och distribuerar någon form av signal, stimuli 
eller data från omvärlden 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

SLA Tjänstenivåbeskrivningar (Service Level Agreement). Dessa 
dokument beskriver vad systemet ska leverera och hur. 

SKR. Termer och 
Begrepp i KLASSA. 

Smart stad 

En stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att 
göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och 
besökare. I den smarta staden skapas kontinuerligt nya 
smarta tjänster som verkar för en innovativ stad. Den 

Stockholm stad. 
Strategi för Stockholm 
som smart och 
uppkopplad stad. 
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smarta staden möjliggörs genom uppkoppling och öppna 
data, integrerade plattformar, sensorer och annan teknik. 

Styrsystem Någon slags programmerbar dator som kan styra enheter 
och utföra automation på en eller flera enheter. 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Spatialt Se "upplösning"  
Temporalt Se "upplösning"  

Tillgänglighet Egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid begäran 
av behörig enhet SS-ISO/IEC 27001 

Undermätare 
En mätare som sitter under huvudmätaren och därmed 
mäter en del av ett system, exempelvis elmätare till en 
lägenhet eller vatten till varmvattenberedaren.   

Upplösning 

På vilken nivå data återges antingen i tid (temporalt) eller i 
rum (spatialt). Exempel: Om elförbrukning mäts en gång i 
timmen är den temporala upplösningen av data högre än 
om det mäts en gång om dagen, och data på lägenhetsnivå 
har högre spatial upplösning än data på fastighetsnivå.  

Vattenretention Hur mycket vatten ett material eller ett system kan hålla, 
anges ofta i procent av volym eller volym.   

VVC 

"Varmvattencirkulation" är cirkulation av tappvarmvatten i 
ett system som går tillbaks till varmvattenberedaren för 
att hålla rätt temperatur på tappvatten i 
varmvattencirkulationssystemet. Detta resulterar i viss 
temperaturförlust i vattnet under cirkulationen.  

Växtbäddar Planering med växter. Växtbäddar kan utformas för att ges 
extra vattenfördröjande egenskaper.  

WiFi 
”Wireless Fidelity”. Trådlöst nätverksprotokoll för 
uppkoppling av enheter mot internet. Längre räckvidd och 
högre elbehov än exempelvis Bluetooth.  

WiFi AP 

Accesspunkt för WiFi, har egenskapen att aggregera en 
lista på alla klienter som finns i närheten, även de som inte 
är uppkopplade mot acccesspunken. Detta kan nyttjas för 
att ”räkna” antalet användare på en viss plats  

Öppna data 

Digital information som är fritt tillgänglig utan 
inskränkningar. Vad som är öppna data regleras i PSI-
direktivet och Inspiredirektivet från EU som också införts i 
svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som 
samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form 
också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner 
för återanvändning. 

Stockholm stad. 
Målarkitektur för IoT 
och dataplattform. 

Överlämningspunkt Definierad punkt när data byter informationsägare.  
 


