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1 Bakgrund 
S:t Erik Kommunikation har under de senaste 3 åren undersökt en mängd olika IoT-tekniker. Stockholms 

stad har en Smart Stad-strategi med ett antal krav på bland annat kommunikationsteknik. LoRaWAN 

uppnår inte alla dessa krav (bland annat krav på väl fungerande dubbelriktad kommunikation) men det är 

en teknik som är väl etablerad på marknaden. S:t Erik Kommunikation AB fick 2020 i uppdrag av 

Stadsledningskontoret att utvärdera LoRaWAN som eventuell teknik för staden att använda i Smart Stad-

sammanhang. 

 

S:t Erik Kommunikation AB valde att sätta upp en POC i Norra Djurgårdsstaden för att ge projektet 

Connected SRS möjlighet att använda LoRa. Två delprojekt i Connected SRS hade behov av LoRaWAN 

för sensorer. Ca 30 sensorer installerades av dessa två delprojekt och alla sensorer var uppkopplade via 

S:t Erik Koms LoRa-nät. LoRaWAN-nätet i Norra Djurgårdsstaden kommer finnas tillgängligt till minst 

årsskiftet 2021/2022.  

 

Följande delar har ingått i S:t Erik Kommunikations POC: 

 Täckningstest av LoRaWAN i stadsmiljö 

 Utvänderdering av LoRa nätverksserver (LNS) 

 Samlat in erfarenheter kring hur enheter hanteras i systemet 

 Integrerat LNS mot flera externa IoT-system 

 Utvärderat LoRa utifrån stadens arkitektur och policys samt tagit fram förslag på tillämpningar 

2 Sammanfattning 
LoRaWAN är en relativt billigt teknik för att få en bra radiotäckning i ett område där man vill placera ut 

enheter för insamling av enklare data. Skalbarheten är tveksam i större städer där flera intressenter kan 

komma att bygga parallella nät med stora mängder enheter och störningar som följd. I och med 

lanseringen av 5G har mobiloperatörerna börjat släppa tjänster inriktade mot IoT. Dessa kan, beroende på 

prissättning, vara ett bättre alternativ än LoRaWAN för IoT-enheter med behov av trådlös uppkoppling. 

 

POC:en har visat att LoRaWAN är en teknik som endast bör användas för mindre kritiska mätningar. S:t 

Erik Kommunikation rekommenderar ej att LoRaWAN används för styrning av enheter eller där mätdatat 

är kritisk för verksamheten. 

 

S:t Erik Kommunikation har inte under POC sett något större intresse från stadens verksamheter för 

LoRa. Staden skulle dock kunna ha ett begränsat LoRaWAN-nät där endast områden och byggnader där 

verksamheter har behov av LoRa byggs ut med täckning. I det fall staden har behov av LoRa kan S:t Erik 

Kommunikation bygga nätet och leverera data till stadens IoT-plattform eller till andra destinationer som 

bedöms vara godkända. Drift och support av LoRaWAN bör hanteras av befintlig driftleverantör eller 

annan upphandlad extern leverantör. 
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3 Genomförande av POC 
I POC:en köptes tre stycken LoRaWAN gateways in. På grund av covid-19-pandemin och följande 

hemarbete gjordes de initiala testerna i Knivsta1. Resultatet från täckningstesterna i Knivsta kan jämföras 

med täckningstesterna i Norra Djurgårdsstaden2 för att se skillnaden mellan stadsmiljö och glesbygd.  

 

En gateway installerades i Norra Djurgårdsstaden för projektet Connected SRS. En virtuell LNS-server 

(LoRaWAN Network Server) installerades i S:t Erik Kommunikations datacenter. Mjukvaran som 

används som LNS är open source och heter Chirpstack (https://chirpstack.io). Efter installation 

genomfördes grundläggande täckningstester i installationsområdet. Därefter genomfördes flera tester och 

utvärderingar av systemets olika delar under hela testets löptid i de delprojekt som deltog i Connected 

SRS. 

4 Resultat från LoRaWAN-POC 

4.1 Teknik 

LoRaWAN använder licensfria band. För Sverige används 868MHz-bandet. Ett LoRaWAN-nät består av 

gateways som samlar in data från sensornoder. Gateways pratar i sin tur med en LNS-server. 

Kommunikationen är krypterad med 128-bitars kryptering (AES128) vilket betyder att ingen data kan 

läsas direkt ut sensornoder eller ur gateways. Säkerheten i LoRaWAN bedöms dock som låg i många 

säkerhetsgranskningar3. 

 

Eftersom LoRaWAN använder fria olicensierade frekvensband så finns inga garantier att data når fram. 

Det går inte att upprätta SLA:er eller garantera tillgänglighet och upptider för datakommunikationen över 

det radiobaserade LoRaWAN-nätverket. 

 

Fördelarna med LoRaWAN är bland annat räckvidd, möjlig lång batteritid, genomträngning genom 

väggar, mark och växtlighet samt kostnaden för sensorer och gateways.  

 

LoRaWAN använder en så kallad chirp-modulering där en signals frekvens ökar eller minskar över tid. 

Detta är vanligtvis något som används i sonar och radar och ger en bra mottagarkänslighet (data kan 

uppfattas vid svag signalstyrka). LoRaWAN fungerar med ett negativt SNR-värde, dvs att brusnivån är 

högre än signalstyrkan. SNR för LoRa kan vanligtvis ligga mellan -20 till 10 dB. Känsligheten för RSSI 

vid en data rate på DR0 är -136 dBm. 

 

LoRa-sensorer har ofta en väldigt låg strömförbrukning vilket kan ge lång batteritid. Ofta sägs det att 

sensorerna kan ha 10 års batteritid. Detta är dock ingenting S:t Erik Kommunikation har utvärderat eller 

undersökt djupare.  

                                                      
1 Se Bilaga 1 Testresultat LoRa Knivsta 
2 Se Bilaga 2 Testresultat LoRa Norra Djurgårdsstaden 
3 Se exempelvis Northstream https://northstream.se/wp-content/uploads/2017/01/Northstream-White-Paper-

Connectivity-Technologies-for-IoT.pdf 
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Kostnader för gateways och installation kan hittas längre ner i detta dokument. Dock kan här sägas att 

jämfört med många andra IoT-kommunikationstekniker så är LoRaWAN bland de billigaste. Sensorer är 

ofta billigare än motsvarighet med andra kommunikationstekniker och med tanke på LoRaWAN:s 

räckvidd så är även ett privat LoRaWAN-nät relativt billigt att bygga. 

 

LoRa kom in ganska tidigt på IoT-marknaden och många leverantörer bygger sensorer med stöd för 

LoRa. Ett potentiellt hot mot tekniken är skalbarhet. Eftersom tekniken använder olicensierat 

frekvensspektrum så är frågan om tekniken är tillräckligt skalbar. I Norra Djurgårdsstaden har vi under 

testperioden sett en stor ökning av antal LoRa-sändningar som tillhör andra aktörers utrustning och nät. I 

förlängningen skulle detta kunna leda till att frekvensbandet fylls och att kvaliteten för stadens LoRa-nät 

blir sämre.  

 

I S:t Erik Kommunikations tester har det uppmärksammats att sensorers känslighet för täckning kan skilja 

rejält mellan olika tillverkare och sensorernas placering. På platser där testsensorn har visat bra täckning 

har andra utplacerade sensorer ibland helt eller delvis saknat täckning. Detta beror sannolikt på att 

antennerna skiljer sig mellan olika enhetstyper. Enheternas placering är ibland inte heller helt optimal för 

att få bra täckning, tex markfuktsensorer som placeras i jord. 

4.2 Täckning 

Vanligtvis uppges räckvidd för LoRa till 10 km i stadsmiljö/bebyggelse och 15 km på landsbygd. Dessa 

siffror kanske kan uppnås under ideala förhållanden för placering av gateway och sensor. 

 

S:t Erik Kommunikation har testat täckning både i glesbygd samt i stadsmiljö. I glesbygd med väldigt få 

störningar och LOS (Line of sight) mellan gateway och sensor kan flera kilometers räckvidd uppnås 

(testat upp till ca 3,5km). I mer realistisk tillämpning där träd, kullar och byggnader finns kan dock god 

täckning i glesbygd uppnås upp till ca 1,5km.  

 

I Norra Djurgårdsstaden (stadsmiljö) ser man en kraftig försämring i täckningsgrad. I denna miljö är ett 

rimligt maxavstånd mellan gateway och sensor 500-800 meter.  

 

Bättre värden kanske kan uppnås med en högre placering av gateway/antenn. Det är dock realistiskt att i 

en utbyggnad av LoRaWAN i Stockholm så skulle majoriteten av gateways behöva placeras på hustak 

och eventuellt fasader, vilket har gjorts i S:t Erik Kommunikations tester. 

 

Det finns inga garantier för att dessa uppmätta värden ser lika ut på andra platser. Lokala geografiska 

förutsättningar (t.ex. höjder som skymmer radiovågorna), husens höjd och byggmaterial samt brusnivå i 

det aktuella frekvensområdet är några av parametrarna som styr hur bra täckning man kan få med 

LoRaWAN. 
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4.3 LoRa Network Server 

För S:t Erik Kommunikations POC valdes Chirpstack4 som LNS. Chirpstack är Open Source och 

uppfyllde de krav som ställdes inför POC: 

 Inte leverantörsbunden till sensorer eller gateways 

 Ingen lagring eller analys av insamlad data 

 Möjlighet att dela upp eller partitionera LNS med åtkomstbaserade begränsningar så att flera 

verksamheter kan dela på samma LNS utan att kunna påverka varandras information 

 Möjlighet att integrera mot andra IoT-plattformar 

 

Chirpstack har visat sig vara en stabil plattform i POC. Inga driftstörningar eller prestandaproblem har 

registrerats. Här ska dock påpekas att belastningen ej varit särskilt hög med endast ett 30-tal sensorer i 

drift. Chirpstack har integrerats mot två olika IoT-plattformar samt en sensortillverkare. Det har satts upp 

2 st olika organisationer, en för varje delprojekt, där varje delprojekt har administrerat och konfigurerat 

sina egna sensorer och integrationer.  

 

Chirpstack har ej integrerats mot stadens AD för autentisering av användare. Detta är något som bör 

utvärderas eller vara krav vid ett eventuellt införande av LoRaWAN i S:t Erik Kom. För POC har lokala 

användare konfigurerats i Chirpstack.  

5 Nätverk 
LoRaWAN-gateways har placerats på ett eget verksamhetsnät, dvs egen VRF i S:t Erik Kom. Detta 

nätsegment har ingen direkt åtkomst till internet. Även LoRa Network Server (LNS) har placerats i ett 

eget verksamhetsnät som fungerar som ett DMZ. Detta nätsegment är nåbart från internet för managering 

av enheter men även LoRaWAN-gateways har access till detta när för att skicka och ta emot LoRa-trafik.  

Access mellan de olika nätsegmenten är begränsat via brandvägg. Även trafik till och från internet för 

LNS är begränsat till endast nödvändiga portar. 

 

                                                      
4 Se https://www.chirpstack.io/ 
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5.1 Tillämpningar av LoRaWAN i POC 

S:t Erik Kommunikations LoRaWAN-POC har primärt använts av två delprojekt i Connected SRS.   

5.1.1 Connected SRS - delprojekt ”Student Group of STI” 

Detta delprojekt undersökte i vilken utsträckning Båthusparken nyttjas samt tittade på markfukt i 

planteringsytor i parken. Projektet anslöt sensorer till S:t Erik Kommunikations LoRaWAN-nät i Norra 

Djurgårdsstaden och använde RISE IoT-plattform UDP för analys och visualisering av data. I 

Båthusparken placerades 3 olika typer av sensorer – Infraröda räknare för människor, magnetkontakter på 

grindar samt en WiFi-sniffer för att räkna antal personer i området baserat på hur många mobila enheter 

som WiFi-sniffern kunde hitta. Projektet ville se hur tider på dygnet och väder kunde påverka 

användandet av parken generellt och vilka delar av parken som användes. 

 

Studenterna saknade helt erfarenhet av LoRa innan projektet startades. Det visade sig innebära en 

kunskapströskel för att smidigt konfigurera sensorer i Chirpstack och för att skapa integrationen mot 

extern IoT-plattform. När denna initiala tröskel hade besegrats var det dock inga problem att ansluta flera 

sensorer. Projektets sensorer använde både ABP- och OTAA-autentisering för att ansluta till LoRaWAN-

nätet.  

 

Det finns ett par lärdomar i detta projekt som kan vara till nytta för framtida planering och placering av 

sensorer. En sensor blev stulen och flera saboterades. Sabotaget bestod av klistermärken som placerades 

på de infraröda sensorerna som gjorde att de inte kunde läsa av passager. Sensorer som köps in behöver 

således vara sabotagesäkra eller placeras på ett sådant sätt att det inte är lätt att manipulera dessa. 
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En typ av sensor som köptes in hade behov av att skicka data via tillverkarens Cloudbaserade system för 

att kunna läsa ut mätvärden. Detta är en typ av inlåsning en del tillverkare tillämpar för att kontrollera 

dataflöden och/eller tvinga kunden till löpande prenumerationskostnader. Detta var något som projektet 

missade vid inköp av sensorer och som skapade flera utmaningar, bl.a. kring hur data skulle kunna 

skickas via leverantören och sedan vidare till RISE IoT-plattform.  

 

I skrivande stund återstår visualisering och analys av insamlad data i delprojektet, vilket ligger utanför 

LoRa-POC. 

5.1.2 Connected SRS - delprojekt ”Smarter Greener Cities” 

Delprojektet syftar till att bygga en förståelse för hur grönområden i stadsmiljö påverkar det lokala 

klimatet. Både LoRa-sensorer samt andra sensorer används för insamling av data. För LoRa används 

endast en typ av sensor, en markfuktsensor. Denna sensor använder sig av OTAA-autentisering och är av 

samma typ som den som används i det tidigare delprojektet.  

 

Medlemmarna i detta projekt hade mer erfarenhet av systemintegrationer samt insamling av data via 

sensorer. Detta medförde att support-behovet från S:t Erik Kommunikation var avsevärt mindre.  

 

I skrivande stund återstår visualisering och analys av insamlad data i delprojektet, vilket ligger utanför 

LoRa-POC. 

5.2 Kostnader i POC 

Kapitalkostnaderna för POC:en har varit följande: 

 

3 st LoRa Gateways + antenner och monteringskit 63 087 kr 

Installation av gateway 10 000 kr per plats 

LoRa Network server mjukvara (open source) 0 kr 

LoRa Network  server installation 4 000 kr 

LoRa Network server serverdrift 534 kr/månad 

 

Ingen applikationsdrift har upphandlats för POC. Applikationsdrift har skötts av S:t Erik 

Kommunikations egen personal och antalet timmar för detta är medräknat nedan. 

 

Tidsåtgång för POC har hittills varit följande. Systemet kommer vara i drift minst fram tills projektet 

Connected SRS är avslutat. 

 

Initiala tester 50 timmar 

Uppsättning av LNS (Chirpstack) 40 timmar 

Täckningstester 20 timmar 

Felsökning och support 50 timmar 

Administration och dokumentation 30 timmar 
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6 Rekommenderade användningsområden 
POC:en har visat att LoRaWAN är en teknik som endast bör användas för mindre kritiska mätningar. S:t 

Erik Kommunikation rekommenderar ej att LoRaWAN används för styrning av enheter eller där mätdatat 

är kritisk för verksamheten. I praktiken betyder detta att verksamheten klarar av att förlora en viss del av 

insamlad data. 

 

I tester utförda i andra kommuner5 har det förekommit förluster av upp till 22% av mätdata. LoRaWAN 

använder olicensierade frekvensband vilket gör att risken för störningar är större än för licensbelagda 

frekvensband. 

 

S:t Erik Kommunikation kommer därmed inte kunna erbjuda kvalitetsgarantier för enheter uppkopplade 

med LoRaWAN. För mätningar med krav på hög tillgänglighet rekommenderas därför andra tekniker, 

t.ex. uppkopplingar via kabel eller mobilnätet (t.ex. NB-IoT). 

 

Mätdata bör inte samlas in med kortare tidsintervall än 10 minuter. En av anledningarna är att LoRa enligt 

ETSI EN300.220 i Europa har begränsningar i hur mycket sändningstid som får användas. I ett 

produktionsnät skulle ett alternativ vara att begränsa sändningstiden per enhet till 30 sekunder per dygn 

och/eller begränsa antal skickade meddelanden till 10-20 per dygn. 

 

I stadens strategi för Smart Stad står det att enheter ska gå att uppdatera på distans. Stadens it- och 

informationssäkerhetspolicies pekar också tydligt på att resursägaren (den som köper in och etablerar en 

it-komponent) ansvarar för komponentens kontinuerliga it- och informationssäkerhet genom hela dess 

livscykel. För LoRa kan detta vara ett problem. Det är tekniskt möjligt att uppdatera enheters firmware 

via LoRa. Detta är dock inte helt tillförlitligt och vid behov kan enheter behövas uppdateras på plats eller 

plockas ner för att uppdateras. Om LoRa ska kunna nyttjas för att koppla upp sensorer måste därmed 

resursägaren tillse att alternativa metoder finns etablerade för att uppdatera sensorerna. Exempelvis via 

manuella processer. 

 

Behovet av att behöva byta batteri bör även tänkas igenom innan sensorer installeras. Även om 

batteritiden kan vara upp till 10 år bör det finnas en plan för hur batteribyten ska gå till när behovet 

uppstår. 

 

Liksom datorer som någon har fysisk tillgång till så kan även LoRa-enheter manipuleras med rätt 

kunskap. Placeringen av LoRa-enheter är därför viktig att tänka på så att de antingen inte syns eller 

placeras utom räckhåll för att minska risken för både skadegörelse och manipulation av enheterna.  

 

LoRaWAN kan användas när: 

 Mätdatat inte är kritiskt för verksamheten 

 Tidsintervallen för insamling av data är längre än 10 min 

 Andra uppkopplingstekniker inte är tillgängliga eller ekonomiskt försvarbara 

 Lång batteritid i batteridrivna sensorer är önskvärd 

 Verksamheten kan implementera alternativa metoder för uppdatering av sensormjukvara 

 

                                                      
5 Se rapport Slutrapport - LoRa miljöövervakningssystem från Kalmar Vatten 
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För enheter med krav på hög tillgänglighet eller där någon form av styrning sker via 

kommunikationsnätet ska annan teknik användas. 

7 Inför ett eventuellt införande av LoRa i S:t Erik Kom 

7.1  Utbyggnad 

Ingen konkret efterfrågan har fångats upp av S:t Erik Kommunikation under testperioden trots 

informationsspridning kring POC till stadens verksamheter. Därav verkar inte behovet i dagsläget vara 

speciellt stort specifikt för LoRaWAN. Utvecklingen och prissättningen för IoT-tjänster i operatörernas 

mobilnät kan också komma att påverka nyttan av LoRaWAN. Med tjänster i mobilnäten finns även bättre 

möjligheter för kravställning av SLA-nivåer och kvalitet. Av dessa anledningar är det rimligt att staden 

bygger LoRaWAN utefter verksamheternas behov. Utbyggnad av täckning bör därför ske i de geografiska 

områden där verksamheterna planerar att sätta upp LoRa-enheter. 

7.2 Drift och support 

S:t Erik Kommunikation har idag inte personal för att ta hand om ett produktionssatt LoRaWAN-nät. 

Drift och support av ett LoRaWAN-nät bör hanteras av en upphandlad driftpartner. Detta skulle kunna 

vara befintlig partner för övrig nätdrift eller en ny part som är specialiserad på drift av radionät. Valet 

kring befintlig eller ny driftleverantör för LoRa bör utvärderas från ett långsiktigt 

driftupphandlingsperspektiv för att säkerställa en bra leverans för alla delar av nätet.  

 

Stadens verksamheter kan också komma att behöva stöd i införandet av nya enheter och integrationer mot 

befintliga verksamhetssystem. Viss support för LoRaWAN-nätets LNS bör finnas men annat stöd för 

integrationer, visualisering m.m. bör inte ligga inom S:t Erik Kommunikations ansvar. All data från S:t 

Erik Kommunikations LNS bör levereras till stadens IoT-plattform. På detta sätt minskar antalet 

specialintegrationer mellan LNS och verksamheters system och alla integrationer kan då göras centralt i 

IoT-plattformen. 

7.3 Säkerhet 

S:t Erik Kommunikation har inte genomfört några sårbarhetstester eller på annat sätt utvärderat den 

tekniska säkerheten i lösningen under POC-testet. Däremot har S:t Erik Kommunikation dragit flera 

lärdomar av POC-testerna kopplade till säkerhet. 

7.3.1 Sensorer: hårdvara och fysisk placering 

Grunden i tillförlitlig datainsamling via LoRaWAN är sensorerna och deras säkerhetsnivå. Under POC:en 

har vi sett exempel på otillbörlig påverkan på utplacerade sensorer. Ett antal scenarion finns där mätdata 

kan förvanskas eller förhindras enbart genom fysiska tillgrepp på sensorerna: 

- Förstörelse av sensorer, vilket förhindrar datainsamling 

- Flytt av sensor till annan plats, vilket skapar felaktiga mätvärden och kan försvåra eller 

omöjliggöra löpande drift och underhåll av sensorn 
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- Yttre påverkan på sensor för att förhindra, störa eller förvanska datainsamling 

- Stöld av sensorer, vilket förhindrar mätdatainsamling 

- Miljöfaktorer så som väder, temperatur eller nedsmutsning som påverkar tillförlitlighet i insamlat 

data eller helt förhindrar datainsamling 

 

Sensorernas placering och fysiska skydd är därför av högsta vikt att ta hänsyn till vid utplacering av 

sensorer, särskilt i utomhusmiljöer och i allmänt tillgängliga inomhusmiljöer. Varje sensorplacering 

behöver dessutom dokumenteras, både ur drift- och säkerhetssynpunkt. Vid framtida kontroller ska 

dokumentationen möjliggöra okulär besiktning på plats av att sensorerna finns kvar och kan fullgöra sitt 

syfte. 

 

Vi rekommenderar dessutom att sådana kontroller utförs återkommande som en del i andra besökande 

verksamhetsprocesser, för att löpande kunna kontrollera sensorernas fysiska status.  

Verksamheten bör även övervaka plötsliga trendbrott i datainsamlingen och baserat på sådana trendbrott 

kunna fysiskt inspektera sensorernas status. 

 

Eventuellt kan ett mer utbyggt LoRaWAN-nätverk möjliggöra positionering av sensorer, inklusive larm 

för sensorer som förflyttas på ett oplanerat sätt. Detta är dock inte något som har undersökts närmare i 

POC-testerna. Sådan larmhantering skulle kunna fungera som ett komplement till på-platsen kontroller av 

sensorer. 

7.3.2 Sensorer: mjukvara och uppdateringar 

Som omnämnts tidigare i dokumentet förutsätter stadens nuvarande informationssäkerhetspolicy att 

resursägare ansvarar för säkerheten i införskaffade produkter genom hela dess livscykel. Detta ansvar 

inkluderar IoT-sensorer och den mjukvara som används för dessa produkter. 

 

Då LoRaWAN har begränsad bandbredd bör resursägaren för sensorerna räkna med att behöva 

implementera alternativa rutiner för att, vid behov, uppdatera mjukvara/firmware i samtliga utplacerade 

sensorer. 

 

IoT är ett område som är särskilt utpekat när det gäller sårbara tillverkarimplementationer. Sensorer kan 

antingen tillhandahållas med enhetlig mjukvara (en mjukvara som inkluderar allt ifrån operativsystem, 

drivrutiner och funktioner) eller bestå av flera av varandra mer oberoende mjukvarukomponenter. 

Sårbarheter kan teoretiskt sett förekomma i samtliga delar av mjukvara som körs i sensorerna. Inte 

ovanligt är att sårbarheter upptäcks antingen i underliggande operativsystem eller i de tjänster och 

gränssnitt som körs på sensorn. 

 

Förutom rutiner för hur sensorerna ska uppdateras är det därför minst lika viktigt att sårbarheter 

överhuvudtaget kan upptäckas och att mjukvaran kompletteras med säkerhetsuppdateringar. Ett stort 

ansvar faller här på resursägaren att tillse att tillverkaren och/eller leverantören har förmåga både att 

upptäcka sårbarheter, informera om sårbarheter och tillhandahålla säkerhetsuppdateringar till produkterna 

under hela deras planerade livscykel. 

 

Produkterna bör dessutom konfigureras för att vara så härdade och robusta som möjligt ur mjuk- och 

hårdvarusynpunkt innan de tas i bruk. 
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7.3.3 LoRaWAN som uppkopplingsmetod 

LoRaWAN har länge ansetts förknippat med mindre robusta säkerhetsmekanismer jämfört med många 

andra uppkopplingsmetoder. Säkerheten ifrågasätts återkommande i forskningsrapporter där 

säkerhetsnivån har utforskats. Över tid har allt fler sårbarheter kopplade till LoRaWAN kommit att 

identifieras, och framför allt är säkerheten kraftigt beroende av att skydda de statiska nycklar som i vissa 

fall samtliga LoRa-enheter delar på. 

 

Mycket av säkerheten i LoRaWAN är därför beroende av säkerhetsnivån i de sensorer som nyttjas. 

Många sensorer använder förinstallerade nycklar för ABP som är enkla att gissa. Det inkluderar nycklar 

som baseras på enhets-ID:n, eller som finns inbyggda i synliga QR-koder på enheterna, eller som går att 

extrahera från sensorn via reverse-engineering av en stulen sensor. Enheterna kan också vara 

standardkonfigurerade för att ur kompatibilitetshänseende kunna använda äldre LoRaWAN-standarder. 

 

Eftersom säkerheten i LoRaWAN-nätverk är så nära kopplad till utplacerade sensorer kan inte säkerheten 

på något sätt anses vara garanterad i LoRaWAN-nätverk. Om det är lämpligt att använda LoRaWAN som 

bärare för datakommunikation måste därför helt och hållet bero på de infoklassningar 6och risk- och 

sårbarhetsbedömningar som utförs av resursägaren. 

 

Generellt rekommenderar S:t Erik Kommunikation att endast den säkrare autentiseringsmetoden OTAA 

används vid driftsättning av produktionsutrustning. Enbart den senaste LoRa-versionen bör vara möjlig 

att nyttja i det LoRa-nätverk som sätts upp. 

 

Över tid kommer LoRa-standarder utvecklas och förhoppningsvis erbjuda stärkt säkerhet. S:t Erik 

Kommunikation kommer då behöva avgöra hur man ska livscykelhantera äldre versioner av LoRa-

standarder. LoRa-sensorer kan vara långlivade. Äldre sensorer som inte har stöd för nyare LoRa-

standarder kan då komma att förhindra en inaktivering av äldre LoRa-versioner i det LoRaWAN-nätverk 

som S:t Erik Kommunikation tillhandahåller. Redan nu kan studier och rapporter påvisa att endast nyaste 

LoRaWAN-standarderna bör tillåtas vara aktiverade eftersom samexistens med äldre versioner kraftigt 

kan försämra säkerhetsnivån för hela LoRaWAN-nätverket. 

7.3.4 Informationsklassning och RSA7 

Det är mycket viktigt att resursägaren genomför informationssäkerhetsklassificering och risk- och 

sårbarhetsanalyser innan IoT-utrustning tas i bruk. Resultatet av dessa är avgörande för vilka 

skyddsåtgärder, inklusive val av uppkopplingsmetod, som behöver vidtas för den utrustning och de 

system som ingår i lösningen. 

 

Infoklassningen ska även ge svar på om lagrummen GDPR och/eller NIS aktualiseras. Ur LoRa-synpunkt 

kommer GDPR främst aktualiseras om den information som samlas in eller behandlas innehåller 

personuppgifter. Exempel inkluderar kamerabaserade sensorer eller sensorer som räknar antal människor 

baserad på Wi-Fi eller Bluetooth-närvaro.  

 

                                                      
6 Begreppen klassning, infoklassning och informationsklassning används här synonymt i betydelsen 

informationssäkerhetsklassificering 
7 RSA: Risk- och sårbarhetsanalys 
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Om klassningsresultatet enligt KLASSA8 är högre än 1/1/1 (Måttlig skada) bör LoRa förmodligen inte 

övervägas som kommunikationsbärare. Det ställer i sådana fall stora krav på risk- och sårbarhetsanalysen 

och de säkerhetsåtgärder som vidtas, eftersom LoRa inte kan garantera tillräcklig hög grad av 

tillgänglighet. Dessutom är LoRa-säkerheten återkommande ifrågasatt i studier och forskningsrapporter 

vilket även påverkar områdena konfidentialitet och riktighet. 

 

7.3.4.1 GDPR 

S:t Erik Kommunikation förutser svårigheter om LNS9 har tillgång till personuppgifter som skickas av 

sensorer genom LNS och vidare till en central IoT Plattform. I detta fall kommer S:t Erik Kommunikation 

behöva agera personuppgiftsbiträde och kan behöva anpassa LNS efter de behov som uppstår inom varje 

verksamhetstillämpning som nyttjar LNS. 

 

Om GDPR aktualiseras behöver denna information därför vara anonymiserad eller krypterad av sensorn 

redan innan informationen skickas vidare till LNS. På så sätt kan man undvika att LNS har teknisk 

möjlighet att kunna behandla personuppgifterna i klartext. 

7.3.4.2 NIS 

Om NIS aktualiseras gällande datainsamlingen är det mycket tveksamt om LoRa över huvud taget kan 

användas som kommunikationsbärare. NIS ställer stora krav på exempelvis tillgänglighet och riktighet, 

och LoRa kan inte på något sätt lämna några tillgänglighetsgarantier. Det enda undantaget är om 

sensorerna och deras datainsamling inte på något sätt är en del av beroendekedjan i NIS-delen av 

verksamhetsuppdraget. 

 

Om NIS aktualiseras rekommenderar S:t Erik Kommunikation därför att LoRa inte ska användas som 

uppkopplingsmetod. 

7.3.5 LNS och systemsamband 

LNS fungerar i S:t Erik Kommunikations POC-uppsättning som en meddelandedirigent, som tar emot och 

dirigerar meddelanden mellan LoRa Gateways och IoT plattformar. 

 

Under POC-testerna har vi inte sett några exempel på verksamhetstillämpningar där infoklassning av 

informationen som behandlats har delgivits S:t Erik Kommunikation. Vi har därför inget underlag som 

kan användas i en klassning av LNS-systemet och dess informationsbehandling. Trots detta har vi på 

teoretisk nivå kunnat avgöra att LNS åtkomst till den information som dirigeras i form av meddelanden 

bör begränsas så långt det är möjligt.  

 

Detta kan uppnås genom kryptering och anonymisering av de applikationsmeddelanden som skickas 

genom LNS. 

 

Vi har också under POC kunnat dra lärdomen att LNS inte bör nyttjas för transformering eller behandling 

av data. I stället bör LNS endast agera meddelandedirigent. Transformering och behandling bör utföras i 

                                                      
8 Stockholms stad nyttjar generellt https://klassa-info.skl.se/ för infoklassningar 
9 LNS: LoRaWAN Network Server - i POC-testerna nyttjades Chirpstack för LNS-funktionalitet 

https://klassa-info.skl.se/
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för syftet avsedda verksamhetssystem och IoT plattformar. Detta hjälper till på flera sätt när det gäller 

säkerhet.  

 

En uppenbar fördel av att undvika databehandling i LNS är att meddelanden då kan skyddas bättre hela 

vägen mellan sensor och IoT plattform. En annat mindre uppenbar fördel är att behovet då minskar för att 

dela ut annat än grundläggande åtkomstbehörigheter till LNS. Vi har sett en tydlig koppling i POC-

testerna mellan ökade behov för lokal informationsbehandling i LNS och behov från användarna av mer 

behörigheter i LNS. Ju fler funktioner verksamheterna nyttjar i LNS, desto större blir behoven av att 

kunna konfigurera och felsöka via LNS. Det föder i sin tur behov av åtkomster som i flera fall sträcker sig 

bortom de enklare funktioner som finns tillgängliga i produktens webbgränssnitt, vilket kraftigt försvårar 

behörighetshantering och behörighetsbegränsning. 

 

Stadens strategi pekar mot att en gemensam central IoT-plattform ska användas. IoT-plattformen 

tillhandahåller alla transformerings- och behandlingsförmågor som behövs. Då bör alla sådana 

operationer utföras i denna IoT-plattform i stället för att utföras i LNS. 

7.3.5.1 LNS-integrationer 

När informationen dirigeras vidare från LNS och därmed skickas ut över det allmänna 

kommunikationsnätverket sker det via systemintegrationer.  

 

De integrationer som sätts upp mellan LNS och IoT-plattformar (eller andra centrala system) bör använda 

krypterad kommunikation. De inbyggda krypteringsalgoritmer som LoRa använder på applikationsnivå 

sträcker sig endast fram till LNS. Därefter dekrypteras informationen. I många fall kommer meddelanden 

från LoRa-sensorer därefter vara okrypterade på applikationsnivå. 

 

Systemintegrationer bör därför alltid använda krypterad överföring av informationen. Exempel på sådana 

integrationsmetoder inkluderar RESTful API och MQTTS. 

7.3.5.2 Beroenden mellan komponenter 

I POC-testerna konstaterar vi att kedjan Sensor → LoRa Gateway → LNS innehåller starka beroenden 

mellan komponenterna. På applikationsnivå sker kommunikationen direkt mellan sensor och LNS, genom 

de applikationsnycklar som nyttjas. 

 

Om LoRa ska tillhandahållas som en stadsgemensam kommunikationsteknologi är det lämpligt att placera 

LNS on-premise, ansluten till stadens nätverk S:t Erik Kom. Det möjliggör för staden att behålla 

kontrollen över applikationskommunikationen hela vägen mellan sensor och första behandlingspunkt på 

applikationsnivå. Därefter kan man med integrationer styra hur LNS dirigerar vidare IP-baserade 

meddelanden till IoT-plattformar. 

 

Detta får som följd att även LoRa Gateways bör vara anslutna till S:t Erik Kom, så att nätverkstrafiken 

kan bäras på ett kontrollerat sätt mellan LoRa Gateways i Edge och centralt placerad LNS. 

 

Oavsett hur LoRa-funktionaliteten införskaffas eller tillhandahålls (drift i egen regi, som tjänst, etc) 

förordar vi därmed att LNS och LoRa Gateways bör placeras on-premise och bör anslutas till S:t Erik 

Kom. 
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Om en tjänsteleverantör eller driftpartner tillhandahåller LNS och/eller LoRa Gateways så behöver dessa 

vara dedikerade för Stockholms stad. Det följer som en konsekvens av att vi förordar att komponenterna 

ska vara inkopplade på S:t Erik Kom. S:t Erik Kommunikations bolagsordning tillåter oss inte att agera 

på den privata marknaden, vilket gör att en tjänsteleverantör inte kan använda stadens nätverk som bärare 

för tjänster som säljs vidare till andra kunder. 

7.3.6 Sammanfattning av lärdomar kring säkerhet 

Följande sammanfattar våra lärdomar kring säkerhet 

- Infoklassning samt risk- och sårbarhetsanalys måste vara absolut kravställt innan LoRa kan 

nyttjas som kommunikationsbärare 

- Det är tveksamt om LoRa är lämpligt för klassningsresultat som överstiger 1/1/1 

- Om GDPR aktualiseras ska sådan information krypteras och ska inte kunna behandlas i LNS 

- Om NIS aktualiseras är det tveksamt om LoRa kan nyttjas 

- Ett mycket stort säkerhetsansvar faller på resursägaren för de sensorer som används 

- OTAA bör nyttjas som autentiseringsmetod 

- Endast senaste LoRaWAN-standarden bör tillåtas. Detta kan ställa krav på livscykelhantering av 

uppkopplade sensorer. Äldre versioner bör livscykelhanteras och så snart som möjligt fasas ut. 

- Det finns starka beroenden mellan sensor, LoRa Gateway och LNS, eftersom kommunikation på 

applikationsnivå sker mellan dessa komponenter 

- LNS och LoRa Gateways bör placeras on-premise och bör anslutas till stadens nätverk S:t Erik 

Kom 

- LNS bör endast agera meddelandedirigent och skicka vidare dataströmmar via integration till 

stadens IoT-plattform. LNS bör inte utföra någon databehandling, transformering eller andra 

uppgifter 

- Om en driftpartner eller tjänsteleverantör äger utrustning så ska LNS och LoRa Gateways vara 

dedicerade för Stockholms stad. 

8 Priskalkyl för uppkoppling via LoRa-nät 
Följande är en uppskattning av vad uppkoppling via LoRa kan komma att kosta per enhet. Följande 

antaganden har gjorts: 

 50 LoRa-gateways för täckning av större delen av staden 

 Två LoRa-servrar används 

 Servrarna placeras i S:t Erik Kommunikations datacenter 

 En licensierad mjukvara för LoRa-servrar används10 

 Arbetsinsats för drift och underhåll räknas till cirka en heltidsanställd för gateways och system 

 Kostnader för integration mot andra system och uppsättning av nya sensorer ej med i beräkningen 

  

                                                      
10 Räknat på 50 gateways, 10.000 enheter enligt https://www.resiot.io/en/pricingcalculator/ 

https://www.resiot.io/en/pricingcalculator/
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Kalkylerad livslängd investeringar 5 år   

     

Marginal 10%    

     

Investeringar/engångskostnader     

Komponent Antal Á-pris Summa Kommentar 

LoRa gateways 50    21 029 kr         1 051 450 kr   

Installation gateways 50    12 000 kr            600 000 kr  Installation i projektet "enkel" 10 000 kr 

Serverinstallation 2      8 000 kr              16 000 kr  Virtuella servar i Steks DC 

     

Summa investeringar          1 667 450 kr   

     

Investeringskostnad per år             333 490 kr   

     

Löpande kostnader     

Komponent Antal Á-pris Summa Kommentar 

Serverdrift 2      1 068 kr                2 136 kr   

Licenser system 1    13 500 kr              13 500 kr  Beräknat på 50 gateways och 10 000 devicer 

Drift/underhåll LoRa 1    840 000 kr             840 000kr  Personal, förbrukningsmaterial m.m. 

     

Summa löpande kostnader             855 636 kr   

     

Summa kostnad per år          1 189 126 kr   

     

Summa corepeng LoRa           1 308 039kr   

     

Antal devicer   Kostnad per device per månad 

                                                2 000                  54,50 kr   

                                                4 000                  27,25 kr   

                                                6 000                  18,17 kr   

                                                8 000                  13,63 kr   

                                              10 000                  10,90 kr   

 


