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Eventkod = 2qsg8j

Skicka in era frågor under seminariet

I appen kommer ni även hitta material och kontaktuppgifter

OBS – Aktiveringskod kan hamna i skräpkorg



Agenda

13.30 Inledning

Claes Johannesson, Programledare Programmet 

Smart och uppkopplad stad

13.40 Projektet Smart trafikstyrning

Petra Robin, Projektledare

14.20 Bensträckare

14.25 Projektet Connected SRS

Anna Bondesson, Projektledare

Claus Popp Larsen, Rise

14.55 Fika och bensträckare

15.05 Lärdomar och erfarenheter från projekten

Diskussion med projektledarna

15.30 Möjlighet att ställa frågor till respektive 

projektledare

Separata sessioner för resp. projekt



Inledning

Claes Johannesson



Vad är en smart stad?



Programmet smart och uppkopplad stad

Möjlighet för förvaltningar att söka medel till egna projekt 

Smart  och 

uppkopplad 

belysning

Smart 

trafikstyrning

Smarta lås i 

Stockholms stad

Prioriterade verksamhetsprojekt

Tekniska 

förutsättningar

Öppna och delade 

data

Förutsättningsprojekt



Var står vi idag?

Smart belysning

Effektivare belysning

• Nya belysnings-

stolpar med LED 

belysning i Tensta

• Närvarostyrd 

belysning

• Effektivare

• Nytt styrsystem

Smarta 

trafikstyrning

Förbättrad 

framkomlighet i staden

• Flera olika tester 

som nu börjar 

skalas upp

• Multifunktionssensor

• Dynkap

• Trafikdata i realtid

• Trafikstyrda 

trafikplaneval

• Smarta 

tryckknappslådor

Smarta lås

Etablering av pilot i 

samverkan med 

äldreförvaltningen

• 10 fastigheter ca 40 

brukare.

• Installation av lås i 

fastigheter har 

påbörjas

Öppna och delad 

data

Arbeta strukturerat 

med öppna och delade 

data i staden

• Projektet är avslutat

• Erfarenheter och 

resultat har 

överförts till enheten  

för analys och 

statistik på SLK

• Etablerat nytt 

projekt - stadens 

informations-

arkitektur

Tekniska 

förutsättningar

Upphandla en central 

IoT-plattform och ta 

fram en målarkitektur 

för IoT

• Underlag för 

upphandling klart

• Inväntar beslut i T2 

www.smartstad.stockholm

Följa upp hållbar-

hetsmålen i Norra 

Djurgårdsstaden

• Energi i fastigheter

• Resvanor

• Nyttjande av 

grönytor

Connected SRS

http://www.smartstad.stockholm/


Smart trafikstyrning

Petra Robin, Projektledare



. 



Vad pågår på trafikkontoret? Hur är nuvarande trafikstyrning? Vilka utmaningar ser trafikkontoret?   

• Inlåsning i tekniska lösningar och 

beroenden

• Omfattande och kostsamt 

underhåll 

• Planering och styrning på historisk 

data 

• Inga metoder för att samla in, 

hantera och dela realtidsdata

• Flera verksamheter och företag 

har behov av trafikdata och data 

från gatumiljön 

Stockholm
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• Resurser från verksamheten – experterna!

• Bemannat med kompletterande kompetenser

• Arbetat i olika tvärgrupperingar inom projektet, 

trafikkontoret, staden och externt

• Behovsinventering

• Marknadsanalys och leverantörsmöten

• Målarkitektur och anpassad arkitektur för projektet

• Lösningsbeskrivning

• Infoklassning och riskanalyser

• Säkerhet och tillstånd

• Avrop och upphandlingar

• Datamodeller

• Utveckling av testmetodik och utvärdering

• Kommunikation



• Operativ styrgrupp

Mattias Lundberg, avdelningschef trafikplanering, trafikkontoret

Mikael Ranhagen, enhetschef, trafikkontoret

Wojciech Goj, enhetschef, trafikkontoret

Jan Alberts, IT-chef, trafikkontoret

Kristina Lundevall, digitaliseringschef, stadsledningskontoret

• Projektledare

Petra Robin, stadsledningskontoret

• Delprojektledare på trafikkontoret:

Patrik Backentoft, Nytt styr- och övervakningssystem

Tobias Johansson, Trafikdata realtid

Ivan Stankovic, Multifunktionssensor

Erik Lokka Hollander, 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, lösningsarkitekt, trafikkontoret IT

Mirko Peric, lösningsansvarig, trafikkontoret IT

Tomas Wiiand, IT arkitekt, stadsledningskontoret

Eric Andersson, säkerhet, stadsledningskontoret

Katarina Wendt Englund, kommunikatör, stadsledningskontoret





Behov: Öka framkomligheten för cyklar 

och gående i innerstaden 

Funktion som testades: Tidplaner som 

växlar efter aktuellt fordonsflöde

Datakällor: IR –kameror som mäter 

fordonsflöden

Resultat:

• Framkomligheten ökar för gående, 

cyklister och bussar. Liten påverkan 

för fordonstrafik.

• 60% av tiden mellan 10.00 och 15.30 

går i lågtrafik mot högtrafik tidigare.

Uppskalningar:

• Diskussion runt flera korsningar och 

även hur vi möjliggör delning av data.

Testplats: 

Korsningar runt Västerbroplan



Behov: Öka framkomligheten för kollektivtrafiken och förbättra 

luftkvaliteten.

Funktion: Algoritm som predikterar när dels köbildning uppstår, 

dels när gränsvärden för luftkvalitet överskrids.

Datakällor: Googles restidsdata och miljödata från SLB analys 

mätstation på Sankt Eriksgatan. 

Resultat: 

• Vinster i framkomlighet och speciellt i de värsta 

trafiksituationstillfällena. Även andra fordon än buss vinner.

• Tester med miljödata visar att det går att påverka luftkvalitén, 

gränsvärdena påverkades med någon procent. Behöver mer 

testning.

Uppskalningar:

• I trafikkontorets projekt ”Framkomlighetsåtgärder för 

stombuss 4” och förstudie - förvaltningsetablering.

NOx

Testplats: Drottningholmsvägen/Fridhemsgatan





Behov: 

1. Signalstyrning för att ersätta detektorer i marken 

2. Samla in trafikdata i realtid

3. Dela insamlad data till trafikdatasystemet och som öppen data

Ett utvecklingstest under ett år

• Tre leverantörer av kameror med AI förmåga

• Utvecklar och testar funktionerna gemensamt

Testperiod:

• Juni 2020 - april 2021, Kamerorna tas ned efter testperioden

Testplats: Fleminggatan/Sankt Eriksgatan 





Utvärdering

• Testet pågår till och med 15 november.

• Har tagit fram en ground truth som leverantörerna utvärderas mot.

• Viktigt att inget fordon missas vid detekteringen.

• Insamlad data verkar vettig, men vissa passager missas – trimning av 

modeller pågår.

• Osäkert hur det fungerar i dåligt väder, snö osv. Dåligt ljus, regn, reflektioner 

och strålkastare är utmanande.

Arbetar med förslag på hur lösningen kan skalas upp

• Kameran – position, hur många behövs och är det bäst med en kombination 

av olika sensorer.

• Säkerhet och tillstånd

• Kameratillstånd tog 13 månader -> hur designa en lösning som inte kräver 

tillstånd, alt. process för ansökan med Datainspektionen.

• Det går att bygga dessa lösningar med höga säkerhetskrav inom stadens 

IT-miljö, men hur gör vi med flera sensorer och flera korsningar?



• Arbete för att dela data pågår.

• IoT plattformen inte på plats -> 

Valt stadens integrationsplattform

• Tagit fram datamodeller -> 

När vi hade de framme gick det fort att få upp 

en integration och ett API.

• I oktober publiceras trafikdata i nära realtid 

från korsningen på stadens Dataportal för 

Öppna data.

• Vi hoppas på återkoppling från intressenter 

av trafikdata, internt och externt. 

Visualisering av Anders Elias, 

datastrateg, Beslutstöd, stadsledningskontoret





Behov:

• Efterlevnad av strategins strategiska principer.

• Effektiviserat underhåll.

• Nya möjligheter att samla in och dela data.

• Integrationsmöjligheter med stadens övriga plattformar.

• Ökade möjligheter för nya funktioner och anpassningar.

• Förbättrad konkurrens vid upphandling av styrapparater.

• Öppna API och standarder.

• En grund för andra verksamheter att använda för att 

möjliggöra den smarta staden.

Hur?

• Utrett och föreslagit att trafikkontoret inför ett öppet kommunikations protokoll i 

trafiksignalerna.

• Startat ett projekt för upphandling och införande av nytt system, pågår 2020-2022.





• Rapport med rekommendationer för 

uppskalningar, lärdomar och fortsatt 

arbete - leverans december 2020

Stockholm

2040





• Lätt att tänka ut men svårare att göra i praktiken.

– Flera förutsättningar saknades, t ex IoT plattformen, 

säkerhet, processer, mm. 

– Delprojektet med högst innovationshöjd, 

Multifunktionssensorn, stötte på patrull flera gånger. 

– Kortsiktig/långsiktigt - ta genomtänkta genvägar för att 

få resultat och för att testa att tekniken funkar.

– Använd öppna och enkla standarder, tänk modulärt.

• Tillsammansprojekt

– Komplext – ingen har facit – det hittar vi tillsammans.

– Verksamhetskunnig projektgrupp som och ledning som 

stöttar, driver och samordnar.

– Viktigt att verksamheten kan avsätta tid.

– Många kompetenser behövs: leverantörer, arkitekter, 

säkerhet, infrastruktur, kommunikation.

– Tar tid att mejlsa fram och förstå varandras behov och hur 

man kan samverka. Ta fram bilder ur olika perspektiv, håll 

kvar nätverken, sätt på paus, återuppta....



Visualisering av Anders Elias, 

datastrateg, Beslutstöd, stadsledningskontoret



Paus



Connected SRS

Anna Bondesson, Projektledare

Claus Popp Larsen, Rise



The Capital of Scandinavia

FoU-projekt:

Connected Stockholm Royal Seaport | Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden

Projektpartners: Med stöd från:





Utgångspunkter

Norra Djurgårdsstadens miljöprogram, 2010

Stockholms vision 2030: ”En stad i världsklass”

• Avancerade IKT-tjänster tillgängliga för alla 

• Regelbunden mätning och visualisering

Norra Djurgårdsstaden hållbarhetsprogram, 2017

Stockholms vision 2040: ”En stad för alla” 

• Tillhandahålla tjänster som underlättar vardagslivet genom digitalisering

• Återkoppling  

Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad, 2017

• Antogs av Kommunfullmäktige i April 2017.

• Strategins fokus är dra nytta av de möjligheter som följer med den tekniska utvecklingen inom 
områden som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), big data-analys och öppna data. 
Strategin lägger även stort fokus på hållbarhet.

1. Energi i fastigheter

2. Vatten och avfall

3. Resvanor

4. Grönytor och klimatanpassning



Följande parametrar används för att 

beräkna nyckeltalet: 

• Fastighetsel

• Varmvatten

• Uppvärmning

• Kyla

• Uppvärmd area (Atemp)

• Energislag för uppvärmning

• Norra Djurgårdsstaden ställer krav på 

nyckeltal kopplat till hållbarhetsmålen vid 

nybyggnation

• Nyckeltal för etapp 3/Norra 2: 

Energianvändning på 55 kWh/m2 ATEMP per år

• Uppföljning av nyckeltal efter 1 och 2 år

• Uppföljningen och insamling av data sker till 

stor del manuellt



Uppföljning av energianvändning i en fastighet kräver 

kvalitetssäkrad data från energimätare i fastigheten samt 

utvecklad undermätning. 

Idag följs detta upp årligen och manuellt. 

Automatiserad och systematisk insamling och uppföljning 

möjliggör effektivare styrning och förbättringsåtgärder.

Central insamling och delning gör att olika aktörer i och 

utanför staden kan nyttja datat. 







Utgångspunkter vid projektstart

• Det finns data men det är svårt att komma åt

• Det kommer att finnas organisatoriska vanskligheter

Insikter

• Enkelt att definiera vad som behövs tekniskt, men svårt att ”kräva” det

• Komplext och svårt att definiera vad som behövs organisatoriskt, men ännu svårare att ”kräva” 

det

• Inte konstigt att det är svårt eftersom ingen har delat data på det sättet förut

• Behov av att dela upp i organisatoriska domäner med tydliga överlämningspunkter, tekniskt och 

organisatoriskt

• TROLIGTVIS generellt för stadens verksamheter



Att notera

• Bilden är en generaliserad representation

• Det skiljer sig mellan fastigheter och byggaktörer

• (Under)mätningar generellt av högre kvalitet i 

Norra Djurgårdsstaden än på andra platser pga

kravställningarna relaterade till hållbarhetsmålen



Nuläge 

• Fastighetsel

• Varmvatten

• Uppvärmning

• Kyla

• Hushållsel

Ytterligare behov av data

• Ventilation (del av fast-el)

• VVC (del av fast-el)

• Golvvärme (del av hus-el)

data
undermätare

Fastighetsägarens 

plattform

Stadens centrala 

plattform

Extern 

energikonsult

Dataanalys / applikationer

Exploateringskontoret 

och staden äger datan 

och gör infoklassning

Exploaterings-

kontoret
3:e part

TjänstTjänst

Tjänst

Tjänst

Tjänst

Delade data Öppna data

Överlämning

Önskat läge
Kravställt läge och utvecklingspotential



• Norra Djurgårdsstaden bör kräva att fastighetsägaren under förvaltningsfasen kan samla 

in relevant data med högre frekvens och högre kvalitet än idag

• Norra Djurgårdsstaden bör kräva att fastighetsägarna har förmåga att tillgängliggöra data

– Tekniskt: Integration mellan plattformar

– Organisatoriskt: Ägandeskap och informationsklassning

• Norra Djurgårdsstaden bestämmer format, kvalitet och frekvens på data

• Norra Djurgårdsstaden bör arbeta för att vissa insamlade och bearbetade data 

tillgängliggörs som öppna/delade data för jämförelse och nya tjänster

• En förutsättning för denna kravställning är att staden själv (stadsledningskontoret/stadens 

centrala plattformar, Norra Djurgårdsstaden och stadens förvaltningar och bolag) måste 

utveckla förmågan att samla in och tillgängliggöra data.



Pilot Resursflöden i fastigheter för att ta arbetet med insamling 

av data från fastigheter vidare genom

 ett praktiskt test av insamling av energidata från ett antal 

fastigheter i Norra Djurgårdsstaden (huvudmätare, 

tillgängliga undermätare)

 utvidgning av arbetet till insamling av data för 

vattenanvändning. 

 förankring och etablering av roller och ansvar i det 

fortsatta arbetet med gemensam, central insamling av 

fastighetsdata med berörda aktörer. 

 Förbereda för förvaltningsetablering med stadens 

centrala plattformar. 

Start: Oktober 2020



The Capital of Scandinavia

Välkommen att kontakta oss!

Anna Bondesson, Projektledare Digitalisering, exploateringskontoret

anna.bondesson@extern.stockholm.se

Claus Popp Larsen, Head of Connected Cities, RISE

clauspopp.larsen@ri.se

Projektpartners: Med stöd från:

mailto:anna.bondesson@extern.stockholm.se
mailto:clauspopp.larsen@ri.se


Paus



Lärdomar och erfarenheter från projektet

Diskussion med projektledarna



Samverkan

Informationssäkerhet

Öppna data

Upphandling



Tack för idag!

Nästa Mötesplats Smart stad

9 december

Kontakta oss gärna!

claes.johannesson@stockholm.se  

funktion.stockholmsmartstad@stockholm.se

Besök Smart stads hemsida! https://smartstad.stockholm/

https://smartstad.stockholm/


Kontaktuppgifter

• Claes Johannesson, Programledare Smart och uppkopplad stad

claes.johannesson@stockholm.se

• Petra Robin, Projektledare Smart trafikstyrning

petra.robin@stockholm.se

• Anna Bondesson, Projektledare Connected SRS

anna.bondesson@extern.stockholm.se

mailto:claes.johannesson@stockholm.se
mailto:petra.robin@stockholm.se
mailto:anna.bondesson@extern.stockholm.se


Sessioner med resp. projekt

Gå in via ny skype-länk/mötesbokning


