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Petra Robin, projektledare Smart trafikstyrning 
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Stockholms stad lägger stort fokus på att utveckla 

sina verksamheter med hjälp av digitalisering. 

Visionen är att Stockholm ska bli världens 

smartaste stad och vara ett hållbart och 

inkluderande samhälle.







Stockholm växer och trafiken ökar – för att kunna 

bibehålla god framkomlighet och en trygg trafik-

situation för alla trafikanter i staden krävs en 

fortsatt utveckling av stadens trafikstyrning. 

Utmaningarna är:

• Inlåsning i tekniska lösningar och 

beroenden

• Omfattande och kostsamt underhåll 

• Planering och styrning på historisk data 

• Det saknas metoder för att samla in, hantera 

och dela realtidsdata

• Flera verksamheter och företag har behov 

av trafikdata och data från gatumiljön 



Stockholms stad är idag på nivå Avancerad.

Smart

Bas Avancerad
Delad infrastruktur

Holistisk – hela stadens 

styrning

Organisation

Enskild

Organisation

Samarbete om 

trafikstyrning

Organisation

Samarbete om hela 

stadens styrning

Logik/intelligens

Lokal logik

Logik/intelligens

Delvis adaptiv

Logik/intelligens

Realtidsstyrd och 

adaptiv

System

Grundövervakning och 

felanmälan

System

Verksamhetscentrerad 

övervakning

System

Flexibla och skalbara 

system

Data

Enkel trafikdata

Data

Utvecklad trafikdata 

och statistik

Data

Realtidsdata från flera 

källor
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Planering/strategi Upphandling/avrop
Piloter/utredningar

Utvärdering
Rekommendation 
för breddinförande

2018 2020 



• Operativ styrgrupp på trafikkontoret

Mattias Lundberg, avdelningschef trafikplanering, trafikkontoret

Mikael Ranhagen, enhetschef, trafikkontoret

Jan Alberts, IT-chef, trafikkontoret

Maarten De Pourcq, enhetschef, trafikkontoret

Kristina Lundevall, enhetschef, digitaliseringschef, stadsledningskontoret

• Projektledare

Petra Robin, stadsledningskontoret

• Delprojektledare på trafikkontoret:

Patrik Backentoft, Nytt styr- och övervakningssystem

Tobias Johansson, Trafikdata realtid

Ivan Stankovic, Ovanmarkdetektering

Lars Johansson, Dynamisk kapacitetsanpassning

Erik Lokka Hollander, Trafikstyrda tidplaneval

Tommy Cedervall, Smarta tryckknappslådor

• Annan kompetens i projekt

Magnus Nemlander, projektledarstöd

Maria Adenfelt, projektledarstöd

Lars Sidén, lösningsarkitekt

Fredrik Davidsson, Trafikkonsult

Johan Liljeros, Trafikkonsult

Mathias Nordlinder, signalist, trafikkontoret

Madeleine Nilsson, upphandlare, trafikkontoret

Anders Broberg, STOKAB

Jörgen Niesen, stadsledningskontoret

Peter Lundgren, lösningsansvarig, trafikkontoret IT

Mirko Peric, Trafikkontoret IT

Tomas Wiiand, IT arkitekt, stadsledningskontoret
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Trafikstyrda tidplaneval

, 



• Styrning av trafiksignaler sker enligt två principer, 

Trafikstyrning eller Tidsstyrning

• I Trafikstyrning är det de induktiva slingorna i 

gatan som anmäler en signalgrupp och förlänger 

gröntiden.

• I Tidstyrning är gröntiden för varje signalgrupp

redan bestämd och tas ut även om det inte är 

bilar i tillfarten. 

• I Tidstyrning har man ett flertal tidplaner med 

olika långa gröntider och omloppstider. Tex 

morgonrusning- och eftermiddagsrusningstrafik. 

Byten mellan tidplaner sker på förutbestämda 

klockslag.





• Tidplanebyten jämfördes mellan byten på klocka och 

efter trafikefterfrågan.

• För att få  en uppfattning om effekter på olika 

trafikantgrupper genomfördes simuleringar i VISSIM.

Medelfördröjning per fordon/trafikant under den andra simulerade timmen.

Totala restider under den andra simulerade timmen

Tidplanebyten på klocka före försöket

Tidplanebyten efter trafikefterfrågan

Program Klockslag

P4 (100 sek) 06.00 - 09.00

P3 (100 sek) 09.00 – 18.00

P2 (90 sek) 18.00 – 23.00

Under perioden kl 10.00 – 15.30 är P2 

aktiv ca 60 %.



• En tydlig projektorganisation med drivande projektledning har varit en styrka för 

projektets genomförande.

• Ger positiva effektermed minskade väntetider  för fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik

• Byten mellan tidplaner sker utan större påverkan på trafiken

• Detekteringszoner i kameror låser sig ibland. Induktiva slingor är mer pålitliga.



• Försöket visar på minskade väntetider för flera trafikantgrupper med tidplanebyten 

efter trafikefterfrågan.

• Ett 10-tal sträckor i Stockholm har pekats ut som aktuella för införande av denna typ 

av styrning exempelvis Valhallavägen, Norr Mälarstrand, Långholmsgatan, 

Ulvsundavägen m.m.







• Infartstrafiken begränsas normal med fysiska

förändringar samt fast tidsstyrda trafiksignaler. 

• Behov finns att i realtid anpassa trafiknivåerna

nedströms för att underlätta framkomligheten för

främst busstrafiken

• Utmaningen är att mäta-prognostisera-styra



• Trafikkontorets internationella forskningskontakter satte stadens signalexperter på 

spåret där ett fåtal tester i andra storstäder visat på potentialen

• Projektgrupp med trafik- och miljöexperter från SLK, TK, miljöförvaltningen, Movea 

och M4 Traffic.

• En ny teknik för styrning av trafiksignalerna har utvecklats och testats på 

Kungsholmen

• Genom ”machine-learning” och korttidsprognoser baserad på realtidsdata ändras 

tidssättningen i signalerna

• Syftet är att ställa bilköerna där de ger minsta skada för bussframkomligheten och 

för att minska den lokala miljöbelastningen



Efter test av olika indata valdes den 
primära indataförsörjningen via Google API 



• JTP (Journey Time Prediction) har utvecklats sedan 90-talet och omfattar avancerade 

beräkningsalgortimer som t ex Box Jenkins modellen och ANN-Artifical Neural Network (AI).

• Tidigare utvärderingar har visat att Kalmanfilter är lämpligast för restidsestimat vid 

återkommande trängsel i tätortmiljöer

• Parametrarna tas fram efter tester av olika optimeringsmetoder (linjär simplex, Generalized

Reduced Gradient (icke-linjär) samt Evolutionary där den sistnämnda metoden ger minsta fel i 

prediktionen



Där estimeringen av K, Tioch Td

skattas med reglermetoder:

Alt 1 Ziegler-Nichols stegssvarsmetod

Alt 2 AMIGO-metoden

Innovativt steg där PID även tar hänsyn till prognos i form av utdata från
Kalmanfilter

L 10 Ziegler-Nichlos metod 0,75 20,0 5,0

Kv 0,8

T 5

Antag 75s börvärde 80

utsignal time u(t) m. pre pre3 pre6 diff integralen derivatan temp der x temp der y

00:01,4 75 82,9614

01:01,4 75 76,84889

02:01,6 75 77,26923

03:01,6 75 76,17268 77,12723

04:01,6 73 75,87432 77,193 0,00 73,0

05:01,7 73 74,02984 76,18094 1,00 73,0 0,00 73,0

06:01,6 -2,00545 73 74,09475 76,11706 79,28018 -7 -25,6 1,2 2,00 73,0 1,00 73,0 0,00 73,0

07:01,6 -3,0863 73 73,44634 74,09421 78,20833 -7 -28,7 0,9 3,00 76,1 2,00 73,0 1,00 73,0

08:01,6 -3,9258 73 73,43489 73,97231 77,06709 -7 -30,0 0,7 6,00 79,3 3,00 74,1 2,00 73,0

09:01,6 -2,23127 73 73,15899 73,38167 76,37002 -7 -31,2 1,2 0,00 73,0 6,00 78,2 3,00 74,0

10:01,6 -3,27735 73 72,83869 73,01315 74,51308 -7 -33,5 0,9 1,00 73,0 0,00 73,0 6,00 77,1

11:01,6 -4,02133 73 72,98982 72,80065 73,96376 -7 -34,2 0,7 2,00 73,0 1,00 73,0 0,00 73,0

12:01,6 -5,89887 73 73,08466 72,90323 73,50264 -7 -34,6 0,3 3,00 72,8 2,00 73,0 1,00 73,0



Vid aktivering av tas 10s bort i
signalgrupp F3, vilket
motsvarar en minskning av
flödet med ca 25%

API mot miljöförvaltningen
begränsar inflödet genom
lägre triggning av PID-
regulatorn alt fast strypning



Hårdvaran testas i lab-miljö

Relativt enkel installation av nya
hårdvara genom I/O-ingång till 
styrapparat



• Bra ”fast” gating och bra samo är utgångspunkten 

• Utvärdering under ca fem veckor med växlande ”on/off”

• Aktivering sker varje dag ca 3-10 ggr mellan kl 7 och 9.30

• Antal minuter med reducerad gröntid ca 20min per morgon

• Kapar topparna i fördröjningen

• Flödesförändring S:t Eriksgatan med -1,4% kl7-9 och +2,7 kl 9-9.30

• Medelfördröjning S:t Eriksgatan minskar från 45s till 36s (-20%)

• Fördröjning Drottningholmsvägen ökar från 87s till 89s (+2%) mellan kl 7-9.30

90-perc fördröjningar S:t Eriksgatan minskar från 81s till 51s (-37%)

Fortsatt drift har hög samhällsekonomisk lönsamhet (NNK>>10)



Aktiv 6.45-8.15

• Enkel beslutsmodell med 

tröskelvärden och hysteresis

för NO2 vid mätstation

• 15-min upplösning

• Påverkan på främst trafikflöde 

men även reshastighet på 

länk

• Bakgrundsnivåer loggas för 

utvärdering

• Preliminär utvärdering visar 

på små men signifikanta 

effekter



• Gå direkt till källan och mät 
framkomlighet och inte 
flöde/kapacitet/gröntider

• Utnyttja befintlig teknik och ta 
genvägar i utvecklingsskedet

• Bra med liten arbetsgrupp 
som jobbar intensivt i perioder

• Fler reglerpunkter ger ökad 
effekt - installationer på fem 
platser på Södermalm ger 
vinster på ca 8 Mkr/år

• Skydda främst tung 
kollektivtrafik 



• DynKap-test för stomlinje 4 på 
Hornsgatan i trafikkontorets projekt 
Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4

• Förstudie om lämplig förvaltning av 
metoden DynKap på trafikkontoret





Multifunktionssensor

Öppna och 

delade data

Trafikdata i 

realtid

Bildanalys 

med

AI

Datahantering



Trafikkontorets och den smarta stadens behov är:

• De slingor som idag styr trafiksignalerna kräver omfattande 
underhåll och är teknologiskt begränsade när det kommer till 
stadens planer och ambitioner för framtiden. Trafikkontoret ser 
även behov av mer och bättre data för planering och analys. 
Därför vill man testa lösningar som: 

o Ger minskade underhållskostnader 

o Ger nya möjligheter att samla in och dela realtidsdata

o Förbereder trafikkontoret för den smarta staden

Utmaningar:

• Induktionsslingorna är trots allt pålitliga så länge de fungerar -
kan vi med ett fåtal sensorer uppnå detektering som är 
tillräckligt exakt och snabb för styrning av trafiksignaler?

• Hur kan lösningarna införas i större skala, med avseende på

o Säkerhet 

o Kostnadseffektivitet  

o Förvaltning



Data för delning

Multifunktionssensor: kamera + dator med bildanalys baserad på 

Machine Learning

Signalstyrning

Teknik

Funktion

Behov

Data för trafikmätning 

• Antal passager

• Klassificering

• Tidsstämpel

• Trafikanttyp

• Rörelsemönster

• Position

• Hastighet

• Behov från fler 

verksamheter

• Delning av data till central 

IoT-plattform

• Hög detekteringsgrad 

(95%) på minst 30 m

• Detektering av flera 

trafikantgrupper

• Ökad driftsäkerhet

• Minskat underhållsbehov

• Flexibel placering



• Delprojektet bygger vidare på trafikkontorets tidigare tester och 

erfarenheter av ovanmarkdetektering.

• Målet är att testa ”helheten – både sensorernas funktion och hur 

de passar tillsammans med stadens bakomliggande system. 

Detta för att kunna lämna rekommendationer om nästa steg. 

• För att realisera detta har vi genomfört följande aktiviteter: 

– Behovsinventering

– Marknadsanalys och leverantörsmöten

– Kravställning och upphandling

– Informationsklassningar

– Riskanalyser och säkerhetsarbete

– Ansökan om kamerabevakningstillstånd och dialog med 

Datainspektionen

– Målarkitektur för de framtagna lösningarna 

– Framtagning av datamodeller

– Utveckling av testmetodik och uppföljning av funktionella krav

Delprojektets organisation:

• Delprojektledare Ivan Stankovic, TK avd. trafikplanering

• Stor projektgrupp med många olika kompetenser: utredning och 

projektledningsstöd, lösnings- och målarkitektur, upphandling, 

dataskydd och informationssäkerhet, IT, datakommunikation 

och nätverk. 



• Vi visste från början att kameraplaceringen och våra efterfrågade funktioner i en 

lösning med en kamera var utmanande, men utifrån projektets marknads- och 

omvärldsanalys så vi ville se vad som går att åstadkomma med en enda kamera.

– Kan vi uppnå önskad funktion med de stolpar som redan finns i staden, dvs utan 

att använda alltför höga förlängningsarmar eller förstärkta fundament?

– Kan vi täcka ett stort område och ha många räknezoner i en enda 

kameralösning? 

– Styrsignaler från sensorerna skickas till styrapparaten i korsningen och jämförs 

mot de slingor som idag används för att styra trafiksignalerna.

– Trafikdata från korsningen skickas till trafikkontorets verksamhetssystem samt till 

central plattform för delning

• Det valda upplägget gör utvärderingen lättare. Men det är även en resursfråga –

projektet är begränsat i tid och budget. 

• Upphandling enligt förenklat förfarande där vi tog in de bästa lösningarna och så 

många som rymdes inom vår takbudget: 

– Kameror med bildanalys baserade på machine learning. Bildanalys sker i 

korsningen. Åtkomst till edge-utrustning via stadens AD och servrar i vår IT-miljö. 

– Tre leverantörer som alla ska göra samma sak, för att vi ska kunna observera 

skillnader och samla kunskap. 

• Ett utvecklingstest i korsningen Fleminggatan-Sankt Eriksgatan under ett år, drift 

juni 2020 - april 2021. Utrustningen tas ned efter testperioden.



Motorfordon + cyklar, södergående. CountZoneName: 

3VehiclesSouth, Control3VehiclesSouth

Loggar som visar hög/låg (på samma vis som 

induktionsslingorna rapporterar till styrapparaten)

Fotgängare, trottoar vänster. 

CountZoneName: PedestriansLeft, 

Motorfordon + cyklar, 

södergående. CountZoneName: 

1VehiclesSouth, 

Control1VehiclesSouth

Fotgängare, trottoar höger. 

CountZoneName: 

PedestriansRight

Motorfordon + cyklar, norrgående. 

CountZoneName: 1VehiclesNorth

Fotgängare, övergångsställe. 

CountZoneName: 

PedestriansCrossing

Motorfordon + cyklar, 

södergående. CountZoneName: 

2VehiclesSouth, 

Control2VehiclesSouth

113







• Testet pågår fortfarande. Under hösten kommer 
leverantörerna att fortsätta trimma och förfina 
detekteringen. 

– För tidigt att uttala sig definitivt om resultaten, men 
mycket tyder på att en enda kamera på det sättet vi har 
monterat den i vårt test inte räcker som ersättare till 
induktionsslingorna - rekommendation just nu är en 
kamera per räkne- eller detekteringszon

– Kamerans position gör det svårt att mäta  fordons 
hastighet och svängmönster.

– Vi har ännu inte hunnit testa lösningarna i dåligt väder, 
snö osv. Kombinationen dåligt ljus, regn, reflektioner och 
strålkastare är dock utmanande. 

– Latensen i systemet från bild till styrsignal med vår valda 
lösning: kamerans videokomprimering är ca 200 ms, 
bildtolkning ca 100 ms, generering av analog styrsignal, 
ytterligare ca 100 ms fördröjning. Allt detta kan till viss 
del kompenseras genom att flytta detekteringszonen lite 
bakåt, men det påverkar kvaliteten i detekteringen. 

• Alla bakomliggande system fungerar som förväntat. Det går 
att bygga dessa lösningar med höga säkerhetskrav inom 
stadens IT-miljö.



Organisatoriska och tekniska lärdomar

• Många interna processer i staden som vi ville jacka in i - lära genom att faktiskt göra hela kedjan!

• Kameraplaceringen är starkt begränsande (som väntat): cyklar i mörker, räkning vid köer, passerande 
höga fordon som skymmer, ett körfält delvis skymt av en annan stolpe…

• Viktigt att ta fram en ground truth för uppföljning! 

Juridiska lärdomar

• Kamerabevakningstillstånd

– Datainspektionen hade ca 12 månaders handläggningstid, vilket försenade projektet – var ute i god tid 
med ansökan! 

– Villkor gällande lagring av videomaterial och manuell hantering av videoström påverkar möjligheterna 
att utveckla och utvärdera lösningarna – viktigt att resonera om vilken användning som egentligen 
krävs för att uppnå målen! 

• Projektet har lagt mycket energi på säkerhetsarbetet. Informationsklassificering av system och data samt 
riskanalyser har legat till grund för utformningen av lösningarna. För infoklassning använde vi SKR:s 
verktyg Klassa, som inte är anpassad för IoT-tillämpningar - tillägg på gång!



• Testet fortsätter under hösten, 

leverantörerna förfinar sin detektering

• Vi utvärderar och sammanställer en 

rekommendation för uppskalning.
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• Smart Trafikstyrning är en samling piloter/tester där trafikdata är en central resurs som både produceras och 
konsumeras – mer eller mindre i realtid

• Stadens nuvarande IT-system för trafikmätningar saknar förmåga att hantera data i realtid.

• Flera befintliga och planerade potentiella datakällor och tillämpningar för realtidsdata är identifierade.

• Trafikdata är efterfrågat av andra intressenter verksamheter – interna och externa

– Tillstånd och Markupplåtelser

– Gatu och brounderhåll

– Tillsyn av buller, vibrationer och luftkvalitet

– Kollektivtrafikoperatörer

– Företag och myndigheter

– Forskare, politiker, allmänheten och media

• Beredskap för framtida tjänster och lösningar

– mobilitet, trafikstyrning, autonoma fordon

– Geofencing

– Kapacitet och enkelhet att samla och dela data i realtid i stor skala



• Trafikkontorets behov av mätningar upphandlade av mätentreprenör

– Funktionsupphandling – leverans av data

• Eget oberoende trafikdatasystem

– Inläsning av data från filer eller via API:er

– Intern webklient för åtkomst till data och rapporter

– Extern webklient utvecklas

• Öppna data via dataportalen.stockholm.se

– Visa på karta

– Nedladdning av data

– Anslutningar via WMS eller WFS

– (API-nyckel)



• Slangar

+ Kostnadseffektivt

- Svårt att mäta i stadsmiljö

• Kameror 

– Korsningsanalys, genomfartsmätningar, 

fordonssammansättningsmätningar

– Kamerabevakningslagen / GDPR !!!

• Radar $, IR $, Lidar $$$

• Mätning med trafikobservatör

– Genomförs där annan utrustning inte går att använda

– T.ex. vid mätning av gångtrafik, vissa cykelstråk och olika beteendestudier.



Trafikkontoret

• Cykelmätstationer - Slingor (EcoCounter)

• Fotgängarmätningar  - kamerasystem (Otus 3d Viscando)

• MCS (Söderledstunneln) - radar

Trafikverket

• MCS – statliga vägarna – radar

• Trängselskatteportalerna – laser



• Planering och uppföljning

– stadsutveckling, effektivt transportsystem, miljö och 
säkerhet

– Statistik, modeller, prognoser och analyser

• Trafikledning och information (Trafik Stockholm)

– Framkomlighet och säkerhet

• Automatisering

– Optimering och prioritering i trafiksignaler

– Smart belysning

– Utveckla och effektivisera traditionell trafikmätning

– Smart och uppkopplad stad

– Uppkopplade fordon



Kall trafikdata

Transformerad

Central IoT-plattform

Dynkap

Varm trafikdata

Transformerad, filtrerad, 

aggregerad
Trafikdata

Trafikdata-

plattformen

Datainsamling

Datahantering

Kvalitetsklassning

Styrapparat

Het 

Styrning

Varm och  kall 

styrning

Varm Data

(Trafiksignaldata)

Styr- och 

Övervaknings-

System 2.0

Styrning

Övervaka

Prioriteringar

Dynkap-konfiguration

Kall trafikdata

Transformerad

Externa

leverantörer

Restidsdata

…

Andra förvaltningar

Miljödata

…

Varm och kall styrning

Varm data

TDR

Datainsamling

Datahantering

Transformering

Filtrering

Datakvalitetsanalys

Kall trafikdata

Plattform för 

öppna och 

delad data

Tidplaner

Prioritering

Multifunktions-

sensorer

Trafikdata

Detektering

Trafiksignal

Detektering

Kall trafikdata

TD-web

Tillgängliggöra 

kall trafikdata 

internt och 

externt

Kall trafikdata

Kall data för 

filtrering och 

kvalitetsanalys

Kall data för 

filtrering och 

kvalitetsanalys

Lokala vägdatabasen

LVwS (Webklient)

Tillgängliggöra data

Visualisera data

Kall trafikdata

Övriga sensorer

Detektering

Detektering

Kall trafikdata

Stockholm stad API Gateway

Varm trafikdata

Transformerad, filtrerad, 

aggregerad

Grönt = Edge

Blå = Gemensamma förmågor

Lila = Verksamhetssystem

Svart = Återanvända funktioner

Trafik-Data-Realtid (TDR)



Central IoT

plattform

Multisensor

1

Multisensor
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Multisensor

3

Edge – samma korsning

Långtids 

lagring 

sensordata

Realtids kö

sensordataTDR

IoT App
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Javascript Object Notation(JSON)

-



• WebAPI för att spara SensorData och för att läsa upp datan i olika format

– Kända tekniker som fungerar på alla plattformar. REST / JSON

• Datamodell som tar till vara våra behov och tar hand om all data som kan genereras. 

– Togs fram i samråd mellan Verksamhet, IT och leverantörer. MFS-Datamodell

– MFS modellen kan transformeras till andra modeller, t.ex. Fiware, Traffic Flow

Observed (cirka 50% av informationen vi samlar in används i Traffic Flow Observed).

• Stadens gemensamma plattformen för Beslutsstöd kunde utan någon direkt instruktion 

direkt använda API:t för att läsa in Sensordatan för vidare behandling

• Datamängder – I detta test så generera en sensor cirka 50.000 rader data per dygn. 

Strategi behövs för att ta hand om dessa mängder data, framförallt om man tänker sig 

många sensorer.  Hur länge ska det lagras? Realtidsdata vs Aggregerad data. I vilken 

plattform? IoT, Verksamhetssystem, Metadata plattform…

• Verksamhetsdelen av TDR kvarstår att bygga



• Ta fram modeller och exempel tidigt. Enklare för alla att förstå hur det ska fungera.

– Planera lagom, gör sen kort-iterativa tester för att komma framåt

– Tänk moduler/lådor, APIer – håll modellerna enkla. Försök inte tillfredsställa allas behov med 

”one model to rule them all”. 

• Gick snabbt att skapa ett WebAPI när datamodellen och behovet fanns beskrivna

• Alla plattformar kan inte ta emot stora mängder data på en gång

• Bra att samla på sig mer data än man behöver just nu – och göra det tillgängligt via olika 

WebAPI anrop. Nya behov uppkommer!

• IoT världen består av massor av ”saker” och olika plattformar med olika förmågor. Extra viktigt 

att använda öppna och enkla standarder så att alla kan vara med.

• Verksamhet, leverantörer, IT Arkitekter/lösningsarkitekter, säkerhet och infrastruktur, alla 

behöver vara med. Var beredd på att nya krav ställs på t.ex. inloggning, certifikat-användande 

och kommunikation.



• Få ut realtids-sensordatan till olika Öppna och delade-data plattformar

• Flytta WebAPI:t till den kommande IoT plattformen 

• För hela Smarta Staden: Tydliga riktlinjer för datahantering av Big Data, 

kontohantering, Loggning, säkerhet och certifikathantering – då alla smarta projekt 

kommer ha behov inom dessa områden.

• Använda realtidsdata för Trafikstyrning och trafikdatasystemet



• Vi är mitt i projektet och har inte det slutgiltiga resultatet ännu

• När vi jämför sensordatan mot tidigare insamlad data så verkar den vettig

• Vi kan se att vissa passager missas – trimning av modeller och kamerainställning 

pågår

• Väderleken påverkar, även extrem sol eller regniga reflexer kan påverka







• En central del i realiseringen av smart 
trafikstyrning

• Moderniseringsbehov av systemstödet för 
styr- och övervakning

• Identifierat behov av att bryta 
leverantörsberoende för styrapparater. 

• Behov av öppet kommunikationsprotokoll
mellan styrsystem och styrapparater

• Trafikkontoret behöver hitta en 
systemleverantör som är mer partner än en 
renodlad leverantör. 
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Resultat av utredningen

• Beslutsunderlag kommunikationsprotokoll
• Kapacitets- och stabilitetstest av RSMP-

protokollet

• Framtagande av anskaffningsstrategi

• Sonderande ”RFI”
• demo av ett antal leverantörer

Innovation

Ö
p
p
en

h
et

Funktioner

”Fä
rd
ig
t”



• Enkelt att identifiera krav från primära användare, men en större utmaning 
att identifiera krav/önskemål från övriga delar av organisationen och från 
externa intressenter (ex Bussprio)

• Tekniken och marknaden har närmat sig Trafikkontorets krav på öppenhet 
och utvecklingsbarhet

• Upphandlingsformen blir viktig för att möta programmets mål

• Införande stegvis
• begränsad geografisk omfattning
• verifiera basförmågor
• verifiera utökade förmågor
• utöka geografisk omfattning i takt med utbyte av styrapparater



Resultaten kommer att användas till en anskaffning av 
ett nytt styr- och övervakningssystem som fungerar i 
en smart och uppkopplad stad

Fas 1 – kravdetaljering (pågående)

Fas 2 – förbereda upphandlingsunderlag Q4 2020

Fas 3 – genomföra upphandling Q1-Q2 2021

Fas 4 – införande Q3 2021-Q1 2022
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Stockholms stad är idag på nivå Avancerad.

Smart

Bas Avancerad
Delad infrastruktur

Holistisk – hela stadens 

styrning

Organisation

Enskild

Organisation

Samarbete om 

trafikstyrning

Organisation

Samarbete om hela 

stadens styrning

Logik/intelligens

Lokal logik

Logik/intelligens

Delvis adaptiv

Logik/intelligens

Realtidsstyrd och 

adaptiv

System

Grundövervakning och 

felanmälan

System

Verksamhetscentrerad 

övervakning

System

Flexibla och skalbara 

system

Data

Enkel trafikdata

Data

Utvecklad trafikdata 

och statistik

Data

Realtidsdata från flera 

källor





• Presentationen kommer läggas upp i 

Mötes-appen.

• Rapporter och filmer finns redan där.

• Vi lägger upp svar på de frågor vi inte 

svarat på och sammanställer vad som 

kommit upp idag.

• Boka gärna en Skype-fika med en 

projektledare för att få veta mer.

• Läs mer smartstad.stockholm.

• Slutkonferens för hela programmet i 

december 2020.




