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Sammanfattning 

Piloten IoT och Resursflöden i fastigheter är ett pilotprojekt inom ramen 

för forsknings- och utvecklingsprojektet Uppkopplade Norra 

Djurgårdsstaden (Connected SRS). Projektet utfördes av RISE och Metry i 

samverkan med exploateringskontoret. 

  

Det arbete som föranledde piloten var en förstudie som identifierade ett 

antal problem med dagens energiuppföljning i Norra Djurgårdsstaden. 

Dessa kan sammanfattas enligt nedan: 

 Idag rapporteras nödvändiga underlag manuellt av fastighetsägare, och 

processen är komplicerad och involverar många personer och olika 

aktörer.  

 Då undermätning inte sker på tillräckligt hög nivå måste data ofta räknas 

om och schabloniseras vilket gör nyckeltal svåra att jämföra. 

 Inkomna data har olika format och struktur, vilket gör hantering svårare 

och att automatisk hantering (exempelvis beräkning eller analys) omöjlig.  

Detta resulterade i ett beskrivet ”önskat läge” för automatisk insamling av 

data från fastigheter och beräkning av nyckeltal.  Det är detta önskade läge 

som testats i piloten med målsättningen att: 

 Praktiskt testa och utvärdera automatisk insamling och beräkning av 

energidata i fastigheter enligt rekommendationer från Förstudien. 

 Utvärdera nuvarande kompetens/kapacitet för att automatiskt samla in, 

lämna ifrån sig data och analysera data. 

 Identifiera potential och konsekvenser för fastighetsägarna med 

automatisk insamling av data enligt rekommendationerna. 

 Tydliggöra hur delning av data kan ske inom staden via en central 

plattform.  

Metod  

Piloten utfördes under VT 2021, med start i januari. Piloten bestod av två 

delar; ett tekniskt test för automatiserad insamling av data, samt 

beskrivning av organisatoriska och tekniska förutsättningar, krav och behov 

från olika aktörer. Arbetet skedde med regelbundna möten i den 

arbetsgrupp som sattes upp, för att diskutera de tekniska och 

organisatoriska frågor som kom upp under arbetet. RISE UDP användes 

som testplattform och ersättning för stadens centrala plattform. Metry har 

rollen som aggregator, det vill säga att de tog in och samanställde data som 

levererades till RISE UDP och ersatte på så sätt fastighetsägarens 

plattform. De fastighetsbolag som var med i piloten var Svenska Bostäder 

och Skolbyggnader i Stockholm AB (SISAB), som bidrog med en 

testfastighet var.   

För automatisk insamling av data tog fastighetsbolagen fram en 

mätarförteckning över aktuella mätare i sin fastighet. Mätarnas namn 
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placerades sedan in i Norra Djurgårdsstadens protokoll för beräkning av 

nyckeltal för att visa vilka mätare som samlade in relevanta data för att 

beräkna relevant parameter. Uppställningen innebar att inga konkreta 

nyckeltal beräknades, men de parametrar som ligger till grund för 

nyckeltalsberäkning förbereddes.  

I Grafana beräknades sedan de olika delarna enligt ifyllt protokoll och en 

enkel visualisering genererades per parameter på byggnadsnivå. 

Resultat 

Resultaten visar på möjligheterna att samla in strömmande data med högre 

upplösning (spatialt och temporalt) kring byggnaders energiflöden, samt 

möjlighet för automatisk beräkning av nödvändiga parametrar för 

nyckeltalsberäkning. Piloten identifierat följande krav på lösningen som 

beskrivits:  

 Avtal och tydlighet: För att möjliggöra ovanstående principer krävs avtal 

som tydliggör åtaganden för olika aktörer som hanterar dataströmmen. 

Det blir viktigt att tydliggöra ansvar, förväntningar och 

överlämningspunkter, samt genomföra informationsklassning. 

 Tydliga mätplaner: Mätplanerna beskriver hur fastighetsägaren avser att 

mäta olika energiposter, vilket skapar kontext för inkommande data och är 

grundläggande för att kunna göra korrekta beräkningar och analyser. Det 

måste finnas enhetligt i protokoll för rapportering av mätare, och även 

tydlighet i vilka krav som ställs för datainsamling. Om fastighetsägare 

själva beräknar data innan rapportering måste metoden vara tydlig och 

spårbar för staden. 

 Flexibla men korrekta metadata: Det måste finnas tillräckliga metadata 

till rapporterade datamängder. Detta kan inkluderas samtidigt som mätare 

läggs in i mätplanen, men måste även kunna ändras enkelt.   

 Stadens plattform måste ha möjlighet att både hämta, ta emot, analysera 

och dela data, samt ha tillgång till lagring, gränssnitt, beräkning och 

visualisering. Flexibilitet kommer vara viktigt för att möta olika 

fastighetsägares behov, och de måste även få tillgång till beräknade data 

för egen kontroll och kvalitetssäkring.  

Från fastighetsägarnas perspektiv krävs säker integration mot mottagande 

system, alltså får delning av data inte störa fastighetens styrsystem eller 

utgöra en risk. Detta blir även viktigt att beakta i informationsklassning. 

Vid uppskalning blir det viktigare att data är riktig och tillgänglig. 

Riktigheten är viktig då data kommer ligga till underlag för bedömningar 

av huruvida fastighetsbolagen uppfyller krav. Det behövs även en 

möjlighet att kontrollera beräkningar och ingående data.  

Piloten genomfördes i ett avgränsat område och ett litet antal fastigheter 

och är inte omedelbart uppskalbar, främst då staden i dagsläget inte kan ta 

emot data och processer kring uppföljning och beräkning av automatiska 

data är inte heller på plats. Det har även inom piloten visat sig att delning 
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av data från fastighetsägarnas system kräver att systemleverantörer 

involveras och att avtal skrivs mellan denna och mottagaren.  

Användning av tjänsteleverantörer/aggregatorer kan avsevärt förenkla för 

staden och fastighetsägaren. För att underlätta uppskalning måste det vara 

enkelt för fastighetsägaren att dela data till staden. 

Rekommendationer 

Följande frågor kvarstår och bör diskuteras i staden: 

 Hur hanteras tredje parter så som en data-aggregator i stadens arkitektur 

när det kommer till energiuppföljning? 

 Hur ser stadens IT-leverantörsupphandlingar ut? Finns en risk att stadens 

egna krav på aktörer skapar oförmögenhet att dela data? 

 Hur ska processer för delning, beräkning och validering se ut mellan 

staden och fastighetsägare? 

o Vilka avtal mellan fastighetsägare och staden behövs? 

o Kravställning från staden mot fastighetsägare och byggaktörer? 
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Inledning 

Piloten Resursflöden i fastigheter 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. 

 

I början av projektet identifierades ett antal fokusområden som skulle styra 

pilotarbetet i projektet, där uppföljning av energi- och vattenanvändning i 

fastigheter var ett. En förstudie (hädanefter ”Förstudien”) genomförd under 

2020 visade på svårigheter med att säkerställa kvaliteten på inkomna data 

och komplicerade rapporteringsprocesser. Detta arbete och de slutsatser 

och lärdomar som kom från den resulterade i piloten Resursflöden i 

Fastigheter (hädanefter ”Piloten”). 

 

Bakgrund och syfte 

När Norra Djurgårdsstaden 2009 pekades ut av kommunfullmäktige som 

hållbarhetsprofilerat område tillsattes förvaltnings- och bolagsövergripande 

fokusgrupper med stadens experter för att bidra till arbetet. 

Fokusgruppernas uppgift är att bryta ner hållbarhetsmålen som sedan ställs 

som krav på såväl byggaktörerna som på Stockholms stads egna projekt. 

Kraven följs upp och verifieras under samtliga skeden – från tidig 

projektidé till förvaltningsfas. Uppföljningen genomförs genom att 

byggaktörerna rapporterar resultaten i en webbaserad uppföljningsdatabas 

som sedan granskas av stadens experter. Fokusgrupperna utvärderar 

kontinuerligt arbetet och resultaten. På sikt är tanken att några av dessa 

krav, såsom energiprestanda och vattenanvändning, ska kunna rapporteras 

digitalt under de två garantiåren då byggaktörerna driftar och justerar in 

byggnaderna. 

 

Förstudie 
Idag rapporteras nödvändiga underlag manuellt av fastighetsägare enligt ett 

protokoll staden baserar sin nyckeltalsberäkning på, och då undermätning 

inte sker på tillräckligt hög nivå måste data ofta räknas om och 

schabloniseras. I Förstudien som föranledde piloten identifierades att antal 

problem med dagens lösning. 

                                                 
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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 Beräkning av nyckeltal är komplicerat och tar lång tid, och processerna 

involverar ett stort antal personer från fastighetsbolag, konsulter och stadens 

handläggare (se Figur 1). 

 Handläggning av underlagsdata tar lång tid, och format eller struktur är inte 

enhetliga. Detta gör det omöjligt att genomföra automatiska beräkningar. 

 Inrapporterade data är inte alltid enhetliga rent informationsmässigt; ibland 

har korrigeringar utförts utan stadens vetande, eller schablonberäkningar 

utförts utanför stadens kontroll. Olika organisationer kan utföra dessa 

beräkningar olika, vilket gör att inkomna data och nyckeltal inte är helt 

jämförbara. Uppföljning av beräkningar eller korrigeringar tar tid. 

 Brist på korrekta, enhetliga och strukturerade data gör att möjligheten till 

innovation och integration mot såväl staden själv som tredje part försvåras.  

 

Figur 1: Visualisering av hela kedjan av aktiviteter kring energidata, från mätning till 
rekommendationer och felsökning. Baserat på fallstudie i förstudien. Bilden finns även i 
större version i Bilaga 1. 

Förstudien föreslog också några fundamentala principer som måste 

etableras för att kunna automatisera datainsamlingen på skalbart och 

kontrollerat sätt. Det inkluderade bland annat:  

 Det behövs en tydlig ansvarsuppdelning och överlämningspunkt mellan 

en fastighetsägare på ena sidan och Stockholms stad på andra sidan. 
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 Det behövs tekniska och organisatoriska förutsättningar och förmågor att 

kunna samla in och tillgängliggöra (rätt) data för såväl fastighetsägare 

som för Stockholms stad.  

 Staden behöver förtydliga krav på byggaktörerna/fastighetsägarna och 

precisera hur mätning och överlämningen av data (inklusive standarder) 

ska ske.   

 Alla energirelaterade data behöver kunna samlas och delas från 

fastighetsägarens plattform, inkluderat undermätare som installerats av 

fastighetsägaren. 

I och med att Stockholms stads (hädanefter ”staden”) centrala IoT-

plattform är på plats kan vissa av de tekniska förutsättningarna 

tydliggöras, särskilt gällande organisation och tekniska krav från 

stadens sida, och vid behov förändras. Med dessa krav är det lättare att 

hitta möjliga lösningar för fastighetsägarnas tekniska behov och 

förutsättningar och därmed vilken organisation som krävs.  

 

Figur 2: Ramverk för datainsamling samt överlämningspunkter mellan aktörer (rött), ett så 
kallat ”önskat läge” framtagen inom förstudien. 

Det ”önskade läget” som beskrevs i Förstudien visar hur data borde kunna 

flöda kontrollerat mellan olika aktörer (Figur 2). Detta kan även appliceras 

på andra data som samlas in i en fastighet. Stockholm Vatten och Avfall 

AB (SVOA) visade tidigt ett intresse att samla in data från uppkopplade 

vattenmätare i fastigheter som är också intressanta att följa upp enligt 

stadens hållbarhetsmål. SVOA har idag inte kapaciteten att samla in real-

tidsdata från uppkopplade mätare. För att kunna utreda vissa av dessa 
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organisatoriska förutsättningar och vidare hinder för delning av data från 

fastigheter till staden beslutades att en teknisk pilot skulle genomföras, där 

RISE IoT-plattform (RISE UDP) skulle agera central plattform. Under det 

tekniska arbetet skulle hinder och vidare frågor diskuteras. 

 

För att förtydliga vad som ska rapporteras till staden togs anvisningar för 

en mätplan för insamling av energidata fram av staden parallellt med 

Piloten. Genom Piloten har förslag på hur detta kan automatiseras tagits 

fram. Hur krav ska ställas på fastighetsägare kring delning och insamling 

av energidata har diskuterats i arbetsgruppen som inkluderar 

fastighetsägare.  

 

Mål, syfte och leverabler 
Baserat på Förstudien och diskussioner med aktörer planerades Piloten med 

syfte att: 

 Testa och påvisa möjligheten att automatiskt samla in data från 

installerade mätare för energi som rekommenderat i Förstudien. Detta via 

API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt) och centrala plattformar 

jämfört med dagens insamling. 

 Utvärdera möjligheten att även samla in vattenanvändningsdata från 

installerade mätare samt applicera anpassade rekommendationer från 

Förstudien. 

 Visa på möjligheten att utföra automatisk beräkning av nyckeltal, 

standardiserad korrigering, etc., samt diskutera kring fördelar som skapas 

för såväl staden som för fastighetsägare. 

 Tillämpa KLASSA som verktyg för att utvärdera krav kring 

informationssäkerhet inom piloten. Även som underlag för att diskutera 

lagrum, ansvar och konsekvenser av informationsdelning vid uppskalning. 

 Förankra och utvärdera processen och potentiella möjligheter med 

automatisk insamling och delning av data med inblandade aktörer i staden 

(Svenska Bostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), 

exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsledningskontoret). 

 Förankra ett fortsatt arbete i staden kring central/gemensam insamling och 

hantering av data från fastigheter (initialt med fokus på energidata, 

eventuellt även vattendata). 

Målsättningen var att: 

 Praktiskt testa och utvärdera automatisk insamling och beräkning av 

energidata i fastigheter enligt rekommendationer från Förstudien. 

 Utvärdera nuvarande kompetens/kapacitet för att automatiskt samla in, 

lämna ifrån sig data och analysera data. 

 Identifiera potential och konsekvenser för fastighetsägarna med 

automatisk insamling av data enligt rekommendationerna. 



Slutrapport: Resursflöden i fastigheter 

12 (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 Tydliggöra hur delning av data kan ske inom staden via en central 

plattform.  

Planerade leverabler från piloten var ett praktiskt test för automatisk 

insamling av data från energi- och eventuellt vattenmätare i en eller flera av 

SISAB och Svenska Bostäders fastigheter i Norra Djurgårdsstaden, samt 

hantering av data och beräkning av nyckeltal. Även rapporten som 

beskriver utförande, diskussioner och utvärdering av praktiskt test är en del 

av leverabeln.  

 

Metod 

Piloten utfördes under våren 2021, med start i januari. Piloten bestod av två 

delar; ett tekniskt test för automatiserad insamling av data, samt 

beskrivning av organisatoriska och tekniska förutsättningar, krav och behov 

från olika aktörer. Dessa utfördes parallellt och iterativt under piloten. 

Arbetet skedde med regelbundna möten i den arbetsgrupp som sattes upp, 

för att diskutera de tekniska och organisatoriska frågor som kom upp under 

arbetet. Arbetsgruppen beskrivs nedan. Arbetet fokuserade i första hand på 

energidata då förutsättningarna för SVOA att medverka aktivt inte var 

möjliga i genomförandeskedet.  

 

Processen initierades med att påbörja delning av data från 

fastighetsbolagens system till RISE UDP via Metry. Detta var 

förutsättningen för att utföra automatiserad insamling samt låg till grund 

för att starta diskussioner under arbetsprocessen. Diskussioner kring viktiga 

frågor dokumenterades av projektledaren, och beslut kring 

beräkningsmodeller och relevanta datamodeller togs gemensamt. En 

datadelningsöverenskommelse gjordes mellan bostadsbolagen och RISE, 

och mätarförteckningar för aktuella fastigheter samlades in.  

 

En säkerhetsutvärdering utfördes inom piloten. Detta skedde i form av 

diskussioner kring informationsklassning, diskussioner kring risker med 

datadelning samt en jämförelse med säkerhetsarkitekturen framtagen inom 

Programmet Smart och uppkopplad stad. 

Avgränsningar 

Testet av automatisk insamling av energidata skedde i två fastigheter i 

Norra Djurgårdsstaden tillhörande de kommunala bolagen SISAB och 

Svenska Bostäder. Diskussioner skedde med fokus på projektet Norra 

Djurgårdsstaden och uppföljning av satta samt kommande hållbarhetsmål i 

stadsdelen.  
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Arbetsgrupp 

Organisation Roll och ansvar/kompetens 

RISE Pilotledare, plattformsexpertis, plattformsägare.  

Stockholms 

stad 

Hållbarhetssamordnare NDS, energiexpert på Energi och 

klimatcentrum 

Metry Pilotledare datainsamling. 

SISAB Energisamordnare, samordnare styr och övervakning. 

Svenska 

Bostäder 

Energiansvarig, driftsamordnare. 

SVOA* VA-ingenjör, enhetschef ledningsnät. 

* Initialt tills beslut togs att inte samla in vattendata. 

Staden och fastighetsägarna var behovsägare då funktioner som att kunna 

dela, ta emot och nyttja data undersöktes. RISE UDP användes som 

testplattform och ersättning för stadens centrala plattform. Metry har rollen 

som aggregator, det vill säga att de tog in och samanställde data som 

levererades till RISE UDP och ersatte på så sätt fastighetsägarens 

plattform. Det förenklar genom att data samlas in och struktureras enhetligt 

och en integration mot olika fastighetssystem undviks. I detta fall var det 

också en förutsättning för att kunna genomföra piloten då avtalsskrivning 

och delning med fastighetsbolagen inte varit möjligt endast för Piloten.  

 

Genomförande tekniskt test 

Datainsamling 

Metry tillhandahåller en tjänst som aggregator för energidata. Tjänsten 

samlar in data från debiteringsmätare, uppkopplade undermätare i 

fastigheten och förnybara energikällor som exempelvis solcellsanläggninar. 

I Metrys plattform verifieras data och struktureras för att sedan integreras 

till valfria system via API. SISABs system var sedan tidigare integrerade 

mot Metry, medan Svenska Bostäder fick sätta upp ett konto för piloten. 

Hos Metry skapades sedan ett utvecklarkonto för RISE, som kopplades till 

RISE UDP via API. SISAB och Svenska Bostäder aktiverade delning av 

data till RISE som kunde hämta data via Metrys API på ett enhetligt sätt in 

till RISE UDP, se Figur 3. I RISE UDP kunde data sedan lagras och 

visualiseras. Lagring skedde på RISE servrar och visualisering samt enkla 

beräkningar gjordes i Grafana som integrerats som modul i RISE UDP.  
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Piloten utgick ifrån SISABs fastighet Bobergsskolan (tre byggnader 

benämnda A, B och C) och Svenska Bostäders fastighet Söderåsen i Norra 

Djurgårdsstaden.  

 

Figur 3: Beskrivning av hur data strömmade från fastighetsägare till RISE UDP som gula 
och blå linjer, baserat på Figur 2. 

 

Den lösningsarkitektur som testades utgick ifrån den datadelningsstruktur 

som identifierades som möjlig lösning i Förstudien (Figur 2), och beskrivs 

specifikt för piloten i Figur 3. Denna jämfördes med stadens målarkitektur 

framtagen inom Programmet för Smart och Uppkopplad Stad (läs mer 

under Resultat). Inom piloten ersätter Metry fastighetsägarens plattform 

genom aggregering och kvalitetssäkring av data, utan att äga eller ändra 

data.  

Tabell 1: Antal mätare för energimätning i respektive fastighet inkluderade i piloten. 

 

 

 SISAB Svenska Bostäder 

Sensorsystem 21 st, 

debiteringsmätare och 

undermätning 

1 st, 

debiteringsmätare 

Styrsystem Schneider Electric KTC 

Insamlingsfrekvens Timvis Timvis 
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Nyckeltalsberäkningar 

De beräkningar som gjordes baserades på en diskussion kring vilka data 

som är intressanta och användbara för staden att få in, hur de ska användas 

samt vilken problematik som finns med insamling av energidata idag. 

Diskussionen skedde i såväl arbetsgruppen som i separata diskussioner 

mellan stadens energiexperter och RISE. Läs mer om resultat och detaljer 

från diskussionen under Resultat: Energidata. Diskussionerna mynnade ut i 

att data från debiterings- och undermätare i respektive fastighet skulle 

samlas in enligt stadens protokoll för energirapporering (Tabell 2). Detta 

skulle visa på möjligheten att enkelt göra automatiska beräkningar av 

nyckeltal, då protokollet ligger till grund för detta. 

 

Tabell 2: Behov av indata för beräkning av energiprestanda enligt Handlingsprogrammet. 

Parameter 

Värme (ej från el) exkl. varmvatten men inkl. förluster från 

varmvattencirkulation (VVC) 

Varmvatten (ej från el) inkl. energi från avloppsvärmeväxlare 

El till t.ex. komfortgolvvärme och eleftervärmare i ventilation 

El för värme 

El för varmvatten 

Energi från avloppsvärmeväxlare 

Fastighetsenergi (fastighetsel) enligt boverkets byggregler 

Energi producerad med solceller (får ej tillgodoräknas) 

Energi producerad med solfångare (får ej tillgodoräknas) 

Verksamhetsel 

Hushållsel 

 

För automatisk insamling av data enligt protokollet tog fastighetsbolagen 

fram en mätarförteckning över aktuella mätare i sin fastighet. Mätarnas 

namn placerades sedan in i protokollet för att visa vilka mätare som 

samlade in relevanta data för att beräkna relevant parameter. I Grafana 

beräknades sedan de olika delarna enligt ifyllt protokoll och en enkel 

visualisering genererades (se Figur 4, Resultat). För SISAB gjordes detta 

för hela fastigheten samt varje byggnad enligt krav från staden om att 

samla in energidata per byggnad.  

 

Resultat och lärdomar 

Nyckeltalsberäkning 

Den diskussion som låg till grund för att besluta kring beräkningar visade 

på ett antal problem som ramar in stadens behov med automatisk insamling 
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av data från fastigheter, vilka identifierades i Förstudien och beskrivs i 

bakgrunden. Dessa problemställningar reflekterar behovet att kunna samla 

in data automatiserat från fastighetsägare direkt från sensorer eller system. 

Detta för att kunna säkerställa att inga beräkningar eller korrigeringar gjorts 

innan nyckeltalet beräknas för att sedan på ett enhetligt och strukturerat sätt 

kunna genomföra automatiska beräkningar enligt ett fördefinierat protokoll. 

Detta skulle säkerställa att alla nyckeltal beräknas på ett enhetligt sätt, med 

minimal handpåläggning och att dessa beräkningar är enkelt spårbara. 

Dessutom möjliggör automatiserat insamling av data en mycket högre 

temporal upplösning än tidigare och mängden av manuella avläsningar och 

rapporteringar reduceras markant. 

 

Baserat på dessa behov beslutades att det viktigaste för staden i detta skede 

är att kunna visa på att relevanta data kan fås in i den centrala plattformen, 

och att automatiska beräkningar av nyckeltal är sekundärt. Detta då det 

visade sig att beräkningar av nyckeltalet blir mycket komplicerat inom 

piloten då insamling av data i de två fastigheterna ser mycket olika ut – 

vilket i sin tur ytterligare pekar på nyttan av standardiserad och enhetlig 

datainsamling. SISABs system var redan kopplat till Metry, och piloten 

hade därmed tillgång till data från såväl debiteringsmätare som 

undermätare. Detta gav en relativ högupplöst bild av energikonsumtionen i 

fastigheten, både temporalt och spatialt. Dock var Svenska Bostäders 

system inte uppkopplat till Metry sedan tidigare, och endast data från 

debiteringsmätaren kunde inhämtas då delning av data var tvunget att 

godkännas även av deras systemleverantör. 

 

Även om undermätning från Svenska Bostäder hade kunnat hämtas in mäts 

varmvatten med olika metoder för de olika fastigheterna, och Svenska 

Bostäder mäter inte tappvarmvattenkonsumtion. Tappvarmvatten är en 

datamängd som krävs för beräkning av nyckeltal, och skulle då behöva 

beräknas enligt någon form av schablon för Svenska Bostäder. SISAB 

vittnade också om att varmvattenmätarna inte visade korrekta mätningar 

och att även de föredrog att beräkna tappvarmvatten på annat sätt. Dock 

inte på samma sätt som Svenska Bostäder. Därmed skulle resultatet av en 

automatisk nyckeltalsberäkning inte ge mycket mer än att endast 

automatisk samla in data enligt det rapporteringsprotokoll staden använder 

(Tabell 2). Detta illustrerar svårigheterna med att få fram jämförbara 

nyckeltal. 

 

Resultatet från den automatisk datainsamling från debiteringsmätare från 

SISAB och Svenska Bostäder samt insamling av undermätning på 

byggnadsnivå från SISAB redovisas enligt den undermätning kraven i 

Handlingsprogrammet. Med utgångspunkt från detta skulle nyckeltal kunna 
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beräknas kontinuerligt och trender kunna följas för såväl rådata som 

nyckeltal. Detta visas i den visualisering som gjordes för Bobergsskolan på 

fastighetsnivå samt för byggnad A på fastigheten (Figur 4).   

 

Tabell 3: Koppling mellan undermätare och parametrar för energiprestandaberäkning enligt 
stadens protokoll. 

 

Parameter Mätare, beteckning 

Värme (ej från el) exkl. varmvatten men inkl. VVC 

förluster 

VS01_MQ42 + 

VS02_MQ41 

Varmvatten (ej från el) inkl. energi från 

avloppsvärmeväxlare 
VV01_MQ41 

El till t.ex. komfortgolvvärme och eleftervärmare i 

ventilation na 

El för värme  na 

El för varmvatten  na 

Energi från avloppsvärmeväxlare na 

Fastighetsenergi (fastighetsel) enligt boverkets 

byggregler 2630-AS-A301-ME41 

Energi producerad med solceller (får ej 

tillgodoräknas) 
na 

Energi producerad med solfångare (får ej 

tillgodoräknas) 
na 

Verksamhetsel na 

Hushållsel na 
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Figur 4: Sammanfattning över energianvändning i byggnad A 9/9-16/9. Varje undermätare 

presenteras i olika färger.  

Intressenter och ansvar 
Intressenter och ansvar har definierats inom pilotarbetet, och diskuterats för 

uppskalning. Det som identifierats är att fastighetsägarna är dataägare, och 

RISE och Metry får ta del data. Endast resultat får delas vidare utanför 

projektet. Vid uppskalning och/eller insamling utanför projektet är 

förvaltningsorganisationen inom Energicentrum hos staden.  

 

Möte med fokusgruppen för att diskutera värdet av strömmande data efter 

pilotgenomförande visade på att nyttan i stadsdelen eller staden inte är 

tydlig i dagsläget. Sammanställningar över energianvändning görs redan, 

och frågan är vilket mervärde realtidsdata skulle ge för stadens verksamhet. 

Insamling av realtidsdata skulle kunna ha ett kunskapsvärde vid 

uppskalning, men måste då ske på lägenhetsnivå för att förstå 

energianvändning per hushåll.    

Lösningsarkitektur 
Stadens målarkitektur är indelad sju styrande principer för att skapa en 

referens för val och detaljering av specifika lösningar eller delar (Fel! H

ittar inte referenskälla.). Dessa ska främja gemensamma lösningar och 

förhindra stuprörsarbete eller -projekt. 
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Figur 5: Möjliggörande principer från Programmet smart och uppkopplad stad. 

En uppdelning av arkitekturen (Fel! Hittar inte referenskälla.)  visar var i d

atainsamlingskedjan 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. 

 

Figur 6: Översikt över stadens målarkitektur, enl. Programmet för smart och uppkopplad 
stad. 

Piloten har eftersträvat att arbeta efter de sju styrande principer som utgör 

målarkitekturen.  

Princip 1 har inte utvärderats inom piloten. Fastighetsägare och staden 

kommer inte kunna ha gemensamma digitala plattformar. Dock kan utbytet 

av information förenklas avsevärt om plattformar kan samspela. Detta 

kopplar till princip 2 som följts inom piloten. I RISE UDP har öppna 
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standarder följts, exempelvis datamodeller som följer FIWARE och öppna 

API enligt NGSI. Lösningarna har också byggts modulärt (princip 4) så att 

tjänster och delar är utbytbara, exempelvis lagringsplats eller 

visualiseringsverktyg. Piloten har visar att avtal är viktiga för att utveckla 

och testa (princip 5). Avtal mellan Svenska Bostäder och deras 

systemleverantör förhindrade enkel uppkoppling av undermätare till Metry. 

Framöver blir även avtal mellan staden och fastighetsägare viktiga. 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). 

 

Staden kan antingen ta emot data (fastighetsägaren delar aktivt till staden), 

eller hämta in data (fastighetsägaren ger tillgång till data). Beroende på 

metod sätter det krav på såväl fastighetsägarnas som stadens system och 

upprättade avtal, och skapar olika förhållanden mellan staden och 

fastighetsägaren. Om fastighetsägare skall dela data måste det finnas 

tydliga processer och ramverk för detta. Annars kommer data inte kunna 

användas inom stadens plattform. Frekvens, upplösning, struktur och 

nomenklatur behöver vara enhetlig. Dessutom får fastighetsägaren mer 

kontroll, och vid driftstörningar eller annan problematik har 

fastighetsägaren möjlighet att korrigera eller komplettera med data. Om 

staden väljer att hämta data måste tillgång till data skapas från 

fastighetsägarens plattform eller system. Detta kan vara komplicerat, och 

tar också bort kontroll från fastighetsägaren att endast dela kvalitetssäkrade 

data. Dock har staden då ansvar för att få in överenskomna data. Att ge en 

extern part tillgång till systemen har visat sig svårt i diskussioner med 

SISAB och Svenska Bostäder, och beror främst på leverantörsavtal. Det är 

systemleverantören som sätter ramarna för vem som har tillgång till 

systemet, för att kunna säkerställa adekvat skydd och drift. Att ge staden 

tillgång till data skulle i flera fall kräva att en egen server sätts upp hos 

fastighetsägaren dit data delas från systemet. Detta för att inhämtning av 

data inte ska störa drift av övriga systemfunktioner som är essentiella för 

fastighetsförvaltningen. 

 

Enligt önskat läge i Figur 2 ska det finnas en tydlig överlämningspunkt 

mellan fastighetsägaren och staden. Som ovan diskuterat är det svårt att 

använda fastighetsägarnas traditionella fastighetssystem som 

överlämningspunkt. Däremot fungerade det smidigt med Metrys system 

och endast en integration krävdes i piloten. Då SISAB redan var integrerat 
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mot Metry var datainsamling även för undermätning mycket enkel. 

Insamling från Svenska Bostäder var mer komplicerad (som tidigare 

beskrivet), men hade inte förenklats av direkt integration mot 

fastighetssystem eller sensorer och hade inte heller visat på skalbarhet i 

piloten eftersom det hade varit en tillfällig lösning endast för piloten, och 

det blivit dyrt i form av både hårdvara och arbetstimmar vid bred 

implementering. Att inkludera en aggregator som Metry skapar bättre 

förutsättningar för att skala upp lösningen och kan ge mervärde för både 

staden och fastighetsägarna då de harmoniserar och strukturerar data. De 

kan även stå för viss kvalitetssäkring och avlastar därmed både 

fastighetsägare och staden. Även stadens förvaltningar har (på samma sätt 

som SISAB och Svenska Bostäder) olika system för sina undermätare. 

Innan all data från förvaltningar kan börja integreras till plattformen 

behöver ett mellanlager omformatera och kvalitetssäkra data på ett 

enhetligt sätt.  Hur ansvaret för informationsklassning och ägandeskap ser 

ut inom staden måste diskuteras, då rekommendationen är att det ska finnas 

en informationsägare per system eller del av system, och en 

informationsklassning per ägare. I en framtida situation kan det vara så att 

fastighetsägarnas system själv kan agera dataaggregator, men i piloten 

fanns ingen möjlighet för detta. 

 

Datamodell 
Metry använder sig av en egen datamodell som kan konverteras till valfria 

standarder innan export. 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 r

eferenskälla.. 

Informationssäkerhet 
Inom projektet har en översiktlig informationsklassning och riskanalys 

genomförts där SKRs informationsklassningsverktyg KLASSA användes. 

Det finns inget hinder för att använda sig av andra verktyg, men det är 

viktigt att göra en informationsklassning av alla datamängder som delas. 

Informationsklassningen genomfördes i KLASSAs demoversion (se bilaga 

3). Inom projektet är konsekvensnivån av tillgänglighet, konfidentialitet 

och riktighet ingen/försumbar. Detta då informationen inte används i 

produktion, och konsekvenserna för såväl RISE som för fastighetsbolagen 
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är obetydlig om data inte är korrekt eller är otillgänglig. Inga persondata 

samlas in, och därmed finns inga risker att personliga data röjs.   

 

Vid uppskalning skulle en ny informationsklassning och riskanalys 

behövas göra då applikationen och användningen är annorlunda. Då både 

energi och dricksvattendistribution omfattas av NIS-direktivet blir 

säkerhetskraven på systemen högre. En uppskattad 

säkerhetsnivåbedömning och krav på hantering och system samt 

upphandlingskrav finns i bilaga 3. Piloten har inte utgått ifrån kraven på 

fastighetsägarnas system då data idag redan samlas in och förvaltas, utan på 

scenariot där data automatiskt lämnas över från fastighetsägaren till en 

central plattform hos staden för uppföljning. Det är dock viktigt att ta i 

beaktning klassningen kan komma att se olika ut beroende på vem som 

genomför den eftersom användningen och risker ser olika ut.  

 

Vid uppskalning blir det viktigare att data är riktig och tillgänglig. 

Riktigheten är viktig då data kommer ligga till underlag för bedömningar 

av huruvida fastighetsbolagen uppfyller krav, och även om korrigering eller 

ombedömning kan göras innebär det en stor kostnad för såväl staden som 

för fastighetsägaren i form av tid och resurser och leder till en nivå 1-2 

klassning. Tillgången till data blir viktig för staden för att kunna genomföra 

uppföljningar vid behov, men kan nog uppskattas till en nivå 1-klassning. 

För SVOA skulle tillgången och riktigheten på data vara ännu mer 

essentiell då data skulle kunna ligga till underlag för debitering. Avbrott 

eller inkorrekta data skulle medföra svårigheter att fullfölja sitt uppdrag 

eller stora kostnader för såväl SVOA som för fastighetsägarna vilket 

resulterar i en nivå 2-klassning.  

 

Fastighetsägarna genomför inte informationsklassningar baserat på stadens 

lösningsarkitektur eller verktyg idag. Det kommer behöva bli ett krav från 

staden att informationsägaren genomför en informationsklassning innan de 

lämnar över data. Då klassningen kan sätta krav på stadens system måste 

mottagaren se till att inkommande information hanteras korrekt om det 

finns sådana associerade krav. Även staden kommer behöva genomföra en 

klassning av data vid delning.  

 

Detta gör att avtal och kravställningar mellan informationsskapare, externa 

aktörer och staden kommer behöva ses över. Det kan även vara så att 

externa aktörer som utför liknande tjänster som Metry kommer vara 

tvungna att kunna visa på en informationsklassning av genomströmmande 

data om det inte är tydligt att de inte äger data. Detta exempelvis om 

företaget gör anspråk på data eller data hämtas från flera håll och 

aggregeras, det vill säga att det skapas en ny datamängd. Ifall de då blir 
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informationsägare för denna är inte tydliggjort, vilket göra att det kan bli 

problematiskt för staden att hämta data från tredje part om detta förhållande 

inte tydliggjorts. En lösning kan vara samverkansavtal med 

erkända/etablerade aktörer, där det finns överenskommelser om 

datahantering och hantering av informationssäkerhetsfrågan. Exempelvis 

kan kravet på en informationsklassning då läggas hos informationsskaparen 

om tredje part endast aggregerar data. Det kommer i samband med detta 

också bli viktigt att staden ställer krav på vilka data som får vara underlag 

för inrapporterade data. I fallet med piloten har vi utgått från att 

fastighetsägaren äger all data som samlas in. Både från sina respektive 

undermätare (styrsystem) och från energibolagens debiteringsmätare, 

exempelvis Ellevio 

Delning av data som öppna och/eller delade data 
Inom piloten kan data inte delas till andra aktörer från RISE UDP. Detta av 

flera anledningar: 

 Den informationsklassning som utförts gjordes inte av 

informationsägaren (fastighetsbolag). 

 Data som strömmades till RISE UDP fick endast användas av RISE 

under pilotgenomförandet, enligt avtal. 

 Bostadsbolagen har idag inte full makt över delning av data på 

grund av de system de använder samt avtal kopplade dit. 

 

Detta innebär att om fastighetsägare delar data till staden måste det ske 

med bestämmelser om vidaredelning som godkänns av fastighetsägarens 

systemleverantör. Staden omfattas också av PSI-lagen (Public Sector 

Information) och så länge data inte associeras med 

sekretess/konfidentialitet ska de dela data öppet i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta innebär att avtalen mellan parter samt den initiala 

informationsklassningen blir en nyckelfaktor i ifall data får delas.  

 

Analyser (beräknade nyckeltal) som staden gjort av data bör dock kunna 

delas så länge rådata inte röjs och den nya informationsklassningen inte 

säger att det inte bör spridas. Detta kan också vara en kravställning från 

staden i framtida avtal med fastighetsägare och därmed dessas leverantörer.  

 

Det går att dela data från Metry till flera aktörer, exempelvis kan SISAB 

dela till RISE UDP men även till sitt eget fastighetssystem. Vid 

uppskalning och implementering av piloten kommer multi-integration vara 

ett krav från de flesta förvaltningar. De kommer behöva dela data till IoT 

plattformen i staden men förvaltningarna kommer även vilja dela data till 

sina egna verksamhetssystem och andra rapport-/analysverktyg. Därför är 
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det viktigt att den plattform fastighetsägaren använder för delning av data 

till stadens centrala plattform (i pilotens fall Metry) också kan hantera 

integrationer till flera system. 

Övriga frågor 
Beroende på hur fastighetsägaren vill använda sig av stadens plattform kan 

det – åtminstone i en övergångsperiod - finnas behov av att 

fastighetsägaren kan kontrollera data som kommer in till staden, hur 

beräkningar görs, samt de slutgiltiga nyckeltal som ligger till grund för 

uppföljning av exploateringskontoret. Protokoll för beräkning kan 

accepteras på förhand, men fastighetsägare måste ha möjligheten att 

kontrollera beräkningar, inklusive kompletterande data som använts 

(exempelvis normalårskorrigering från SMHI, Atemp, etc.). Hur detta 

feedbacksystem ska se ut bör diskuteras. Hur stadens webbaserade 

uppföljningsportal (så kallad hållbarhetsportal) kan vara en del av denna 

lösning måste också diskuteras. Den skulle kunna användas som ett 

dynamiskt verktyg där fastighetsägare exempelvis kan uppdatera mätplaner 

och nödvändiga metadata samt kontrollera inkommande data och 

kommentera för att bidra med övrig information som kan påverka 

mätningar eller förbrukning i fastigheten.  

Juridiska frågor 

Automatisk delning av data från fastighetsägares system har varit en 

juridisk fråga som kommit upp inom piloten. Detta diskuteras under 

”Delning av data”. 

 

 

Utvärdering av pilottest och 
rekommendation om nästa steg 

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

och utmaningar inom staden. Den har även pekat på vissa 

kompletteringsbehov i stadens vägledningar för IoT-arkitektur, främst 

gällande inkludering av externa parter. Organisatoriska aspekter vid 

överlämning av data bör inkluderas i principerna för att fånga upp vikten av 

att dessa är på plats vid användning av IoT-lösningar i staden. Det tekniska 

testet har nått projektmålen, och därmed har piloten skapat ett praktiskt 

exempel på hur en stad kan koppla upp den här typen av data på ett 

strukturerat och standardiserat sätt med integration till en IoT-plattform 

(RISE UDP). 
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Piloten har visat på möjligheten att samla in strömmande data från 

fastigheter till en central plattform enligt stadens krav definierade i 

Handlingsprogrammet. Data har även visualiserats för att visa 

möjligheterna att följa resursflöden i realtid.  

 

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 

Att visa på möjligheten, diskutera 

behov och förutsättningar för 

insamling av strömmande data 

samt har ökat möjligheterna för 

staden att utforma effektiv 

kravställning kring datainsamling. 

Även genom att identifiera de 

hinder som finns skapar 

förutsättningar för att hitta 

lösningar för dessa.  

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 att samla en arbetsgrupp 

med representanter från olika 

verksamheter i staden 

(fastighetsägare, näringsliv och 

forskning) stärks samverkan och 

förståelsen för varandras behov 

och förutsättningar. Diskussion 

med fokusgruppen skapar 

förankrade resultat som kan tas 

vidare efter projektslut. 

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. 

Synpunkter på anvisningar för 

mätplan bidrar till tydlighet i 

uppföljning och dataunderlag för 

staden.  

 

Effektmål 2: Ökad samverkan runt 

IoT, dataplattformar och 

datahantering inom Stockholms 

stad.  

 

Projektet har skapat samverkan 

mellan staden, näringsliv och 

bostadsaktörer kring insamling av 

strömmande data och hantering 

av denna.   

Effektmål 3: Ökad förståelse för 

möjligheterna med IoT och 

Diskussioner i arbetsgrupper samt 

stadens fokusgrupper har skapat 
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automatisering av datainsamling 

inom Stockholms stad. 

 

förståelse för möjligheterna med 

automatiserad datainsamling.  

 

Krav på lösning  
Följande principer identifierades i Förstudien som grunder för att 

möjliggöra automatisk insamling av data från fastigheter: 
1. Det ska finnas en tydlig separation av domäner där varje domän själv har 

ansvar för att samla in och tillgängliggöra data. Fastigheten föreslås vara 

en egen domän och staden en egen domän. Mellan domänerna ska det 

finnas en tydlig överlämningspunkt för data och för ansvarsområden. 

2. Energianvändaren/ägaren av data har ansvar för att kunna samla in och 

dela data. Fastighetsägarna i de fall de använder energin eller äger 

fastigheten. Det inkluderar tekniska förmågor och organisatoriska 

förmågor. 

3. Fastighetsägarna lämnar automatiskt insamlade data om energianvändning 

till staden. Det lämnas över på ett sådant sätt att exploateringskontoret 

själv kan göra automatiserade beräkningar. Det är tydligt och accepterat 

vilken data som lämnas över, i vilket format och med vilken kvalitet. 

Överlämning sker i nära-realtid, exempelvis en gång per dygn med 

timupplösning. 

4. Relevanta och överenskomna datamängder relaterat till fastigheternas 

energianvändning (inklusive förädlade data) tillgängliggörs delade data 

över stadens centrala plattform. 

5. Det är en förutsättning att det finns en enhetlig struktur och kontext för all 

data för att delning mellan olika organisationer och användningsområden 

skall fungera.  

 

Dessa reflekteras i Piloten. Förutom ovanstående principer har Piloten 

identifierat följande krav på lösningen som beskrivits:  

 

 Avtal och tydlighet: För att möjliggöra ovanstående principer krävs avtal 

och kravställning som tydliggör åtaganden för olika aktörer som hanterar 

dataströmmen, exempelvis staden och fastighetsägare. Fastighetsägare 

måste få använda sig av tjänsteleverantörer som kan tillgängliggöra, 

kvalitetskontrollera och aggregera data, och även staden kan komma att 

vilja anlita en sådan funktion som tjänst. Det blir viktigt att tydliggöra 

ansvar, förväntningar och överlämningspunkter, samt genomföra 

informationsklassning vid alla överlämningar av data mellan aktörer 

(staden, fastighetsägare och eventuella tredje parter). 

 Tydliga mätplaner: Mätplanerna beskriver hur fastighetsägaren avser att 

mäta olika energiposter, vilket skapar kontext för inkommande data och är 

grundläggande för att kunna göra korrekta beräkningar och analyser. Det 

måste finnas enhetligt i protokoll för rapportering av mätare, och även 

tydlighet i vilka krav som ställs för datainsamling. Om fastighetsägare 
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själva beräknar data innan rapportering måste metoden vara tydlig och 

spårbar för staden. 

 Flexibla men korrekta metadata: Det måste finnas tillräckliga metadata 

till rapporterade datamängder, t.ex. Atemp, mätenhet, och specifika mätar-

ID:n. Detta kan inkluderas samtidigt som mätare läggs in i mätplanen, 

men måste även kunna ändras enkelt.   

 Stadens plattform måste ha möjlighet att både hämta, ta emot, analysera 

och dela data, samt ha tillgång till lagring, gränssnitt, beräkning och 

visualisering. Flexibilitet kommer vara viktigt för att möta olika 

fastighetsägares behov, och de måste även få tillgång till beräknade data 

för egen kontroll och kvalitetssäkring.  

Från fastighetsägarnas perspektiv krävs säker integration mot mottagande 

system, alltså får delning av data inte störa fastighetens styrsystem eller 

utgöra en risk. Det behövs även en möjlighet att kontrollera beräkningar 

och ingående data.  

Framtidspåverkan och uppskalning 
Resultaten visar på möjligheterna att samla in strömmande data med högre 

upplösning (spatialt och temporalt) kring byggnaders energiflöden. Detta 

kan vid uppskalning ge bättre förståelse för hur energiflöden och -behov ser 

ut i staden och i sin tur även användas för att förutspå belastning på elnätet 

samt rikta åtgärder för minskad energikonsumtion mer effektivt för att ge 

reella klimatomställningseffekter.  

 

Genom att diskutera frågorna brett i staden skapas förutsättningar för 

uppskalning. Även input på kommande anvisningar för mätplan skapar ett 

behov att fortsätta arbete med frågan, då staden då kommer behöva hantera 

mer data. Inkludering av Metry skapar också en mer skalbar arkitektur som 

är mer realistisk än datainsamling direkt från edge till en central plattform, 

och visar på hur tredje parter kan fylla en viktig funktion i stadens IoT-

arkitektur.  

 

Piloten genomfördes i ett avgränsat område och ett litet antal fastigheter 

och är inte omedelbart uppskalbar, främst då staden i dagsläget inte kan ta 

emot data och processer kring uppföljning och beräkning av automatiska 

data är inte heller på plats. Det har även inom piloten visat sig att delning 

av data från fastighetsägarnas system kräver att styrsystemleverantören 

involveras och att avtal skrivs mellan denna och mottagaren. Inom piloten 

har också bara kommunala fastighetsägare av nybyggnationer involverats. 

Uppskalning till exempelvis privata fastighetsägare och befintligt bestånd 

har inte diskuterats inom piloten och är i nuläget inte aktuellt eftersom 

byggaktörer med krav på automatiserad inrapportering av data inte har 

byggt klart sina fastigheter. 
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Vid uppskalning kommer staden behöva ha en lösningsarkitektur där en 

tredje part kan inkluderas, framförallt om fastighetsägare själv inte har den 

tekniska förmågan att automatiserat kunna tillgängliggöra data för staden. 

Som beskrivet i ”Resultat” räknas inte Metry som en tredje part i detta fall, 

då de inte gör anspråk på data. Dock kan avtal med andra aktörer som 

fastighetsägare använder sig av vara annorlunda. Staden måste då ha en 

struktur för när och var informationsklassningar ska göras samt avtals- och 

kravförhållanden mellan olika parter. Detta för att förenkla processer om 

externa parter ska involveras i framtida arbete. Staden måste därför 

kravställa att ingående information har blivit informationsklassad (se 

Informationsklassning).  

 

Användning av tjänsteleverantörer/aggregatorer kan avsevärt förenkla för 

staden och fastighetsägaren. För att underlätta uppskalning måste det vara 

enkelt för fastighetsägaren att dela data till staden. Automatisk delning av 

data är kopplat till mycket arbete om staden kravställer på vissa format och 

kvalitetssäkringar (exempelvis att ta bort felvärden kontinuerligt). På kort 

sikt vill fastighetsägarna inte bli tvingade till nya systemlösningar eller 

tjänster och det är inte säkert att fastighetsägaren själv kommer vilja 

använda sig av en liknande tjänst.  Det kan även vara leverantörer som kan 

fylla liknande funktioner för stadens räkning. Det är inte säkert att detta blir 

ett problem, men måste beaktas vid uppskalning och implementering. På 

längre sikt är det inget orimligt antagande att många fastighetsägares egna 

system - oavsett om man använder tjänsteleverantörer eller ej - enkelt kan 

aggregera data och överlämna till staden själva. 

Rekommenderade nästa steg 
 

Följande frågor kvarstår och bör diskuteras i staden: 

 Hur hanteras tredje parter så som en data-aggregator i stadens arkitektur 

när det kommer till energiuppföljning? 

 Hur ser stadens IT-leverantörsupphandlingar ut? Finns en risk att stadens 

egna krav på aktörer skapar oförmögenhet att dela data? 

 Hur ska processer för delning, beräkning och validering se ut mellan 

staden och fastighetsägare? 

o Vilka avtal mellan fastighetsägare och staden behövs? 

o Kravställning från staden mot fastighetsägare och byggaktörer? 

Fastighetsägare bör i samverkan med staden se över existerande avtal och 

möjligheter att automatiskt dela data till en central plattform i staden. 

Fastighetsägare måste även ta fram strategier för kvalitetssäkring av 
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inkommande data för att kunna kontrollera orimliga värden (exempelvis 

ansvarsförhållanden med tredje part), och staden måste ställa krav kring 

kvalitet på inkommande data (noggrannhet, informationsägare, -klassning, 

etc.). Hur denna data ska samlas in på ett så enkelt sätt som möjligt för 

fastighetsägare måste också ses över, och inte skapa ökad arbetsbelastning 

eller krav på nya system.  

 

Fastighetsägare bör sträva efter att ta mer kontroll över data som mätas i 

egna fastigheten så delning kan ske efter behov utan att hindras av 

systemleverantörsavtal eller systembegränsningar.  

 

På längre sikt kommer även diskussioner med privata fastighetsbolag och 

bostadsägare behöva initieras. Detta beror helt på om bred implementering 

i staden ska verkas för, eller om krav på undermätning endast ska ske på 

nyexploatering där kravställning kan göras.  
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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. 



Slutrapport: Resursflöden i fastigheter, Bilaga 2 
 
 

 

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.  
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Informationsklassning 
resursflöden i fastigheter  
 

Alla bilder kommer från SKRs KLASSA-verktyg. 

Inom projektet 
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Vid implementering 
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KLASSA - Upphandlingskrav 

Namn: Namnlös   |   System: Demo system   |   Senast ändrad: 2021-11-20 16:19 

Säkerhetsnivåer: Konfidentialitet - Nivå 0, Riktighet - Nivå 2, Tillgänglighet - Nivå 2 

# Krav  

3501 
Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett 
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN 
ISO/IEC27001:2017 eller motsvarande.  

 

3502 
Leverantören ska ha tillsett att ansvar och arbetsuppgifter som står i konflikt med 
varandra och kan leda till missbruk är  åtskilda. 

 

3503 
Leverantören ska ha upprättat kontakter med de myndigheter som berörs av 
leveransen 

 

3504 
Leverantören ska ha en policy som beskriver hur de anställda får arbeta på distans 
avseende drift, förvaltning och support av de levererade tjänsterna. 

 

3505 
Leverantören ska ha processer och rutiner på plats för relevant bakgrundskontroll 
av personal.  

 

3507 
Leverantören ska för sin personal regelbundet genomföra utbildningar för ökad 
medvetenhet kring informationssäkerhet samt hålla sig uppdaterad kring 
beställarens policys, regler och rutiner. 

 

3508 
Leverantören ska ha tydliga och kommunicerade åtgärder för överträdelse av 
informationssäkerhetsregler. 

 

3509 
Leverantören ska till personalen ha kommunicerat de ansvar och skyldigheter som 
förblir gällande efter ändring eller avslut av anställning. Personalen ska ha skrivit 
under en ansvarsförbindelse avseende detta. 

 

3512 
Leverantören ska under kontraktstiden, dock minst vart tredje år, ha genomfört en 
riskbedömning för systemet. Identifierade brister ska åtgärdas enligt en 
dokumenterad plan och kunna redovisas för beställaren. 

 

3516 
Leverantören ska använda särskilda personliga användaridentiteter för 
priviligierade (högre) behörigheter som används för systemadministration. Dessa 
konton ska vara spårbara och lätta att skilja från vanliga användare.  

 

3517 

Leverantören ska tillhandahålla ett sätt att distribuera och återställa lösenord utan 
att lösenordet kan röjas till obehöriga. Behörighetsinformation som t.ex. lösenord 
får ej lagras i klartext (gäller även systemkonton i källkod). Motsvarande krav gäller 
även för temporära filer som skapas i användarens arbetsstation när systemet 
används. 
 
Se vägledning för tillitsnivå 2 (LoA2) för detaljer. 

 

3520 
Leverantören ska för sin personal ha fastställda regler för hur  
autentiseringsinformation får hanteras. 

 

3521 

Leverantörens behörigheter ska tilldelas enligt principen där minsta möjliga 
behörighet tilldelas utifrån användares roll och arbetsuppgifter. Detta gäller även 
konton som används vid kommunikation mellan systemkomponenter, exempelvis 
mellan applikation och databas samt priviligierade konton.  

 

3522 
Systemet ska använda lösenord eller bättre för autentisering. Det ska finnas 
tekniska och administrativa åtgärder för hur lösenord får hanteras i systemet och 
av användaren. 
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Se vägledning för tillitsnivå 2 (LoA2) för detaljer. 

3524 
Leverantören ska skydda och tillse att det finns spårbarhet i de verktyg som avses 
för underhåll av systemet, dess säkerhetskonfiguration och information.  

 

3525 
Källkod framtagen i egen utveckling ska skyddas för obehöriga förändringar 
gentemot den godkända och fastställda versionen.  

 

3526 
Leverantören ska ha rutiner för kryptering där val av algoritmer, protokoll och 
nyckellängder samt hantering av krypteringsnycklar framgår. 

 

3527 

Datahallen uppfyller minst skyddsnivå 3 ("datahall" enligt MSB "Vägledning för 
fysisk 
informationssäkerhet 
i it-utrymmen") 

 

3528 
Leverantören ska ha rutiner som säkerställer att endast behörig personal har fysisk 
åtkomst till datahall. 

 

3529 
Leverantören ska ha rutiner avseende förändringshantering för de delar som kan 
påverka leveransens säkerhet och tillgänglighet. Dessa ska följas upp minst en 
gång under kontraktstiden, dock minst vart tredje år. 

 

3530 
Leverantören ska ha funktioner, processer och rutiner för att övervaka och göra 
prognoser avseende kapacitet och prestanda. 

 

3531 
Leverantören ska testa samtliga leveranser i separat testmiljö innan de införs i 
Beställarens tjänst. Testdata ska skyddas och kontrolleras och får inte innehålla  
information som är känslig eller omfattas av sekretess. 

 

3532 
Leverantören ska ha ett skydd mot skadlig kod som uppdateras kontinuerligt för de 
delar som ingår i leveransen. 

 

3533 

Leverantören ska ha rutiner och funktioner för säkerhetskopiering och 
återställande av information enligt överenskomna tillgänglighetskrav med 
Beställaren. Säkerhetskopior ska skyddas på motsvarande sätt som 
originalinformationen samt förvaras åtskilt. 

 

3534 

Loggningsfunktioner ska finnas för säkerhetsrelaterade händelser, minst för 
felaktiga inloggningar, förändring av behörigheter, otillåten anslutning samt 
överträdelser av behörigheter. Beställaren  ska kunna genomföra granskning av 
användarrelaterade loggar. 

 

3535 
Leverantören ska skydda loggningsfunktioner och loggningsverktyg mot 
manipulation och obehörig åtkomst som även omfattar leverantörens personal. 

 

3536 
Systemet och relaterad infrastruktur ska använda tidssynkronisering mot samma 
tidskälla (GPS eller svenska UTC (SP)). 

 

3537 
Leverantören ska verifiera och begränsa den mjukvara som får exekveras inom 
den levererade tjänsten 

 

3538 
Leverantören ska utan dröjsmål informera beställaren om tekniska sårbarheter i 
levererade komponenter. Upptäckta sårbarheter ska åtgärdas omgående. 

 

3539 

All kommunikation till och från systemet ska vara skyddad mot obehörig åtkomst 
eller förvanskning. Det gäller både kommunikation mellan klient och server och 
mellan olika systemkomponenter. Skyddet ska uppdateras löpande utifrån kända 
sårbarheter. 
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3540 
Leverantören ska tillhandahålla en (logisk eller fysiskt) separerad kundmiljö 
inklusive behörighetskontrollsystem, loggar och lagring för varje kund. 

 

3541 
Beställaren ska informeras om alla informationsutbyten som sker med andra 
system utanför Beställarens miljö. 

 

3543 
Leverantören ska ha fastlagda och dokumenterade principer och metoder för 
utveckling av säkra system. Vid webbutveckling ska OWASP:s (www.owasp.org) 
rekommendationer följas. 

 

3544 
Leverantören ska ha genomfört säkerhetsåtgärder mot obehörig åtkomst samt 
obehörig ändring av information som systemet utbyter med andra över öppna nät 

 

3545 
Leverantören ska ha riktlinjer för informationssäkerhet inom sina 
utvecklingsprocesser. Vid större ändringar ska leverantören identifiera och hantera 
risker som säkerställer att säkerhetskraven i systemet är uppfyllda. 

 

3546 
Leverantören ska ha rutiner för att granska och testa tillgänglighet och säkerhet av 
ändringar i verksamhetskritiska driftsplattformar. 

 

3547 
Leverantören ska ha riktlinjer och instruktioner om Beställaren avser att göra egna 
förändringar i programpaket. 

 

3548 
Leverantörens ansvar ska omfatta underleverantörer. Beställaren ska  informeras 
om vilka underleverantörer som nyttjas. 

 

3549 
Leverantören ska ha rutiner för övervakning, upptäckt, analys, rapportering, 
eskalering och hantering av säkerhetshändelser och säkerhetsincidenter. 

 

3550 
Leverantören ska tillsammans med utpekad roll hos Beställaren samverka i 
hanteringen av sårbarheter, säkerhetshändelser eller säkerhetsincidenter. 

 

3551 
Leverantören ska ha rutiner för att hantera säkerhetsincidenter enligt gällande 
lagar och förordningar. 

 

3552 
Leverantören ska ha reservrutiner, reservlösningar och återstartsplaner som 
uppfyller beställarens krav på tillgänglighet (SLA). 

 

3554 
Leverantören ska löpande och i samråd med Beställaren arbeta för att leveransen i 
alla lägen följer de aktuella lagar, förordningar, regler och föreskrifter som ställs på 
Beställarens verksamhet  

 

3555 
Om leverantören behandlar personuppgifter i systemet ska Beställaren upprätta 
biträdesavtal med leverantören avseende personuppgiftsbiträde innan avtalet 
träder i kraft. 

 

3556 
Beställaren ska i samråd med leverantören ha rätt att genomföra 
säkerhetsrevisioner av ingående delar i leveransen. 

 

3557 
Leverantören ska begära tillstånd innan information i systemet (texter, bilder etc)  
återanvänds i andra sammanhang. 

 

 




