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Förord
Systemintegration är ett delprojekt/case inom Kiruna Sustainability Centre som påbörjades i Inno-
vationsplattform Kiruna och som därefter har vidareutvecklats inom Testbed Kiruna. Syftet har varit 
att utforska hur flera sociotekniska, det vill säga tekniska system kopplade till sociala system skulle 
kunna integreras för att utveckla Kiruna till en smart/klok stad. Sambanden mellan olika system i 
samhället är komplext. Kan samband mellan tekniska och sociala system beskrivas finns stora möjlig-
heter till effektivisering och minskad suboptimering mellan systemen.  

Denna rapport vänder sig till praktiker och syftar till att exemplifiera hur en befolkningsmässigt liten 
kommun i glesbygd skulle kunna integrera tekniska och sociala system om förutsättningarna är orga-
nisatoriskt och ekonomiskt gynnsamma.  

Kiruna Sustainability Centre (KSC) har bestått av två delar: Innovationsplattform Kiruna, finansierat 
av Vinnova/EUs regionala utvecklingsfond, och Testbed Kiruna, finansierat av Tillväxtverket. Pro-
jektet har pågått mellan 2016 och 2020. Vi vill tacka för ett intressant samarbete med Kiruna kom-
mun, Tekniska verken i Kiruna AB och Rise. Särskilt tack till våra finansiärer Tillväxtverket, Vinnova, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt Sparbanken Nord.  
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1. Inledning  
Städer och dess byggda miljö består av många lager av system eller strukturer, där system betyder 
ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. 
Struktur betyder ett sammanhang mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till 
varandra.  
 
De synliga fysiska systemen består t ex av bebyggelsestruktur, gatustruktur och grönstruktur. Det 
finns även system som inte är synliga, tex. ledningsstruktur med vatten- och avlopp, kablar för elekt-
ricitet och fiber m.m. Men det finns också osynliga socialt konstruerade strukturer hur vi agerar till-
sammans, vilka sociala regler vi har mellan medmänniskor etc. Ovanför de fysiska synliga och de so-
ciala osynliga strukturerna har vi nedtecknade och beslutade lagar och regelverk, som utvecklats un-
der flera hundra år och som vi har att följa. De här illustrerade horisontella lagren av strukturer är 
alla integrerade med varandra, vilket betyder att de påverkas av och påverkar varandra.  
 
Arbetet med delprojektet Systemintegration har bestått av följande delar:  
 

1. Att undersöka smart city-begreppet i ett vidare perspektiv som “klok stad” och hur innehål-
let kan anpassas till mindre städer. 

2. Att föreslå hur teknik och “smarta” lösningar kan integreras i äldreboenden i en nära fram-
tid. 

3. Översiktlig beskrivning hur dessa olika skalor, från övergripande stadsnivå till detaljerade di-
gitala tekniska lösningar, i ett äldreboende kan länkas ihop på ett smart sätt. 

4. Att visa på hur Kiruna, om förutsättningarna är organisatoriskt och ekonomiskt gynnsamma, 
skulle kunna utvecklas till en smart/klok stad. 

 
Majoriteten av lagren i ett samhälles system har kommunen ansvar för. Integrationen av sy-
stemen är tydligt kopplad till och beroende av hur kommunen är organiserad för att kunna 
utveckla resonans mellan systemen. I en fortsatt implementering av innovationer är det vik-
tigt att utveckla hantering genom organisationens olika delar av kommunkoncernen och 
dess förvaltning. Detta behöver utvecklas på ett sociotekniskt medvetet sätt, då tek-niska 
innovationer blir överflödiga om de inte fungerar och används i det sociala samhället. 
 
Kiruna är en geografiskt stor kommun med en huvudort med liten befolkning. Kiruna ligger 
dessutom i en av Sveriges periferier i en glesbefolkad region med stort geografiskt avstånd 
till omgivande tätorter liksom till landets huvudstad. Det nordliga läget ovan polcirkeln med 
vacker natur ger specifika positiva förutsättningar för aktivt friluftsliv både sommar och vin-
ter för både stadens invånare och turister. Det kärva klimatet med långa, kalla och mörka 
vintrar behöver mötas med belysning och väl fungerande snöröjning. Det finns därför behov 
av att tolka den nutida forskningen och utvecklingen om smarta städer i nordliga regioner så att den 
passar till mindre städer av Kirunas storlek. I projektet har också undersökts hur teknik i kloka städer 
kan stödja de olika stegen i planeringsprocesser med fokus på äldreboende från projektidé, över de-
taljplanering till bygglov och projektering.  

1.1 Genomförande  
Projektet “Kiruna Sustainability Centre” (KSC) startade senhösten 2016 med att de två projektle-
darna Joakim Norman och Aila Määttä i Kiruna, knutna till Tekniska verken, besökte berörda förvalt-
ningar i Kiruna kommun för att samla uppslag på delprojekt. Detta resulterade i följande förslag till 
delprojekt inom KSC:   
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• Flexibla trafiklösningar i arktisk miljö 
• Material- och avfallshantering, t ex byggavfall i stadsomvandlingen i samarbete med LKAB, 

återvinning och återbruk, vision Kirunaportalen  
• Slamhantering, innovativa lösningar 
• Torrkonservering, hantering av matavfall  
• Digital samrådsprocess/verktyg 
• LoRaWAN-stadsnätverk, informationsbärare för IoT/IKT 
• Lågenergibyggnader i Kiruna, hus – lokaler – anpassningar  
• Innovativa ventilationslösningar i arktiskt klimat 
• Energiskog för rening av luft och processvatten 
• Drönare, teknik för att  t ex underlätta stadsplanering och understödja räddningstjänst 
• Odling, i stad - i gruva 
• Mätning/styrning av stadens infrastruktur med sensorer, t ex monitorering avvikelser i fjärr-

värmesystemet I realtid 
• Solcellspark i Kiruna 

 
Baserat på förslagen formulerade projektledarna i Kiruna detaljerade beskrivningar för ett antal del-
projekt som benämndes “case”.  Från LTU föreslogs då en klustring av de små projekten till större 
delprojekt enligt nedan. Från och med februari 2018 bemannades casen från både LTU och Rise. Ett 
av delprojekten var “systemintegration”, som fokuserar på hur olika system i staden kan integreras 
och samverka för att stärka varandra. Projektledningen i Kiruna besökte LTU i Luleå september 2018, 
för att komma överens om upplägg av delprojektet Systemintegration.  
 
Inom delprojektet Systemintegration har studerats vad smart stad i en vidare betydelse kan inne-
fatta. Detta har bland annat genomförts via litteratur- och Internetsökningar, samt omvärlds-studier. 
Sökningar har gjorts med sökorden ”smarta städer”, ”smart towns”, ”smart city urban planning”, 
”smart city town planning”, ”smart city elderly”, “framtidens äldreboende”. Artiklar med fokus på 
stadsplanering/planeringsnivåer och/eller äldreboende valdes ut för att granska sammanfattningar 
för att bedöma om de var relevanta för denna studie. Vidare har det genomförts workshops samt 
intervjuer med aktörer i Kiruna inom de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen 
TVAB och KBAB. n tidigare översikt indikerade att mycket av aktuella smart city-projekt har varit in-
riktad på storstäder.  
 
I ett tidigt skede utvecklades en idé om aktiva belysningsstolpar i Kiruna centrum, som ett förslag för 
att visa på hur olika lager av såväl tekniska som sociala system i staden kan integreras med varandra. 
Stolpen skulle ha en skärm som visade Kirunas invånare aktuell kommunal information. Den skulle 
även genom sensorer kunna mäta t ex mängden gående, cyklister, biltrafik för att samla statistik. 
Stolpen skulle tydligt visa de olika systemlagren med WiFi i luften, aktiviteter i gatuplanet samt 
koppling till kablar och rördragningar i undermarken. Avsikten var att genom stolpen visa på hur de 
olika tekniska lagren i vertikal ledd är integrerade med varandra och hur den interagerar med det 
sociala livet i staden. Ett antal betydelsefulla noder i nya centrum valdes ut där många människor 
förväntades röra sig och där kablar och ledningar korsar varandra. 
 
2018-11-13 april hölls en  Innovationsdag i Kiruna där alla pågående case presenterades för fysiskt 
närvarande representanter från Kirunakoncernen.  
 
I juni 2018 tillträdde två nya projektledare för hela KSC i Kiruna, Niklas Sirén och Nina Sarri, då de ur-
sprungliga projektledarna slutat på grund av annat arbete. 20 september besökte projektledarna Lu-
leå, Luleå tekniska universitet och projektgruppen för att diskutera delprojektet Systemintegration. 
Då utvecklades och förtydligades innehåll och genomförande. Anna-Karin Stoltz-Ehn från Rise invol-
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verades i projektet i oktober 2018, med syfte att utveckla samverkansprocesser mellan ingående ak-
törer berörda av systemintegration inom Kiruna. Stoltz-Ehn var lämplig genom sina kunskaper och 
erfarenheter som koordinator för samtliga Vinnovas Innovationsplattformar och samverkan mellan 
dem. Stoltz-Ehn deltog dock bara under en kort period på grund av tidsbrist, då hon hade alltför stor 
arbetsbelastning inom andra projekt inom Rise.  
 
En andra workshop hölls i Kiruna 26–27 februari 2019 av projektgruppen för Systemintegration med 
deltagare från KSC projektledning, Stadsbyggnadsförvaltning, Plan- och exploateringsavdelning, 
Miljö- och byggnadsförvaltning, IT-kontoret, Kirunabostäder, samt Räddningstjänst. Workshopen in-
leddes med presentation av projektgruppens omvärldsstudie och den interaktiva stolpen. Worksho-
pens huvudsyfte var att genom gruppövningar identifiera de kommunala förvaltningarnas aktuella 
utmaningar som representanterna önskade stöd av genom forskning och utvecklingsarbete. Där 
identifierades länkar inom kommunkoncernen, som fattas för att samverkan ska fungera på ett ef-
fektivt sätt.  
 
Utifrån övningen på workshopen framkom flera förslag till fallstudier. Vid ett följande on-
line-möte utkristalliserades fem ut som angelägna. Därefter valdes två fallstudier ut som de 
mest värdefulla och möjliga att genomföra inom Systemintegrering. Det ena Smart dig med 
användning av sensorer och liknande vid grävning av rördragningar och kablar. Det visade 
sig att Kiruna kommun redan har tydliga Riktlinjer för schakt- och ledningsarbeten på kommunal 
mark (Kiruna kommun 2017), varför ytterligare fördjupning inom detta område ansågs onödigt. Dock 
kan påpekas att rapporten verkade okänd av flera berörda av schaktarbeten. Avsikten med riktlin-
jerna är att reducera störningar och kostnader för samhället vid schakt- och ledningsarbeten på 
allmän platsmark, som gator, gångbanor, gång-och cykelvägar, torg, parkeringar, lekplatser, parker 
och naturmark, som Kiruna kommun äger och är väghållare samt markförvaltare av.  
 
Den andra föreslagna fallstudien var Planering-byggprocessen som ansågs mycket angeläget ef-
tersom de berör flera förvaltningar, samt de kommunala bolagen Kirunabostäder (KBAB) och Tek-
niska verken i Kiruna (TVAB), vars verksamheter behöver ha ett utbyte av information för att hantera 
planering inför byggprocesser. En tredje workshop hölls 29 april 2019 för att vidareutveckla denna 
fallstudie. Workshopen leddes av projektgruppen, deltagarna kom från KSC projektledning, Stads-
byggnadsförvaltning, Plan- och exploateringsavdelning, Miljö- och byggnadsförvaltning, IT-kontoret, 
Kirunabostäder, samt Räddningstjänst. Inför workshopen genomförde projektgruppen en intervjuun-
dersökning med representanter för de olika aktörerna om hur stadsplanerings- och byggprocessen 
fungerar, som tillsammans med resultatet av workshopen utgjort underlag för ett sambandsschema 
över hur bygglovsprocessen ser ut idag. I anslutning till workshopen fick vi kännedom om att ett nytt 
äldreboende var aktuellt att bygga. Socialförvaltningen var mycket intresserad av att vara delaktig i 
samverkan om IT-integrering i processen för äldreboendet.  
 
I juli 2019 meddelade projektledningen i Kiruna att ”kommunledningen som projektägare har skickat 
tydliga signaler angående vad de vill se, gällande testbäddar och piloter som stärker näringsliv och 
löser fysiska utmaningar i stadsomvandlingen. Detta innebar att vi tvingas omgruppera arbetet uti-
från sakområden där vi kan se de bästa möjligheterna för leverans.” Casen Systemintegration och 
Flexibla trafiklösningar beslutades då efter diskussion att arbetas vidare med utan regelbunden sam-
verkan med kommunens tjänstepersoner. Den tidigare inledda kontakten med socialförvaltningen 
om nybyggnad av ett äldreboende utkristalliserades som lämplig konkret fallstudie att fokusera på 
och fortsätta arbeta med inom Systemintegration. Detta som exempel på hur IoT skulle kunna inte-
greras redan i projekteringsfasen. Beslut om, när, och placering av detta äldreboende har dock varit 
en utdragen och krokig process.  
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Som grund för hela caset Systemintegration gjordes en studie av vad ‘smart cities’/kloka städer för 
äldre är och kan vara utifrån litteratur, rapporter och pågående projekt både nationellt och internat-
ionellt. I en senare del har delprojektet fokuserat på tekniska aspekter vid utveckling, projektering 
och planering av byggnader i relation till Internet-of-Things (IoT) med sensorer och plattformar som 
behövs för att integrera olika typer av teknik. Framtidens byggnader kommer att kräva förberedelse 
och integrering av teknik för att vara ”framtids-säkrade” vilket kräver teknikintegration under plane-
rings- och projekteringsfaserna. Den inledande undersökningen av state-of-art visade att forskning 
inom integration av teknik i nya byggnader under planerings- och designfasen är begränsad, speciellt 
i relation till hälso- och äldrevård.  
 
Slutprodukten av Systemintegration har utmynnat i denna utredning av vad Kiruna kommun skulle 
kunna tillämpa för att bli en mer klok/smart stad i framtiden. Den ska ses som en ”katalog” för vad 
som skulle kunna implementeras om alla ekonomiska och personella resurser finns tillgängliga.  

1.2 Begreppsförklaringar  
 

Artificiell Intelligens (AI) kallas även för maskin-intelligens. Datorprogram utvecklas för att efterlikna 
mänskligt beteende och tänkande. AI-verktygen kan hantera stora mängder information som samlas 
in via Sakernas Internet, till exempel driver AI de självkörande bilar som finns idag.  

BIM Building Information Model handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnads-
verk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och 
arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.1  
 
Datorarkitektur är det teknikområde som behandlar datorers uppbyggnad med avseende på arbets-
sätt och struktur, dvs. samspelet mellan beräkningsmodell och implementering. Med beräkningsmo-
dell avses den ordning i vilken delberäkningar i ett program utförs samt hur data överförs mellan 
dessa. (NE 2020) 

Digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbe-
tas i dator (NE 2020) genom att man anger värden med siffror, ettor och nollor. Digitalisering hand-
lar om att utnyttja den digitala teknikens möjligheter för att till exempel automatisera en manuell 
process, ofta med avsikt att effektivisera och snabba på genomförandet. (Ekonomistyrningsverket, 
2018) 

Digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det verkliga objektet rap-
porterar sin aktuella status till den digitala tvillingen, exempelvis med hjälp av sensorer, vilket under-
lättar både drift och underhållsplanering. Digital version av den befintliga staden beskriver hur sta-
den ser ut och vilka funktioner den har. Denna information om staden används för att kunna förstå 
staden. Det går också att visa det som  händer just nu, det vill säga realtidsinformation. Den framtida 
informationen, det som kommer att hända i staden framöver, kan skapas i olika scenarier i tvillingen 
som underlag till stadsplaneringen. (Stadsutveckling Göteborg 2020) 
 
Förstärkt verklighet eller, Augmented Reality (AR) lägger ett visuellt datalager över verkligheten 
som omger oss. Det är en praktisk användning av artificiell intelligens som i sin tur nyttjar data från 
sakernas Internet.  

                                                       
1 https://www.bimalliance.se/vad-aer-bim/  

https://www.bimalliance.se/vad-aer-bim/
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IKT Informations och kommunikationsteknik  är ett begrepp som inkluderar datorkommunikation 
mellan datorer över godtyckligt nätverk samt programvaror, datalagring, multimedia med mera som 
möjliggör åtkomst till data, kommunikation av information och databearbetning. 

Internet-of-things (IoT) eller på svenska Sakernas Internet är objekt med inbyggd elektronik som är 
uppkopplade till Internet. Detta gör att objekten kan styras och utbyta data över nätet.  

Virtuell verklighet eller Virtual Reality (VR) används för att simulera nya förslag på miljöer, till exempel 
alternativ till den befintliga fysiska miljön. Användarna kan röra sig i den virtuella miljön och där även 
interagera med andra.  

2. Systemintegration och digitalisering  
Systemintegration av en stad kan göras inom flera planeringsnivåer i olika skalor och detaljerings-
grad. Syftet är att ha kunskap och överblick av en stads alla ingående fysiska och tekniska system, 
men också hur systemen samordnas och samverkar med invånarnas livsmiljö och sociala system. Det 
man eftersträvar är att systemen ska samordnas så att de stärker varandra och ger synergieffekter 
och att undvika att systemen hindrar varandra så att vissa system inte blir optimala utan ger minus-
effekter. Målet är att systemlagren i staden interagerar med varandra på ett stärkande sätt för att ge 
en positiv resonans (som ljuv musik) så att systemen inte i stället stör varandra och ger en dissonans 
(oljud).  
 
Det är önskvärt att systemintegration kan ske i planeringsprocesser där planeringsunderlag för de 
olika systemen läggs upp, t ex GIS-information för fysiska system. Det handlar sedan om hur sådana 
underlag tillsammans med andra typer av befintlig och ny information kan integreras för att vid pla-
nering och val av system se till att de kompletterar och inte konkurrerar med varandra.  
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Figur 1. Exempel på hur man kan arbeta med olika GIS-lager.2  
Digitaliseringen i samhället börjar vara ett känt begrepp men ännu så finns väldigt få konkreta stu-
dier av hur digitaliseringen ska realiseras sett till teknik, tjänster, användarvänlighet. En målsättning 
kan vara att tillgängliggöra en säker och skalbar IT-arkitektur som medger att IoT-enheter, sensorer, 
öppna data etc. adderas till en plattform för att kunna utveckla tjänster. Skalbarhet innebär att när 
kapaciteten i systemet behöver ökas genom att  fler enheter (exempelvis IoT-enheter) ansluts och 
nya tjänster skapas, är det möjligt att använda samma systemstruktur/ arkitektur och addera ny 
hårdvara (kommunikations-, beräknings- och lagringskapacitet). Ofta är dagens plattformar testade i 
liten skala och adresserar endast en problemdomän (t ex e-Hälsa, belysning, BIM). För att möjliggöra 
unika lösningar för tjänstenäring så krävs att datamängder från olika tematiska områden kan kombi-
neras på godtyckligt sätt. För att uppnå denna måluppfyllelse krävs skalbara distribuerade IT-arkitek-
turer som möjliggör datadelning samt gränssnitt som gör att delsystem kan kopplas samman. De sy-
stem som idag tillgängliggörs har ofta en otillräcklig design för säkerheten utifrån att nya gränssnitt 
öppnas upp för ett användande som de inte initialt var tänkta för, exempelvis vid beaktande av in-
tegritet och GDPR. Ser vi till IoT som teknologi, som är en relativt ny teknologitrend, ligger huvudfo-
kus oftast ligger på funktionalitet där säkerheten beaktas för sent i utvecklingen och därigenom 
skapar säkerhetsbrister.  Detta måste utvecklas för att systemen ska kunna tillämpas i mer komplexa 
och kritiska sammanhang.3 
 
Ett annat område är att kunna tolka den data som finns tillgänglig från olika områden, dels genom 
digitaliseringen, dels genom att kombinera data för att utvinna ny information på ett sätt som inte 
görs idag. För informationsanalyser så är maskinlärande metoder viktiga då det gäller stora data-
mängder som annars är svåra att överblicka. Informationen i samhället behöver kommuniceras på 

                                                       
2  https://iqmtel.se/nyheter/battre-overblick-med-gis.html 
3  https://www.securitymagazine.com/articles/92704-understanding-the-needs-of-iot-security 

https://iqmtel.se/nyheter/battre-overblick-med-gis.html
https://www.securitymagazine.com/articles/92704-understanding-the-needs-of-iot-security


15 
 

ett tillgängligt och lättförståeligt sätt: både genom att kommuniceras i realtid, som är viktigt för plat-
sen man befinner sig på och slutligen, och genom integrationen av informations- och kommunikat-
ionsteknologin i samhället, på platser där vi befinner oss, där tillgängligheten måste göras enklare än 
idag. Information som delges ska kunna ske utifrån individens intresse, vara platsberoende, och sam-
tidigt skapa integritet för individer.  
 
För tjänstenäringen så är fortfarande IT-arkitekturer för generella IoT-plattformar relativt okända, 
vilket medför lösningar som är leverantörsberoende, ofta benämnda vertikaler, som innebär att end-
ast de komponenter som leverantören tillhandahåller går att använda, då uppstår inlåsningseffekter 
hos leverantörer. Istället krävs flexibla systemlösningar som gör att delsystem från olika leverantörer 
kan kombineras för skapandet av nya tjänster.  
 
När allt fler objekt/saker i staden utrustas med informations- och kommunikationsteknologi (IKT), 
samt ansluts till internet (sakernas Internet), bidrar det till att möjligheten att få ökad information 
om företeelser och händelser i samhället, vilket i sin tur ger ökad förståelse om företeelser och däri-
genom skapar nya behov/lösningar. Information som finns tillgänglig på olika håll idag om stadsde-
lar, flöden, byggnader, kulturevenemang etc. kan göras mer lättillgänglig och därmed öppna och 
sättas samman i en samlad plattform samt andra kreativa sätt. En sådan plattform är till nytta för 
den kommunala förvaltningen såväl som för stadens invånare. Naturligtvis måste känslig kommunal 
data hanteras på ett säkert och integritetsfullt sätt.  

 

“Artificiell intelligens ger mening och betydelse till all 
data, förstärkt verklighet hjälper oss att sortera över-
flödet av information på ett relevant sätt, och virtuell 
verklighet blir ett alternativ till förflyttning.” 

(Boverket: Smarta städer och regioner, 2018:6)  
 

2.1 Sociotekniska system  
Begreppet socioteknik används för att beskriva sambandet mellan teknik, samhälle och människor. 
Det handlar om både materiella, sociala och mänskliga ”komponenter” av till exempel energisystem, 
transportsystem eller informationsteknik (IT). ”Dessa system är generella och omfattande och kallas 
därför ofta för stora sociotekniska system” (Palm & Wihlborg 2007:15).  
 

Sociotekniska kommunala system utgör en stor del av kommunernas verksamhet, både när det gäl-
ler antalet anställda som arbetar i systemen liksom deras andel av den kommunala budgeten. Det är 
därför viktigt att uppmärksamma styrning, utveckling och förvaltning av sådana system, både hur de 
fungerar idag och hur de skulle kunna utvecklas och bli effektivare i framtiden. Kommunerna eller de 
kommunala bolagen äger, förvaltar och/eller har tillsyn av de flesta av samhällets oumbärliga socio-
tekniska system såsom fjärrvärme, vatten- och avloppssystem, elsystem, bredband och avfallssy-
stem. Sådana exempel på sociotekniska system består i sig av en lång rad materiella komponenter; 
som rör, ledningar, mätare, lampor men också samhälleliga organisationer, regelverk, skatter etc. 
tillsammans med en mängd sociala aktörer; som ägarna, förvaltarna, kunderna etc. Alla dessa kom-
ponenter, regelverk och aktörer är alla inbördes beroende av varandra för att fungera. (Palm & Wihl-
borg 2007) 
 

Baserat på detta har de sociotekniska systemen ett stort allmänt intresse och kommunens invånare 
är i vardagen beroende av systemens funktioner för att tillgodose grundläggande behov, som mat-
lagning, uppvärmning, belysning, tele- och datakommunikation, kollektivtrafik etcetera. Systemen 
hänger också tydligt ihop med invånarna och det kommunala geografiska området. Ibland är syste-
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men slutna och finns helt inom kommunens geografiska gräns, till exempel vatten, avlopp och fjärr-
värme. Medan i andra fall är kommunens sociotekniska system del av vidare nationella och ibland 
globala system,  som nät för tele- och datakommunikation.  
 

 
 
Figur 2 illustrerar förenklat de huvudsakliga sociotekniska systemlagren i Kiruna på en horisontell ledd. På den 
vertikala ledden kan man analysera kopplingarna mellan de olika systemlagren. I en mer utvecklad framtida 
matris skulle kan man undersöka hur lagren interagerar med varandra på ett stärkande sätt för att ge en posi-
tiv resonans (som ljuv musik) så att systemen inte i stället stör varandra och ger en dissonans (oljud).  

2.2 Klok/smart stad  
Det finns ingen entydig definition av vad en ”smart stad” är (se t ex Granath 2016, Neirotti 2014). 
Begreppet började användas under slutet av 1990-talet, och fokuserade då framför allt på IKT i sta-
den (Cellina & Castri 2017).  Ofta syftar begreppet på städer som är hållbara, konkurrenskraftiga och 
som investerar i både att utveckla infrastruktur och att fokusera på välmående invånare (Papa et al 
2013). Europakommissionen knyter ihop ”smart cities” med användning av teknologi som en plats 
där traditionella nätverk och service görs mer effektiva genom användning av digital- och telekom-
munikationsteknik som är till nytta för både stadens invånare och dess näringsliv. EU-kommissionen 
uppmärksammar att begreppet ”smart city” står bakom användning av IKT för bättre användning av 
resurser, och med mindre emissioner som resultat. Detta förutsätter en mer interaktiv och tillgänglig 
organisation av staden och dess system, och som inkluderar exempelvis tryggare allmänna platser, 
och bostäder anpassade till en åldrande befolkning.  
 
Eurocities är ett nätverk mellan cirka 135 städer runtom i EU för att utbyta, dela och lära sig av 
varandra om utvecklingen av smart cities. Det övergripande målet är att öka invånarnas livskvalité. 
Städerna arbetar tillsammans för att stärka sin interna organisation, lokala styrning, datahantering, 
utveckla digitala lösningar och öka invånarnas engagemang.  
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Smartare städer är en del i skiftet av teknikutveckling baserad på öppna data, öppna gränssnitt och 
plattformar samt öppna standarder. Även om smart city betyder olika saker för olika städer, så delar 
de ett set av gemensamma principer och trender i strävanden att bli smartare: 

1. Smarta städer måste skapas för, av och med medborgarna för att förbättra sin livskvalité. En 
framgångsrik smart city kommer att stärka och engagera invånarna för att dra nytta av deras 
potential som medskapare av lösningar för staden. 

2. Tekniken är en viktig möjliggörare för smartare städer, men är ett medel snarare än ett mål. 
Att bli smartare handlar om att kombinera avancerad ingenjörsteknologi med enklare låg-
teknologiska lösningar. 

3. Samarbete, samskapande och partnerskap är nyckelelement för transparent styrning på lo-
kal nivå, kvadrupel helix-samarbete mellan medborgare, akademi, företag och myndigheter. 

4. Data är ryggraden i smartare städer. 
5. Gemensamma och öppna standarder samt förbättring av interoperabilitet mellan system i 

staden är avgörande. 
            (Eurocity 2016) 
 
Cellina och Castri (2017) identifierade tre aspekter av “smart cities”: smart teknologi, smarta männi-
skor, samt smart samarbete. Smart teknologi innebär en infrastruktur baserad på sensorer som sam-
lar in, överför och lagrar data, som kan utgöra underlag för ett optimerat beslutsfattande. Tekniken i 
sig är inte tillräcklig, utan den måste vara tillgänglig för alla, och därmed överbrygga barriärer som 
språk, kultur, låg kunskap om och begränsad erfarenhet av digitala lösningar, olika intellektuella för-
mågor och så vidare. Samarbete mellan institutioner, företag, medborgare, och andra aktörer krävs 
för att dra nytta av tekniken, där deltagandemetoder med fokus på medskapande, samproduktion, 
och att gemensamt utveckla tjänster lyfts fram.  
 
En kritik mot “smart cities” är den starka tron på att tekniska lösningar för urbana problem ska lösa 
allt och att den tar liten hänsyn till den unika platsen, människor och kulturella skillnader. Det finns 
en tendens till att man utgår från ett “en-storlek-passar-alla”-perspektiv, och där vissa städer åter-
kommande lyfts fram som goda exempel, vilket i förlängningen skapar en samsyn som bestämmer 
vad en smart stad är (Kitchin 2014). Man bör inte heller enbart förhålla sig till storstäder, utan också 
den digitala utvecklingen i mindre orter och på landsbygden måste inkluderas (Hosseini et al 2018).  
Det finns många exempel på utveckling av “smarta” lösningar inom stadsplanering. Stort fokus ligger 
emellertid på miljöfrågor och mobilitet (Cellina & Castri 2017). I en omvärldsspaning gjord på upp-
drag av IQ Samhällsbyggnad konstateras bland annat att utveckling av digitala tvillingar pågår på 
många ställen internationellt, men det är inte entydigt vad som avses med detta. Vidare så är artifici-
ell intelligens (AI) något som många säger sig arbeta med, men området är relativt outvecklat (Smart 
Built Environment 2020). Frågor om integritet och säkerhet är viktiga i sammanhanget, men det 
finns en tendens att detta inte uppmärksammas i de studier som görs (Cellina & Castri 2017).  
 
Utvecklingen inom medicin och hälsa, liksom bättre levnadsförhållanden, innebär att vi lever allt 
längre, vilket i sin tur ställer större krav på samhället att ta om hand en åldrande befolkning. Utveckl-
ing av kostnadseffektiva “smarta” lösningar inom äldreomsorgen och boende för äldre kan också 
möjliggöra en bättre omsorg och att man kan bo kvar hemma längre (Majumder et al 2017), exem-
pel på projekt som arbetar att möjliggöra detta  med AI och IoT för äldre är iVO4. WHO (2015) anger 
åtta indikatorer för äldrevänliga städer – utomhusmiljöer, byggnader, transporter, bostäder, socialt 
deltagande, respekt och social inkludering, medborgardeltagande, anställningar, kommunikation och 
information, samhällsstöd och hälsoservice. En äldrevänlig miljö där ”smart cities” skapar miljöer 
som stödjer aktivt och hälsosamt åldrande behövs av många skäl. Det kan också handla om digitali-
sering och teknikutveckling, som sensorer i hemmen som exempelvis känner av om rörelsemönster 
avviker från det normala, eller som kontrollerar den fysiska hälsan (Majumder et al 2017). Det kan 

                                                       
4 https://iot-ivo.se/ 

https://iot-ivo.se/


18 
 

vara sensorer som sätts på kläderna eller direkt på kroppen (Majumder et al 2017), eller i sängar 
som kan bevaka sömnbeteenden (Ourique de Morais 2015). I Helsingfors, Finland, har en test- och 
pilotmiljö för digitalisering inom serviceboende skapats, i syfte att kunna utforska teknologi och ap-
paratur för användning i såväl serviceboende som i hemmamiljöer (Smart Built Environment 2020).  
 
För att visa på projektgruppens bredare perspektiv på smart stad än IoT utan också dess inverkan på 
städers sociala system används det svenska begreppet klok stad.  

2.3 Digitalisering - från översiktlig planering till byggprocess 
Det är angeläget att den fysiska planeringen säkerställer att sakfrågor i stadsutveckling hanteras och 
följs upp genom alla steg i planeringsprocesser: från kommunala visioner och policies till översikts-
plan, fördjupad översiktsplan, eventuell utvecklingsplan, till den juridiskt bindande detaljplanen, 
eventuella markanvisningstävlingar, upphandlingsskede, samt byggprocessen. Genom att digitalisera 
planeringsunderlag och samtliga steg i planeringsprocesserna så kan handlingar enkelt föras över 
mellan kommunens förvaltningar och bolag. På det sättet kan mycket tid sparas som istället kan an-
vändas för de mänskliga avvägningar som behöver göras mellan alla faktorer och aspekter som ingår 
i samhällsplanering.  

2.3.1 Plan- och bygglagen 

Den kommunala planeringen regleras av Plan- och bygglag (2010:900) (PBL). I denna regleras över-
siktsplan, detaljplan, och områdesbestämmelse, vilka är kommunernas planinstrument.  
 
I översiktsplanen ska kommunen övergripande redovisa den tänkta mark- och vattenanvändningen 
inom kommunen. Där ska också anges hur den byggda miljön ska användas, brukas och bevaras. Vi-
dare ska man ange vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen, men även hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses. Fördjupade översiktsplaner kan upprättas för kommuncentra, 
områden med stort förändringstryck, eller nya utvecklingsområden.  
Detaljplanen är juridiskt bindande och reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggel-
sen ska se ut inom ett visst område. Detaljplanen är bindande för bygglovsprövningar.  

2.3.2 Digitaliseringsutredningar  

Det pågår flera nationella projekt för digitalisering av planeringsprocesser. Det handlar dels om att 
standardisera information så att den går att använda i olika mjukvaror/datorprogram. Dels handlar 
det om att olika mjukvaror ska vara kompatibla/förenliga med varandra samt att data ska standardi-
seras, så att information och dokument från olika planeringsnivåer kan föras över mellan planerings-
nivåer. Digitaliseringen ses som en väsentlig del i att effektivisera och förkorta planeringsprocesser. I 
en sådan effektiviseringsprocess är det viktigt att inte bortse från specifika aspekter som kan anses 
ta tid, till exempel uppföljning av hållbarhets- och kvalitetsaspekter genom hela planeringsproces-
sen. Aktuella nationella projekt som behandlar digitalisering av planeringsprocesser beskrivs nedan.  

Såväl regering som myndigheter och byggbransch bedömer att en mer digital planeringsprocess kan 
leda till såväl snabbare som mer kostnadseffektiva planerings- och byggprocesser. En mer enhetlig 
hantering kommunalt och regionalt kan också bidra till mer förutsägbara och rättssäkra planproces-
ser.   

2.3.2.1 Regeringsuppdrag 

Boverket har haft ett regeringsuppdrag att verka för en Enhetlig digital tillämpning av plan- och 
bygglagen, vilket redovisades augusti 2020. Där konstaterades att en enhetlig digital samhällsbygg-
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nadsprocess kan ge snabbare och mer rättssäkra plan- och byggprocesser. Det krävs dock en enhet-
lig informationshantering lokalt, regionalt och nationellt för att uppnå detta. Inom ramen för upp-
draget utvecklades ett modellbaserat arbetssätt för hur PBL kan tillämpas i digital miljö. Man föreslår 
också att digitala planer ska vara juridiskt bindande. Detta eftersom det skapar merarbete i planpro-
cessen om kommunerna måste arbeta parallellt med traditionella analoga planhandlingar, även om 
planprocessen även sker i digital form. Plan- och bygglagen kräver dock fortfarande att plankartan 
ska kunna skrivas ut i pappersform. (Boverket 2020) 

Enligt Boverkets förslag ska detaljplaner som påbörjas från och med 2020 utformas så att uppgif-
terna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. De har utarbetat föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan och planbeskrivning. De har också utarbetat en modell för översiktsplanering, i 
syfte att strukturera översiktsplaneinformation så att den kan användas digitalt för nationella tjäns-
ter. Detta förväntas öka jämförbarheten mellan grannkommuners översiktsplaner, och kan användas 
som analysunderlag i mellankommunal och regional planering. (Boverket 2020) 

Boverket har också arbetat tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor och 
myndigheter projektet Får jag lov? finansierat av Vinnova. En förstudie och informationskartläggning 
genomfördes. Inom ramen för projektet byggdes bland annat ett modellbibliotek upp, som hanterar 
information kopplad till lov- och byggprocessen och visar hur flödet i de olika processerna kan se ut. 
Ett tredje steg för implementering fick dock inte finansiering. (Boverket 2019). 

Lantmäteriet har haft ett regeringsuppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, vil-
ket slutredovisades 2019. Inom uppdraget utreddes förutsättningarna för att tillgängliggöra alla geo-
data (geografisk data) i samhällsbyggnadsprocessen. En förutsättning för detta är att nationell till-
gång till relevant geodata standardiseras, och Lantmäteriet föreslår en konceptuell digital arkitektur 
för detta. Där föreslås även en rättslig styrmodell för de olika användarna av datan (konsument, 
samordnare, producent, datavärd). De föreslår också olika rättsliga lösningar för informationshante-
ring, med hänsyn till juridik kring sekretess, integritet och säkerhet. (Lantmäteriet 2019) 

2.3.2.2 Branschutredningar  

IQ Samhällsbyggnad, som är en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbygg-
nadssektorn, har genomfört en rad projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built 
Environment.  

Mellan 2017-2019 bedrevs projektet Digital samhällsbyggnadsprocess (DigSam), inom Smart Built 
Environment samfinansierat med Vinnova. Projektet syftade till att se hur ett obrutet standardiserat 
informationsflöde kan skapas, och att genomföra översiktsplanering, medborgardialog och med-
skapande genom att nyttja digitaliseringens tekniska möjligheter. Även möjligheterna till enklare da-
talagring undersöktes, liksom vilka juridiska hinder som finns för en digital samhällsbyggnadsprocess. 
Projektet visade att samhällsbyggnadsprocessen kan effektiviseras, men det krävs en enhetlig syste-
matisering och nationell infrastruktur för lagring och åtkomst av data. Om geodata och BIM integre-
ras kan planeringsprocessen och dialogen mellan olika aktörer förenklas.  (Smart Built Environment 
2019) 

DigSam-projektet byggde på ett tidigare projekt, Smart planering för byggande - Informationsförsörj-
ning för planering, fastighetsbildning och bygglov. Det projektet syftade till att bidra till standardise-
rade digitala myndighetsprocesser. Tanken var att integrera byggbranschens byggnadsmodeller 
(BIM) med Lantmäteriets och kommunernas geodata (Smart Built Environment 2018). IQ Samhälls-
byggnad har även utvecklat en testbädd för hantering av information för det byggda samhället i ett 
livscykelperspektiv. Tanken har varit att i ett senare skede testa ett antal komponenter för import 
och export av BIM och geodata. (Smart Built Environment 2017). 
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Figur 3 visar en 4D-modell för att visualisera nya Kirunas utbyggnad genom en 3D-modell som växer över tid. 
(Johansson 2012).  

Under en period av sina doktorandstudier arbetade Tim Johansson, från Luleå tekniska universitet, i 
Kiruna med att utveckla en 4-dimensionell modell för att illustrera nya Kirunas utbyggnad över tid 
(se figur 3). 4D-modellen bestod av en 3D-planeringsmodell kopplad till 4:e dimensionens tidplaner, 
för att förbättra förståelsen av tidsdimensionen i stadsplanering. Idén med modellen är att alla ska 
kunna följa hur planeringsförslag och planeringssteg realiseras över tid. Information om staden kan 
på det här sättet visualiseras för att göra planerna tillgängliga och lättare att förstå för invånarna än 
dagens 2-dimensionella plankartor. Då kan medborgarna få större möjligheter att vara delaktiga i 
planeringen. Genom att lägga till tidsdimensionen kan det stödja förståelsen av den successiva om-
vandlingen från den befintliga staden till det nya Kiruna. En första prototyp av kommunikationsplatt-
formen utvecklades baserad på Google Earth och Facebook. Den innehåller tids-rumslig visualisering 
av stadsplanering för att stödja en tvåvägskommunikation för att också digitalt kunna samla invånar-
nas synpunkter på stadens utveckling. (Johansson, 2012) 

2.3.3  Kommunala exempel  

De sammanfattade exemplen på digitalisering visar hur små och medelstora städer, samt några stor-
städer, kan använda digitalisering för att effektivisera och underlätta kommunala processer och 
tjänster.  
 
Luleå kommun anger att med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen får kommunen möjlighet 
att5: 

• ge Luleås invånare möjlighet att ta del av planer i tidiga skeden 
• få bättre samverkan och utbyte av information mellan samhällsbyggnadsprocessens aktörer 
• få minskad miljöpåverkan genom smartare val och beslut kring hur vi bygger staden baserad 

på fakta och analys 
• få bättre beslutsunderlag för utvecklingen av kommunens markanvändning 

                                                       
5 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhalls-
byggnadsprocess-och-gis.html  

https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhallsbyggnadsprocess-och-gis.html
https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhallsbyggnadsprocess-och-gis.html


21 
 

• effektivisera och kvalitetssäkra informationsflöden i processer 
 

 
Figur 4: Regeringen, via geodataansvariga och fastighetsbildande myndigheten Lantmäteriet samt Plan- och 
byggmyndigheten Boverket, beskriver den Digitala samhällsbyggnadsprocessen med denna bild.6  
 
Luleå kommun arbetar också för att få ut information till ”medarbetarnas händer” via appar och di-
gitala tjänster i deras mobiltelefoner. Istället för inventering med pappersprotokoll så utvecklas till 
exempel mobila kartappar för tjänstepersoner som parkskötare, fältarbetare och VA-personal. De 
kan i realtid i fält med sin jobbtelefon via appar och formulär till exempel: 

• “Inventera klippta gräsytor och grusupplag 
• Slambrunnsinventera 
• Trädinventera 
• Sopkorgsappar där man kan rapportera fulla eller trasiga offentliga soptunnor. Vi har också 

exempel på smarta återvinningsstationer som kommunicerar när de vill bli tömda!”7 
 

Gotlands region (Gotland är både kommun och region) håller på att systematiskt digitalisera hela sin 
samhällsbyggnadsprocess i projektet DISA Digital samhällsbyggnadsprocess. Genom att göra ären-
den och information digital, är regionens mål att korta ner handläggningstiderna, öka tillgänglig-
heten och vara mer transparenta i sitt arbete. Tanken är att medborgarna enkelt ska hitta plane-
ringsunderlag, kunna göra en ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende. DiSa-projektet pågår 2018-
2021 och omfattar till exempel digitala detaljplaner, 3D-modeller, fastighetsgränser och e-tjänster.8  
 
Uppsala kommun arbetar också med 3D-modeller. I arbetet med att ta fram en fördjupad översikts-
plan för vissa stadsdelar, har man gjort en 3D-modell som visar hur området kan se ut år 2050.9  
 
                                                       
6 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhalls-
byggnadsprocess-och-gis.html  
7 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhalls-
byggnadsprocess-och-gis.html  
8 Mer om projektets delprojekt kan läsas på hemsidan https://infogram.com/disa-
1hnp27yle00n2gq.  
9  Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sydostra-stadsde-
larna/3d-modell-som-visar-omradet-ar-2050/  

https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhallsbyggnadsprocess-och-gis.html
https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhallsbyggnadsprocess-och-gis.html
https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhallsbyggnadsprocess-och-gis.html
https://www.lulea.se/boende--miljo/kartor/digital-samhallsbyggnadsprocess-och-gis.html
https://infogram.com/disa-1hnp27yle00n2gq
https://infogram.com/disa-1hnp27yle00n2gq
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sydostra-stadsdelarna/3d-modell-som-visar-omradet-ar-2050/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sydostra-stadsdelarna/3d-modell-som-visar-omradet-ar-2050/
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Även Höganäs kommun arbetar med med 3D-modeller, både kommunövergripande och i specifika 
projekt.10 Man har också tillsammans med Ängelholms och Bjuvs kommuner tagit fram en “kultur-
miljöwebb”, där information om kulturvärden i olika byggnader och områden anges. Syftet är att un-
derlätta i plan- och bygglovsärenden, och underlätta för att ta tillvara kulturvärdena.11  
 
I Karlskrona kommun har Kommunledningsförvaltningen fastställt en ”Utvecklingsplan för det 
smarta Karlskrona 2017-2020”. Utvecklingsplanens övergripande mål är att bidra till: enklare vardag 
för privatpersoner och företag; smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delak-
tighet; högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Utvecklingen är kopplad till Vision Karlskrona 
2030. Arbetet sker inom de fyra programområdena e-förvaltning, e-hälsa, digitalisering i skolan, och 
smart city. Kommunen betonar förtroende och säkerhet för hanteringen av känsliga uppgifter och 
med hänsyn till personlig integritet.12  
 
Karlskronas smart city kräver god infrastruktur, som redan finns på plats i kommunen. Tekniken är 
en förutsättning för att koppla upp sensorer på ett energieffektivt sätt och få olika slags information 
från staden samt att använda öppen data. GIS kommer att bli ännu viktigare i och med detta, när 
mer data med geografisk position kopplat till sig kommer in i systemen och behöver lagras. Kompe-
tens hos medarbetare och invånare krävs för att man ska känna sig inkluderad, och vara delaktig i 
utvecklingen. Detta används till exempel i en trafikstrategi, där mobil dataanalys, som genomförs i 
samarbete med Telenor, innebär att rörelsemönster kopplat till mobiltelefoner kan användas. Det 
finns också möjlighet att koppla upp de kommunala bilarna. Det finns även exempel på uppkoppling 
av elmätare hemma hos äldre. På det sättet kan förbrukningsmönster hos användarna kartläggas, 
och systemet kan slå larm om mönstret bryts.13  
 
Karlskrona kommun arbetar även med så kallade “verksamhetslabb”. Bland annat pågår utveckling 
av LSS-boende i en sådan satsning, där kommunen i samråd med de boende planerar för ett boende 
för 8 personer. Boendet ska byggas “smart” och ge de boende ungdomarna bra förutsättningar. 
Bland annan fokuserar man på vad personalen behöver vad gäller ny teknik, vad de boende men 
också deras föräldrar behöver. Det beskrivs som en läroprocess över tid, där man identifierar indivi-
duella behov hos hyresgästerna, planerar utifrån detta, och sedan följer upp och tar med sig lärdo-
marna i kommande projekt.14 Kommunen satsar också på en visningslägenhet, där teknik visas som 
kan användas i hemmet av äldre och deras anhöriga. I visningslägenheten arrangeras också IT-
caféer, för att öka medborgarnas delaktighet i den digitala utvecklingen.15 Man arbetar även med en 
mobil hemtjänst, där personalen genom sina smarta mobiltelefoner till exempel kan låsa upp dörrar, 

                                                       
10 En kommuntäckande karta finns på hemsidan: https://hkn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/in-
dex.html?id=1688a4cd8868407289691c39b63d471d  
11 Mer om Kulturmiljöwebben kan läsas på hemsidan: https://hkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/in-
dex.html?appid=28a7b6c879d54e8f988b313c5eb2bbc3  
12 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-
digitalisering/smarta-karlskrona/  
13  Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-
digitalisering/exempel-fran-verksamheten/smart-city/  
14  Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-
digitalisering/exempel-fran-verksamheten/verklighetslabb/  
15  Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-
digitalisering/exempel-fran-verksamheten/visbo/  

https://hkn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=1688a4cd8868407289691c39b63d471d
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https://hkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=28a7b6c879d54e8f988b313c5eb2bbc3
https://hkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=28a7b6c879d54e8f988b313c5eb2bbc3
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/smarta-karlskrona/
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/smarta-karlskrona/
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https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/exempel-fran-verksamheten/smart-city/
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/exempel-fran-verksamheten/verklighetslabb/
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/exempel-fran-verksamheten/verklighetslabb/
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/exempel-fran-verksamheten/visbo/
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-digitalisering/exempel-fran-verksamheten/visbo/
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se planerat arbete och arbetsrutter, registrera utfört arbete.16 Kommunen har också arbetat med 
digitala trygghetslarm.17  
 
Stockholm stad har en 3-dimensionell digital tvilling av stadens bebyggelse där varje byggnad är ett 
fristående 3D-projekt. På det sättet kan man koppla olika typer av data till enskilda byggnader eller 
områden i 3D-modellen. Staden kan undersöka uppgifter om statiska data om byggnader och anlägg-
ningar som till exempel hållfasthetsdata, men också för rörliga/föränderliga enheter som infrastruk-
tursystem, trafikströmmar, väder- och klimatdata.  
 
3D-modellerna för byggnaderna skapades steg för steg: 
 

“1. Första steget är att ett speciellt datorprogram plockar in de exakta geografiska 
koordinaterna och yttermåtten för den byggnad som ska avbildas som 3D-modell. 
Den informationen hämtas in från stadsbyggnadskontorets baskarta. 

2. I nästa steg för programmet är att skapa en enkel 3D-modell av byggnadens tak. 
För detta används information från en databas med så kallade laserpunktmoln där 
stadens byggnader laserskannats från luften. Programmet letar fram rätt hustak i 
laserpunktdatan genom att använda de geografiska koordinater som hämtades 
från baskartan. I vissa fall finns hustak uppmätta sedan tidigare och då används 
dessa. 

3. Nu vet programmet hur byggnadens yttermått och själva taket ser ut. Med led-
ning av den informationen kan programmet på egen hand lägga till byggnadens 
ytterväggar. 

4. Nu har programmet en enkel 3d-modell av byggnaden. Modellens yttermått är 
exakta, men byggnadens fasader saknar fortfarande detaljer, färger och texturer. 
Det hämtar programmet från flygbilder av Stockholm som tagits ur flera olika 
vinklar. Med hjälp av byggnadens geografiska koordinater från baskartan letar 
programmet upp bildinformationen för rätt byggnad i flygbilderna. Fotona av 
byggnaden ”hälls” sedan över 3d-modellen som en yttextur.”18 

2.4 Visualisering av hela stadsbyggnadsprocessen 
Digital hantering av hela stadsbyggnadsprocessen möjliggör att den fysiska planeringen kan visuali-
seras på ett 3-dimensionellt sätt. Verkligheten är 3-dimensionell så på det sättet underlättar visuali-
sering att alla som inte är vana att läsa och tolka plankartor och byggnadsritningar lättare kan förstå 
hur det planerade och projekterade troligtvis kommer att bli, när det realiseras.  
 
Översiktsplanering (ÖP) i heltäckande kommunal skala kan visualiseras genom flyg/satellitbilder 
med linjer som visar aktuella gränser i översiktsplanen. På en satellitbild kan de flesta känna igen sig 
och när bilderna är digitala kan de zoomas in för att lättare känna igen landskap, tätorter, byar och 
gårdar. I översiktsplaner är oftast gränser inte exakta, då det kräver en större skala och mer detalje-
rade utredningar för att fastställa gränser mellan olika typer av markanvändning. Juridiskt gällande 
gränser kan först göras på kommande detaljplanenivå. En nackdel med möjligheten till inzoomning 
är att dessa ÖP-gränser kan misstolkas och uppfattas mer precisa än vad som är syftet med dem. ÖP 

                                                       
16 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-
digitalisering/exempel-fran-verksamheten/mobil-hemtjanst/  
17 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan: https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/utveckling-och-
digitalisering/exempel-fran-verksamheten/digital-trygghet/  
18 Mer om arbetet kan läsas på hemsidan:  https://smartstad.stockholm/2020/03/09/over-100-000-byggna-
der-i-stockholm-som-3d-modeller-i-stadsbyggnadskontorets-nya-databas/  
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är dessutom inte juridiskt bindande utan huvudsakligen ett politiskt program, där innehållet kan 
komma att ändras över tid.  
 
Fördjupade översiktsplaner (FÖP) har oftast en sådan skala att planen och det nya som ingår i pla-
nen kan visualiseras 3-dimensionellt. Detta innebär en mer realistisk presentation som gör att pla-
nerna är lättare för alla att ta till sig och förstå vad som planeras. Svårigheterna med FÖP:ar är att de 
visar de stora dragen i områdets önskade utveckling. Liksom för ÖP är FÖP inte juridiskt bindande 
med syfte att förtydligas och konkretiseras i senare detaljplanering.  
 
En utvecklingsplan är oftast inriktad på ett avgränsat område för utveckling och är därmed ett mer 
utvecklat planeringsförslag än en FÖP. Ett sådant förslag blir bra att visualisera 3-dimensionellt vilket 
underlättar förståelsen av förslagets utformning.  
Gestaltningsprogram görs för den gestaltning som kommuner eller andra beställare vill säkerställa i 
planerings- och byggprocessen. Denna typ av program kan innehålla många skalområden för att be-
skriva önskad gestaltning vid förändringsarbete. De stora dragen omfattar byggnadernas volymer 
med höjder, bredder, längder, avstånd mellan byggnaderna. Exempel på annan detaljeringsnivå är 
fasad- och takmaterial, färger, byggnadsdetaljer. Även önskad gestaltning av utemiljön kan ingå. Ett 
gestaltningsprogram visualiseras bäst genom att visa exempel på volymer, material, detaljer och så 
vidare. En visualisering av hela området som gestaltningsprogrammet omfattar vore dels omöjligt, 
dels skulle det föregripa kommande gestaltade planeringsförslag.  
 
Detaljplaner (DP) görs numera oftast när övergripande planförslag eller idéer är överenskomna mel-
lan kommun och exploatör. I sådana lägen finns många gånger redan illustrationer till planförslaget i 
3D, som biläggs den formella plankartan då den ställs ut. Vid så kallade öppna/generella detaljpla-
ner, som antas innan förslag på kommande bebyggelse har utformats, är det endast möjligt att illu-
strera de volymer i 3D enligt detaljplanens bestämmelser. I detaljplaneskedet är det viktigt att i 3D-
visualisera befintlig omgivande bebyggelse och park, natur etcetera för att kunna bedöma den nya 
bebyggelsen i förhållande till den befintliga.  
 
Idéer i tidiga skeden bygger många gånger på alternativa lösningar på det som ska förändras eller 
byggas. 3-dimensionella visualiseringar av alternativen underlättar jämförelser, som grund för beslut 
om vilket alternativ som ska bearbetas vidare.  
 
I bygglovsskedet utarbetas bygglovhandlingar med planlösningar, fasader samt teknisk beskrivning. 
Numer är byggnaden ofta redan 3-dimensionellt visualiserad och sådan illustration bör också kom-
pletteras med visualisering av byggnadens/-ernas omgivning. På så sätt underlättas de involverades 
och berördas bedömning av föreslagen bebyggelse/byggnad inför beslut om bygglov. Grannar och 
andra sakägare tillfrågas vid bygglov. Då denna grupp i de allra flesta fall är ovana att läsa och tolka 
ritningar underlättar 3-dimensionell visualisering att förstå det man ska ta ställning till för att accep-
tera eller överklaga bygglovet. 
 
All projektering av byggnader sker idag digitalt vilket medför möjligheten att visualisera byggnaden 
3-dimensionellt och även kunna gå runt byggnaden utvändigt samt gå runt inne i byggnaden. På det 
sättet kan man utvändigt uppleva volymer och byggnadernas utformning samt invändigt se rumslig-
heter för att uppleva om de känns tillräckligt rymliga eller för trånga. Man kan till exempel färdas 
runt i byggnaden med rullstol för att testa att tillgängligheten fungerar för en rullstolsburen person 
att ta sig fram på egen hand.  
  
Byggskedet. Om upphandling av byggandet sker efter projektering finns all information digitalt vilket 
underlättar till exempel beräkning av anbud. Ändringar i projekteringsritningar kan studeras i 3D-



25 
 

modellen och kan bedömas om och hur ändringar förändrar gestaltningen av byggnaden. Anbudsför-
frågningar bör innehålla krav på att så kallad öppen data görs tillgänglig för kommande förvaltning, 
underhåll och eventuell ombyggnad.  
 
Vid förvaltning av byggnaden är den digitala informationen om byggnaden mycket användbar för 
beräkningar av förvaltning och underhåll. Finns dessutom öppen data om byggnaden kan den använ-
das vid installation och programmering av sensorer som sedan kan mäta till exempel värme, luftom-
sättning etcetera.  
 

 
Figur 5. En obruten digital samhällsbyggnadsprocess (Boverket 2019:5). 
 
Integrering av visualisering av hela kedjan i stadsbyggnadsprocessen kräver standardiserade data 
som fungerar i de olika mjukvaruprogram som används i planerings-, bygglovs- och projekteringsske-
den, för att dessa ska vara kompatibla med varandra. I den digitala världens uppbyggnad har det 
dock inte funnits någon gemensam standardisering, som trots lång tid har varit svårt att få till stånd. 
Senare tids nationella digitaliseringsprojekt arbetar dock med att utveckla och införa standardisering 
av data för att till exempel möjliggöra en så kallad sömlös digital samhällsbyggnadsprocess.  
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2.5 Digital bygglovsprocess – kommunala erfarenheter 
Det finns förväntningar från allmänheten att kunna använda digitala lösningar för kommunikation 
med myndigheter, till exempel i bygglovsprocesser. Förväntningar, resursbrist och effektiviserings-
vinster fungerar som motivation för det digitala förändringsarbete som nu pågår inom offentlig sek-
tor, inte minst inom kommunerna. Bygglovsprocessen är en viktig kommunal process som håller på 
att digitaliseras i många av landets kommuner. 
 
Delar av processen har i många fall digitaliserats, men så länge en digital arkivering sker i PDF-format 
blir digital data obrukbar i kommande steg i hanteringen. ”För att få en fullt ut digitaliserad process 
krävs att all data är heldigital, databasbaserad och kategoriserad efter regelsatt strukturerade meta-
data. Först i ett sådant läge närmar vi oss en digitaliserad process där regelstyrd handläggning enligt 
förinställda parametrar kan göras genom att data från själva ansökningshandlingen automatiskt mat-
chas med specifika krav från exempelvis en detaljplan.” (SKR 2019:2). De kommuner som kommit 
långt med digitaliseringen har utvecklat hela processen från ansökningsförfarande ända till med-
delande till och kommunikation med sökanden.  
 
Ekonomistyrningsverket (2018) konstaterar att det finns tydliga samband mellan effektivitet och di-
gitalisering. De delar upp den i intern och extern effektivitet. Intern effektivitet bygger på en utveckl-
ing av den egna organisationens interna arbete och processer. Extern effektivitet kan bedömas uti-
från kvaliteten på tjänster och annan service som verksamheten tillhandahåller sina målgrupper. Di-
gitaliseringen är enklast att försvara genom att effektivitet går att mäta med siffror.   
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genom uppdrag till Wigroup – Waterback Invest AB (SKR 
2019) samlat information från ett antal kommuner om deras erfarenheter av digitaliserad bygglovs-
process. Nedan beskrivs några betydelsefulla erfarenheter som sammanställts från undersökningen.  
 
En av kommunerna har aktivt arbetat med att 3D-visualisera för att stödja medborgare i bygglovs-
processen. Visualisering med bilder som kompletterar texter används för att skapa förståelse för 
bestämmelserna i bygglovsansökan. I kommunen har man valt att hjälpa medborgarna att genom-
föra ansökan digitalt för att kommunen ska minska antalet analoga ansökningshandlingar. Man an-
ställde en verksamhetsutvecklare som har arbetat med att utveckla digitaliseringen av de svåra pro-
cesstegen och på det sättet har man kunnat hantera fler bygglov på färre handläggare. Man har även 
ringt upp sökanden och handlett denne i att göra ansökan digitalt. Det behöver vara lätt för sökan-
den att göra rätt eftersom ofullständiga ansökningar tar mycket resurser för att komplettera.  
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Figur 6. Digital illustration av byggnader består av ettor och nollor (Digital bygglovsprocess Boverket 2019a:5) 
 
Vikten av tydliga politiska beslut och mål framhålls i rapporten. Politiker som är positiva till digitali-
sering och att politiker, chefer och tjänstepersoner tillsammans med medborgarna har en gemen-
sam målbild är extra viktigt. Tydligt ledarskap som skapar riktning och sammanhållning har också 
förts fram från kommunerna.  
 
Andra delar av framgång har varit dokumentation av arbetssätt, rutiner och checklistor. På det sättet 
har man identifierat onödiga steg som sedan kunnat arbetats bort. Att strukturera arbetet med stan-
darder redan från början är också en viktig framgångsfaktor. Kompetensutveckling av personalen be-
hövs för att komma igång och fortsätta utvecklingen.  
 
Många kommuner har lämnat lokala installationer och övergått till molnbaserade installationer av 
mjukvaruprogram, vilket har underlättat det digitala arbetet. Molnbaserade installationer ger 
förutsättningar för att alla förvaltningar och avdelningar hela tiden använder samma version av pro-
gramvarorna. Detta arbetssätt ger nya möjligheter för uppföljning och kommunikation över både 
förvaltnings- och kommungränser. Konkret innebär det att man i realtid kan arbeta gemensamt på 
samma dokument i samma datorprogram. 
 
Kommunerna betonar att det är lagstiftningen och osäkerheterna vad som gäller, som är det svår-
aste att hantera. Leverantörerna av programvaror menar också att tekniska lösningar redan finns 
men att implementeringen försvåras av gällande lagstiftning. För att kommunicering ska ske heldigi-
talt har de flesta kommunerna i undersökningen lyft specifika frågor inom området som utgör hinder 
för digitalisering av området: 
 

1. Klargörande i frågan om digital delgivning 
2. Risker för att GDPR träder in och överträds vid publicering av beslut 
3. Kommunicering och utskick av beslutshandlingar  
4. Sambandet mellan uppgift om personnummer och bygglov/delgivning 

            (SKR 2019:34) 
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2.6 Digital medborgarmedverkan  
Fysiska möten för medborgarmedverkan är oftast att föredra för att kunna få real dialog mellan 
medborgare och kommunrepresentanter. På det sättet kan medborgarna få direkta svar från tjäns-
tepersonerna och omvänt kan kommunen ställa fördjupande frågor om synpunkter som kommer 
fram vid samverkan. Dialog betyder samtal mellan två eller flera personer varför den digitala typen 
av medborgarmedverkan inte bör kallas för dialog.  
 
Digital samverkan har ändå stora fördelar gentemot de i realtid. Medborgarna kan gå in på hemsidan 
och skriva sina synpunkter när som helst och behöver inte passa mötestider. Det sparar tid då man 
kan sitta hemma och slipper förflytta sig. Medborgare som är ovana och blyga att göra sin stämma 
hörd på fysiska möten med många personer kan skriva i sin egen takt i sin ”trygga vrå”. Det finns er-
farenheter som visar att digital samverkan passar bra för småbarnsfamiljer, kvinnor och rörelsehind-
rade. Kommunerna kan dessutom efter översättning föra ut information och samla in synpunkter på 
många olika språk. Fördelarna gör därför många gånger att fler personer ges möjlighet att medverka 
och kommunerna kan möta helt andra grupper än vid fysiska möten. På det sättet stöds också kom-
munens arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Genom att alla synpunkter är nedteck-
nade skriftligt så får kommunen det automatiskt sammanställt i textform.   
 
Vid all medborgarmedverkan är det viktigt att förtydliga var och om vad i den aktuella processen 
som medborgarna tillfrågas. Det är också viktigt att vara tydlig med vad medborgarna kan vara med 
och påverka, för att inte inge missledande förhoppningar om vad som är möjligt att påverka. Åter-
koppling på synpunkter är väsentligt för att medborgare ska tycka att det fortsättningsvis är me-
ningsfullt att lämna sina ståndpunkter.  
 
Nedan presenteras några exempel på digital medborgarmedverkan från kommuner. 

2.6.1 Digital medborgarpanel  
Stockholms stad har öppet bjudit in till en digital medborgarpanel för stadsutvecklingsfrågor.19 Me-
toden bedöms kunna fungera bra även för mindre städer. I september 2020 var 3300 medlemmar 
anmälda till panelen. Ett antal kortare frågeomgångar per år skickas via e-post till dem som anmält 
sig. Resultat från varje genomförd frågeomgång till panelen utlovas att återkopplas till på webbsi-
dan. Frågorna varierar stort och brett om stadsutvecklingsfrågor, till exempel om bostäder, skolor, 
upprustning av platser, men även hur man rör sig i staden, trygghet och om hållbart leverne. Med-
lemmarna informeras om att de själva väljer om de vill svara och att deras deltagande och svar är 
helt anonyma.   

2.6.2 Digitala trivsel- och trygghetsvandring 
Digitala trivsel- och trygghetsvandringar kan vara en ersättning när fysiska vandringar är svåra att 
utföra genom att samla grupper som behöver genomföras vid samma tidpunkt. Genom digitala 
vandringar kan kommunen ge invånarna möjlighet att lämna synpunkter och erfarenheter på sin 
närmiljö med markeringar på en digital karta. 
 
Det kan genomföras genom att på den digitala kartan markera platser som de upplever som triv-
samma, vackra eller det motsatta otrygga eller till och med farliga. Det är viktigt att beskriva och mo-
tivera varför de upplever platsen som trevlig, vacker, otrygg eller farlig. Kartorna samlas i ett digitalt 

                                                       
19 Mer kan läsas på hemsidan https://vaxer.stockholm/besok-oss/medborgardialog-och-samrad/medborgar-
panel/.  
 

https://vaxer.stockholm/besok-oss/medborgardialog-och-samrad/medborgarpanel/
https://vaxer.stockholm/besok-oss/medborgardialog-och-samrad/medborgarpanel/
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system och därifrån går det är sedan att ta ut statistik och kartrapporter med samlad kunskap om de 
platser från de som lever i och har mycket insikt i sin närmiljö.  
(Digitalfox 2020) 
 
I Norrtälje kommun används en digital plattform, “Placetoplan” vid utarbetandet av en fördjupad 
översiktsplan för tätorten Norrtälje.20 Genom plattformen samlas synpunkter från workshops och 
intervjuer, som ett konsultföretag genomför åt kommunen. Plattformen är länkad från kommunens 
hemsida och är på det sättet öppen för allmänheten. Här inbjuds allmänheten att tala om hur man 
vill att att Norrtälje stad ska växa, vad som kan förbättras och vilka platser man tycker bäst om. Alla 
synpunkter från hemsidan kommer att sammanställas för att utgöra underlag i arbetet med en för-
djupning av översiktsplanen för stadskärnan i Norrtälje.  
 

 
Figur 7. Allmänheten kan markera platser på kartan och ange sina synpunkter.21  

2.7 Smarta sensorer i städer 
I dagens digitala samhälle kan människor ses som rörliga datageneratorer. Allt vi gör, delar, köper 
eller samverkar med kan mätas och samlas in digitalt. Tillsammans med framsteg inom sensortek-
nologier och IKT så samlar vi stora mängder data - ofta kallad big data - i en oöverträffad takt. Data i 
sig har dock inget värde, det är informationen och kunskapen som kan utvinnas ur datamängderna 
som skapar värdet. Således söker både forskare och utövare innovativa sätt att dra ut värdefulla in-
sikter från big data, varav en är att tillämpa data-mining tekniker.  
Med den ökande urbaniseringen vi bevittnar runt om i världen, undersöker olika intressenter 
hur vi kan bygga hållbara smarta framtidsstäder. Tillämpningen av datainsamling och dataana-
lys för att utforma och förbättra smarta städer är lovande och utmanande. Därför letar vi efter 
nya sätt att ge forskare, stadsplanerare, beslutsfattare och utövare möjlighet att utnyttja in-
formationen som utvinns ur stora datamängder för att få ökad kunskap och inblick i stadsmil-
jöer. Följande sensoriska data kan dras från  (offentliga och/ eller privata) utrymmen i en stad. 
Förutom att en IoT-enhet ofta kan mäta ett visst fenomen, kan de också utrustas för att kon-
trollera eller påverka ett fysiskt objekt eller en enhet. Detta skapar möjligheter för innovativa 
objekt och tjänster i ett smart stad-perspektiv. 
                                                       
20 Mer kan läsas på hemsidan https://www.placetoplan.se/norrtalje-stad.   
21 https://www.placetoplan.se/norrtalje-stad  

https://www.placetoplan.se/norrtalje-stad
https://www.placetoplan.se/norrtalje-stad
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Tabell 1. Urban sensordata (Rizk) (Översatt från engelska till svenska av författarna)22 

Kategori Mätning/avkänning Sensor typ 
Miljö Temperatur, höjd, lufttryck, ljus-

förhållande, regn, luftfuktighet, 
ljudnivå, vindriktning och hastig-
het, luftföroreningar 

Fasta och mobila 

Trafik Fordonshastighet, trafikstockning, 
fordonstäthet, positionering av 
servicefordon (buss & taxi) 

Fasta och mobila 

Parkering Positionering fordon (inomhus och 
utomhus) 

Fasta 

Parker & trädgårdar Temperatur, lufttryck, regn-
mängd, fuktighetshalt i jorden, 
luftfuktighet, solstrålning, vind-
riktning och hastighet 

Fasta 

Närvaro och belysning Ljusstyrning utifrån närvaro Fasta 
Inomhus sensorer Flexibla kontorslokaler men när-

varoavkänning, eluttag med av-
känning av effektuttag, ljudnivå, 
ljus , temperatur 

Fasta 

 
Tabell 2 Dataanalys (Översatt från engelska till svenska av författarna) 

Modell Beskrivning Exempel 
Klustring Hjälper oss att identifiera obser-

vationsgrupper baserade på iden-
tifierade uppsättning data av 
punkter eller dimensioner  

Segmentering av platser baserade 
på vanliga verktyg eller profilering 
av människor baserade på rörel-
sedata 

Förutsägbara analyser Introduktion av tillfällig dimension 
och bedömt resultat (numeriskt 
värde eller värdekategori) baserat 
på en uppsättning av dimensioner 
från event som hände under en 
föregående period 

Uppskattad trafikträngsel base-
rad på trafik, väder och rörelse-
data i en stad 
 

Klassificering Föreskriva en ny märkning (från 
en uppsättning för-bestämda 
klasser) till en ny observation 

Klassificering av försäkringspolicy 
som hög-låg risker omformulerad 
till personlig policy. Likaså, kan 
grannskap klassificeras för utveck-
lad anpassad service 

(Social) nätverksanalys eller mo-
dellering 

Identifiera nätverk (social eller 
andra typer av nätverk) med no-
der och deras  samband 

Nätverk av relaterade intresse-
punkter, nätverk av människor 
som inte har triviala/självklara 
samband 

Associationer Identifiering av förbundna objekt, 
platser, events…etc. som sam-exi-
sterar eller sam-inträffar 

Den mest populära applikationen 
är marknadsbaserad analys i affä-
rer, men kan också breddas till 
stadsmiljöer 

Textanalyser 
Analys av stora textmassor för att 
identifiera mönster av teman 
 

Analyser av känslor, populära te-
man, diskussion av sådana teman 

                                                       
22 Konsoliderad med befintliga sensorer och data-set från FIESTA-IoT projekt.  
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2.8 Säkerhet och integritet 
Genom digitaliseringen så lagras information på enheter som genom nätverksuppkoppling  till inter-
net görs nåbar för otillåten åtkomst, vilket sett ur integritets- och konfidentialitetsperspektiv innebär 
att IKT-säkerheten är bristfällig. Med dagens molnlösningar så innebär det också att vi i ökad grad 
placerar data/information i datacenter som eventuellt ägs och hanteras av tjänsteleverantör såsom 
Amazon och Google. Medvetenhet om var data/information lagras utifrån dess art, när det exempel-
vis gäller personuppgifter så behöver GDPR23 beaktas. Med IoT så kommer vi i ökad grad förlita oss 
på digitaliserad information om infrastrukturobjekt i samhället såsom byggnader, vägar,  övervak-
ning av trafikflöden, vatten- och avloppssystem med mera. Denna utveckling innebär en ökad tilltro 
till teknologin som kan innebära minskad medvetenhet och kritiskt förhållningssätt utifrån bristande 
kompetens om digitala lösningar, vilket kan innebära störningar i kritiska samhällsfunktioner. Det 
största hotet mot vår digitala infrastruktur är den mänskliga faktorn genom brist på medvetenhet 
och rätt kunskap, utifrån komplexiteten som många digitala system har. Som stöd för att hantera sä-
kerhet och integritet så är en relativt ny teknologitrend att tillämpa AI/ML för att öka säkerheten.      
 

3. Systemintegration i Kiruna  
I detta kapitlet diskuteras hur en ökad systemintegration och digitalisering kan integreras i plan- och 
byggprocessen, och presenterar resultatet av intervjuer och workshops som genomförts i Kiruna.  

3.1 Generaliserad plan- och byggprocess  
Tillkomsten av en byggnad kan generellt beskrivas ske i fyra skeden, genom en rad olika steg (Stock-
holms Byggmästareförening 2012). Det börjar med ett idéskede, som övergår till planskede, därefter 
genomförandeskede, och slutligen förvaltningsskede. Denna generaliserade process är  beskriven 
nedan då den ligger till grund för checklistan i excelformat i bilaga 1.  

Idéskedet börjar med att byggherren (den som initierar projektet), som har en idé för ett byggpro-
jekt, antingen förvärvar mark för projektet, eller ansöker om markanvisning om det är kommunal 
mark. En förstudie genomförs för att ta reda på förutsättningarna, som att undersöka behov och 
önskemål de framtida användarna av fastigheten har, och ta reda på befintliga planer och bestäm-
melser som kan påverka projektet. Fördjupade undersökningar görs, för att till exempel undersöka 
markförhållanden och omgivning. En idéskiss tas fram som ett första förslag på var byggnaden kan 
placeras, hur det kan se ut och så vidare. Byggherren lämnar ett förslag till kommunen, och om gäl-
lande detaljplan tillåter kan bygglov sökas. Om inte, måste ett planbesked sökas. Om kommunen be-
dömer att projektet är lämpligt, beslutar de om planuppdrag att ta fram en ny detaljplan.  

Planskedet kan börja med att ett program upprättas, om det handlar om ett större område eller att 
komplicerade frågor måste hanteras. Kommunen utarbetar därefter ett planförslag, som därefter 
skickas på samråd till myndigheter, fastighetsägare, organisationer och andra intressenter. Efter en 
eventuell bearbetning av planen efter inkomna synpunkter, ställs planförslaget ut för granskning. 
Efter denna, och efter eventuella ändringar, kan detaljplanen antas.  

När detaljplanen börjar gälla, inleds genomförandeskedet. Utbyggnad av gemensamma anordningar 
görs vid behov, såsom tekniska system till exempel vatten och avlopp (VA) eller elledningar, och all-
männa platser som gator, torg och parker. Eventuellt genomförs en förstudie, om det inte skett i ti-

                                                       
23 https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/  
 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
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digare skede. Programhandlingar tas fram, och systemprojektering genomförs och alla bygghand-
lingar samordnas så de uppfyller alla krav. Därefter kan bygglov sökas, och ansökan prövas utifrån 
den fastställda detaljplanen. En detaljprojektering görs, där detaljerade bygghandlingar tas fram. In-
nan bygget får startas hålls ett tekniskt samråd mellan byggherren och kommunen, och därefter kan 
ett startbesked lämnas. Därefter sker upphandling för uppköp av de resurser som behövs för bygget. 
Markarbeten och grundarbeten görs, innan byggnadens stomme, väggar, och tak byggs. Därefter 
görs tekniska installationer, och interiöra ytskikt färdigställs. När bygget är färdigt genomförs en slut-
kontroll och slutbesiktning, och byggherren gör en anmälan till kommunen så slutsamråd kan hållas. 
Därefter kan kommunen lämna ett slutbesked, och byggnaden får tas i bruk.  

Därefter övergår byggprojektet till förvaltningsskedet med bland annat fortlöpande underhåll, vilket 
är fastighetsägarens ansvar.  

Matrisen i bilaga 1 kan användas som en checklista, för att säkerställa att man i alla skeden av bygg-
processen tar ställning till faktorer som är viktiga vid digitalisering och utveckling av smarta städer, 
vilka presenterats i kapitel 2. Det är frågor som inkluderar: Vilka delar av materialet ska digitaliseras? 
Vem ska kunna ta del av det? I vilket format bör det därför behandlas och presenteras i? Vem äger 
materialet? Vem ansvarar för att det vid behov uppdateras? Hur ska det samordnas mellan olika sy-
stem och databaser? Hur ska materialet lagras och arkiveras? Vilka krav måste finnas på integritet, 
säkerhet, och sekretess? Vilken IoT bör användas? Hur kan och bör slutanvändarna involveras i pro-
cessen?  

3.2 Kiruna kommuns planprocess  

Vid en workshop i Kiruna (februari 2019) framkom kommuntjänstepersonernas intresse för att ut-
veckla och kommunens bygglovsprocess, då det är viktigt att den är effektiv på grund av den stora 
tidspressen för att bygga nya Kiruna. Som grund för att få en inblick i Kiruna kommuns specifika 
bygglovsprocess har bland annat telefonintervjuer genomförts med personer från kommunen, KBAB, 
och TVAB. Det har också genomförts ytterligare en workshop i Kiruna (april 2019), även den med 
personer från kommunen, KBAB, och TVAB. Denna workshop resulterade bland annat i ett flödes-
schema som visar huvudprincipen för den kommunala bygglovsprocessen, se bilaga 2. 

Kommunen arbetar i en rad olika datorprogram, såsom GIS, AutoCad, ArtMap, Geosekma, Word, In-
Design, Photoshop, Ciceron etcetera. Dessa program är inte alltid kompatibla med varandra, vilket 
försvårar överlämnandet av dokument mellan kommunens förvaltningar. Oftast kommuniceras 
materialet som tas fram genom PDF-filer, som tillsammans med följebrev skickas via e-post till be-
rörda enligt de remisslistor som finns. Man hänvisar då eventuellt också till att mer material finns 
tillgängligt på nätet. I vissa fall får aktörer som KBAB och LKAB CAD-filer och liknande. Det är dock 
problematiskt att kartunderlagen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Alla system är inte 
heller samordnade, så information kan behöva stämmas av på flera ställen.  

Detaljplaner ställs ut i stadshuset i pappersform. Då skrivs plankarta och planbeskrivning ut, tillsam-
mans med granskningsutlåtanden, miljökonsekvensbeskrivning, och eventuella utredningar som ta-
gits fram som en del i planärendet. Kommunen har dock börjat använda en e-tjänst för digital bygg-
lovsansökan. Kommunikationen mellan förvaltningar och sökanden sköts då via e-tjänsten eller ge-
nom sms istället för postbrev. Kommunen har också en digital anslagstavla. Där offentliggörs alla 
nämndsprotokoll. Bygglovsavdelningen anslår även sina kungörelser där. 

Vid workshopen i Kiruna i februari 2019 ombads deltagarna att visa vilken förvaltning/avdel-
ning/kommunalt bolag som är ansvarig i planeringsprocessen 
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Figur 8 illustrerar ansvarsfördelning i planeringsprocessen i Kiruna kommun  
 
Utvecklingsplanen för nya Kiruna centrum utgör grund för detaljplaner som utarbetas, även om det 
modifieras där det behövs. Planerna kommuniceras genom remisslistor, såväl internt som externt. 
Internt skickas materialet till alla kommunens förvaltningar/avdelningar, samt till KBAB och TVAB. 
Externt skickas det till sakägare, myndigheter såsom länsstyrelsen, trafikverket, SGU, Bergstaten, för-
svarsmakten, men även till samebyarna, flygplatsen, Naturskyddsföreningen, Skannova, Vattenfall, 
lantmäteriet, polisen, LKAB, Jukkasjärvi byaförening etc. Om man i planskedet vet vem som ska 
bygga på berörda tomter sker också en dialog med dem, genom fysiska möten eller via e-post.  

 

Figur 9. Kiruna kommun använder e-tjänsten Mittbygge. Tjänsten startade 2005 som ett Vinnovaprojekt i 
samarbete mellan Boverket, Lantmäteriet, och dåvarande SKL, och drivs sedan 2008 av Mittbygge AB.24  

Bygglovsprocessen i Kiruna kommun, som den beskrivs i bilaga 2, tar sin början i att det har fattats 
beslut att bygga. Detta finns diariefört i Ciceron, och handlingarna utgörs av word-dokument och 
pdf-filer. När beslut att bygga har fattats genomförs en förstudie, och en detaljplan arbetas fram. 

                                                       
24 https://www.mittbygge.se/kontakt/om-mittbygge.html  
 

https://www.mittbygge.se/kontakt/om-mittbygge.html
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Möten dokumenteras genom mötesanteckningar, som regel i word, och underlag kommuniceras ge-
nom e-post. Ett planförslag utarbetas, och kommuniceras genom word- och pdf-filer. Även foton och 
kartunderlag i dwg-filer används i detta skede. Därefter fattas beslut om antagande av detaljplan, 
vilket kommuniceras genom e-post, med word- och pdf-dokument. Därefter görs byggnadsskisser. 
Dessa görs även i 3D, och man använder formaten dwg och nvd (det sistnämnda används endast av 
KBAB), och presenteras i pdf-format. Efter att byggnadsskisserna har tagits fram, när det är en kom-
munal byggnad tas beslut om investering. Detta diarieförs i Ciceron, och finns i word- och pdf-for-
mat. Därefter fattas beslut om bygglov och startbesked lämnas. Detta görs genom word- och pdf-
dokument. Sedan upprättas bygghandlingar, i vilka word, pdf, dwg, nvd används. Efter att bygghand-
lingarna har tagits fram, sker upphandling. Sammanfattningsvis förs flertalet av handlingarna i bygg-
lovsprocessen inte över digitalt till nästa skede utan kommuniceras via pdf-dokument, som sedan 
skannas in för nästa skede.  
 
 

4. Äldreboende i Kiruna  
Socialförvaltningen har i samverkan med det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder (KBAB) 
slutfört den projektering som kommunfullmäktige beslutade om 2020-06-01 (§53) och kan presen-
tera ett lokalprogram med ytor, tomt och tidsplan samt en ekonomisk beräkning i nyckeltal för ett 
särskilt boende för äldre med 100 platser. 
 
I det aktuella förslaget finns en färdig tomt, tomt 61 i nya Kiruna centrum, med goda kommunikat-
ioner samt närhet till kulturhistoriska byggnader. KBAB:s projektgrupp har tagit hjälp av MAF arki-
tektkontor, som nyligen projekterat äldreboenden i både Boden och Gällivare. Socialförvaltningens 
projektledare har arbetat nära arbetsgrupper och referensgrupper från verksamheterna, IT, kök, 
fackliga företrädare och arbetsledare samt genomfört studiebesök och omvärldsanalyser. Samver-
kan har säkerställt att lokalytorna omfattar faktiska behov hos verksamheterna och att logistik, ar-
betsmiljö och brukarfokus har präglat kravspecifikationen och lokalprogrammet. Samverkan har 
också skett med LTU (inom KSC Testbed Kiruna - Systemintegration) om nya tekniska lösningar som 
kan verka hälso- och säkerhetsfrämjande för både brukare och personal. Inom projektet har beslu-
tats att förbereda för nya tekniska lösningar genom kablage och dimensionering av till exempel fiber 
och el men att faktiska installationer skall ske i slutet av entreprenaden för att säkerställa att det är 
evidensbaserad teknik som installeras. 
 
Bakgrunden till Socialförvaltningens behov av fler boendeplatser för äldre beror på stadsomvand-
lingen som medför att de befintliga äldreboendena Fjällgården med 24 platser, Solbacken 1 och 2 
med 32 platser, samt korttidsverksamheten med 15 platser behöver nya lokaler senast 2022. Social-
förvaltningens boendeplan för 2019 visade att den demografiska utvecklingen kommer att kräva 35 
nya boendeplatser till 2028. Under år 2020 har ytterligare 38 platser avvecklats på grund av bygg-
nadsrelaterad ohälsa samt konvertering till seniorbostäder. 
 
Installationen av IoT-enheter med sensorer för att trygga boendet för äldre bör förenklas genom att 
planera för dessa i projekteringsfasen av byggnaden. Om existerande sensorer i hemmet bara an-
vänds för hemautomation är denna process kopplad till det direkta behovet av den typ av automati-
sering som krävs av de boende. När samma sensorer används för att tillhandahålla vårdstöd till äldre 
i deras hem såväl som deras släktingar och vårdgivare, finns det ett antal problem som är viktiga att 
ta hänsyn till under installationen.  
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I det här kapitlet ges vår vision för framtida smarta äldrehem utrustade med sensorer av olika slag 
som kommer att användas för flera funktioner för att stödja äldre och vårdgivare eller de som arbe-
tar i byggnaden för att tillhandahålla andra supporttjänster. 
Ett exempel på denna framtidsvision om ett äldreboende visas i figur 10. 
 

 
Figur 10 visar ett  äldreboende för framtiden utrustat med olika typer av sensorer för att ge stöd och säkerhet.  

En sammanfattning presenteras av våra erfarenheter av utvecklingsprocesser och utmaningar, samt 
vad vi lärt från utveckling av framtidens äldreboende inom IVO-projektet. Dessa erfarenheterna är 
relevanta och användbara för all byggnadsplanering och projekteringsprocess när byggnaden ska ut-
rustas med olika typer av teknik och sensorer/ IoT-instrument.  

4.1 Utformning av bostaden och placering av sensorer  
Utformningen av bostaden och de individuella förutsättningarna avgör placeringen av alla sensorer i 
smarta hem, såsom rörelsesensorer, dörr/fönster-sensorer och smarta eluttag. Dessutom påverkas 
placering av sensorer av bostadens planlösning, typ av möbler och möblering. Slutligen kan använd-
ningen av olika utrymmen, samt placering av dörrar och fönster också påverka.  

4.1.1 Rörelsesensorer  
Behovet av antal installerade rörelsesensorer beror på vilken sorts aktiviteter som de äldre ägnar sig 
åt och vilka av dessa aktiviteter som påverkar. Det är också viktigt att veta var aktiviteterna sker. När 
det gäller tekniska aspekter, så är det viktigt för Fibaro rörelsesensorer att överväga riktningen och 
vilken yta de täcker. Det är viktigt att notera om det finns överlappande platser/ytor där mer än en 
rörelsesensor kommer att sättas igång eller att ingen sensor täcker ytan. Det finns behov av att hitta 
sätt att eliminera dessa överlapp och maximera platser som täcks av sensorer. Detta är viktigt sär-
skilt vid dataanalyser där sådana platser kan misstolkas som om en person är på två platser samti-
digt. För övrigt är det viktigt för varje lokal att förstå var sensorn ska placeras, till exempel vilka väg-
gar och riktning av sensorn liksom hur möbler är placerade för att minimera störningar.  

4.1.2 Dörr- och fönstersensorer 
När det gäller dörrsensorer, så är det viktigt med placeringen för att minimera felaktiga tolkningar 
när dörrar öppnas eller stängs. Dörrsensorer bör placeras där det är små möjligheter för den boende 



36 
 

att oavsiktligt kunna trycka eller stänga av sensorn, när denne går in och ut genom dörren. Andra sa-
ker som kan uppstå är om dörren inte stängs ordentligt eller att låset lossnar, eftersom det kan or-
saka att dörren rör sig om det blir korsdrag, vilket kan orsaka felaktiga tolkningar.  

4.1.3 Eluttag 
Vid placering av eluttag för att styra apparater och lampor behöver man veta vilka av dessa objekt 
som är viktigast för de boendes dagliga liv. Det kräver att se om alla elektriska apparater eller objekt 
används eller om användningen av några av de viktigaste räcker då det påverkar den sammanlagda 
kostnaden för inköp av sensorerna. Idealt bör alla elektriska uttag ha en smart stickpropp för att 
mäta energianvändning och stöd kan förse olika typer av aktiviteter kopplade till varje apparat. Det 
kan också vara så att olika vägguttag kan användas för olika syften så det är värdefullt att alla eluttag 
är smarta.  
 

 
 

 
Figur 11 visar en generell planlösning av en lägenhet för äldre med utplacerade sensorer.  

4.1.4 Andra typer av sensorer 
Andra sensorer som kan övervägas är vattenmätare på kranar i badrum och kök. Vatten- och fukt-
sensorer kan varna för våta golv och utrymmen i duschen eller köket för att hindra äldre från att 
halka eller falla på grund av det. Ultrabred bandteknik kan användas för att mäta avstånd från såväl 
fönster och dörrar som andra saker eller möbler som kan orsaka eller hota trygghet och säkerhet för 
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äldre som bor ensamma. Temperatursensorer i olika lokaler kan övervägas för både uppvärmning 
och komfort för de boende. Sensorer kan också placeras i garderober och skåp i kök, badrum och 
andra lokaler för att detaljerat analysera olika aktiviteter.    
 
Äldre kan också använda bärbara sensorer som kan vara viktiga för deras säkerhet, då de används 
för att mäta relevant statistik, som hjärtrytm, blodtryck, kroppstemperatur, etcetera. I framtiden kan 
fler typer av bärbara sensorer utvecklas i form av vristband, armbandsur, “plåster” och sensorer som 
är integrerade i smarta kläder. Dessa kan behöva integreras med befintlig infrastruktur i äldrebo-
ende för smidigare hantering för vårdpersonalen. 

4.1.5 Fasta installationer och begränsad åtkomst av sensorer för äldre 
Vid installation behöver sensorerna fästas på väggar och dörrar så att de inte ramlar loss från sin 
plats. Om de har ramlat ner kan de boende flytta runt dem eller de kan ligga på golvet till exempel 
under en stol eller bord och datans noggrannhet kommer att minska. På liknande sätt är det med 
väggkontakterna om de är placerade utanför infällningen i väggen så att de kan tas ut av de boende 
och flyttas runt. Detta kan leda till att väggkontakterna inte används eller används som en annan ap-
parat eller lampa än som är avsett. I det senare fallet, kan väggkontakterna till exempel ge falsk data, 
sänglampans väggkontakt kan flyttas till lampan i vardagsrummet eller radion bredvid sängen. Det är 
dock möjligt att använda de nya Fibaro väggkontaktssensorerna, som är inbyggda i vägghylsan. Detta 
kommer att öka installationskostnaderna då det behövs elektriker för att installera den typen av 
väggkontakter, men det kommer att förbättra datans tillförlitlighet. De äldre deltagarnas åtkomst till 
sensorerna behöver begränsas då de är nyfikna på hur de fungerar. De är intresserade att utforska 
utrustningen, vilket dock kan leda till avbrott och på det sättet orsaka problem med insamling av 
data.  

4.1.6 Oro för integriteten 
Det finns också problem med slutanvändarnas integritet om det finns åtkomst till sensorer i byggna-
derna, av såväl äldre och vårdgivare liksom de som underhåller byggnaden. Vid en workshop i början 
av IVO-projektet och under installationsfasen, gavs de äldre information om sensorerna och hur de 
fungerade. Några deltagare missförstod och trodde att rörelsesensorerna var kameror på grund av 
ljuset, som de avger när de reagerar på en rörelse. Det är viktigt att förstå att några av de äldre till-
hör en generation som kan ha liten eller ingen förståelse för ny rörelseteknik, då de är i 80-, 90-årsål-
dern och ibland drabbade av demens. Detta gör det svårt att förklara för dem hur sensorerna funge-
rar. Sensorerna behöver därför placeras så de inte ger intrång eller åtkomst. Å andra sidan, några 
deltagare som är 90 och 80 år gamla är mycket öppna och accepterar ny teknik, de är aktiva och iv-
riga att lära sig om ny teknologi.  

4.1.7 De äldres komfort med sensorer 
Både rörelsesensorer och väggkontakter avger någon form av ljus när de aktiveras. De äldre delta-
garna skulle uppskatta om detta ljus inte syntes under natten, eftersom det kan störa och inverka på 
deras normala liv. Därför vid användning av sensorer för hälsovård krävs att sensorerna är anpas-
sade så att de uppfyller samma krav. Installationerna av sådana system får inte göras så att de äldre 
känner sig obekväma och kontrollerade i sina egna hem. Detta behöver övervägas och uppmärksam-
mas så att sensorerna installeras på ett sätt så att till exempel ljusstörningar göms inne i väggen och 
inte utanför. Tillverkarna av sensorerna tar till sig önskemålen och utvecklar nya former, som blir 
mer behagliga för användning för äldre och tar hänsyn till integriteten.  
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4.1.8 Kontinuerlig kontroll och mätning 
Efter att sensorerna installerats är det nödvändigt att kontinuerligt säkerställa att de alltid fungerar 
och är kopplade till gateway och IoT-plattformen. En mängd saker kan uppstå som måste tas hänsyn 
till efter installationen. Till exempel att kontrollera batterianvändningen och säkerställa att inte 
möblerna har flyttats i bostäderna, att dörrsensorerna inte genererar falska avläsningar om en dörr 
rör sig på natten på grund av korsdrag om den till exempel lämnats öppen för att få in frisk luft. Man 
behöver också kontrollera att eluttagen inte sänder data på grund av att apparaten inte används el-
ler om den är helt borttagen från väggkontakten; rörelsesensorn i badrummet har ramlat ner och 
lagts på tvättstället, vilket kan påverka funktionen och upptäckt av rörelse. För att ordna sådana sa-
ker krävs regelbundna besök i lägenheten/hemmet för att kontrollera sensorinstallation-
erna.                                                                                                                    
 
Ett befintligt exempel från IVO-projektet25 i Skellefteå av smart home för ensamboende utrustat 
med smart home sensorer visas nedan: 
  
Dessa problem kan undvikas helt och tid för mätning kan reduceras om sensorerna blir en integrerad 
del av byggnaden i stället för att sättas upp efter den byggts. Genom att tänka igenom sensorsinstall-
ationer under planerings-, projekterings- och byggfaserna kan merkostnader minskas i form av både 
tid och pengar för reparation, mätning och kontroll av sensorerna för att se till att de är installerade 
på rätt sätt. En god integration grundad på människors olika behov kan leda till en effektivare bygg-
nad för både servicepersonal och boende.  

5. Ägande av data 
Här sammanfattas bilaga 3 (Åhlund & Popp Larsen 2017).  till caset om IT och IoT inom KSC, där vik-
ten av äganderätt till digital data har utvecklats. Ägandet av data är viktig, för att veta vem som har 
rättighet att utvinna information och utveckla tjänster, alternativt vem som kan ge tillstånd till andra 
att komma åt och förädla data. Som grundprincip bör data som genereras vid en upphandling ägas 
av upphandlande parten och inte leverantören. En byggherre bör exempelvis äga data om byggna-
den, dess konstruktion och innehåll samt för driften med förbrukningsdata av vatten, värme och el 
och kunna bestämma vem som ska ges förutsättningar att förädla dessa (utöver leverantörerna av 
vatten, värme och el). Så är oftast inte fallet idag men i takt med att allt mer data mäts blir detta allt 
viktigare. I till exempel en kommunal upphandling av en byggnad, så bör det upprättas en överens-
kommelse om att byggherren tillhandahåller data och att även kommunen har nyttjande- och ägan-
derätt för att kunna beräkna det totala behovet av användning inom tätorten. 
 
Huvudmålet bör vara att Kiruna kommun ska få tillgång till data för ägande och fritt användande, för 
eget bruk eller genom tillhandahållande till tredje part för utvecklandet av tjänster i Kiruna kommun. 
Det kan på så sätt vara möjligt för Kiruna kommun att avgöra om data ska vara öppen data och vil-
ken data som ska göras tillgänglig för tredjepart (möjligen med restriktioner). 
 
För att kunna dra nytta av de data som leverantörer mäter, räcker det inte att kräva att leverantö-
rerna ska göra dessa tillgängliga. Det måste också finnas mekanismer som tar emot och tillgängliggör 
data till behörig part. Dessutom måste data lämnas över i ett format som är meningsfullt för andra 
än leverantören själv. 
 
                                                       
25  https://iot-ivo.se/ 
 

 

https://iot-ivo.se/
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Säkerheten är viktig ur flera aspekter såsom: validering av producenten och dess funktionalitet, åt-
komst och rättighet till data om innehållet, personlig integritet, säkerhet och pålitlighet i den tjänst 
som skapas. För att ”framtidssäkra” tillgängligheten på data så föreslår vi följande konkreta åtgärder 
som riktlinjer, för kommunen eller ett kommunalt bolag som upphandlar leverantörer. De kan an-
vändas i kommunens exploateringsavtal eller separat i upphandlingar och avtal mellan kommu-
nen/kommunala bolaget och leverantörerna.  
 
 

6. Systemintegration mellan KSC:s delprojekt 
Inom Kiruna Sustainability Centre, Innovationsplattform Kiruna och Testbed Kiruna har följande del-
projekt, så kallade case, genomförts. Varje case är sammanfattat nedan. I slutet av kapitlet finns 
några kommentarer på hur casen ytterligare skulle kunna integreras inom Kiruna kommunkoncern. 
Presentationerna är sammanställda av respektive case projektgrupp.  

6.1 Avfall- och materialhantering  
Initialt har caset haft ett fokus på hanteringen av organiska avfall, som t ex matavfall, slam från vat-
tenrening, stallgödsel m m. Den metod som har utvärderats är torkning, i syfte att reducera vikt och 
hygieniska problem. Den torkade produkten är sedan tänkt att användas i någon befintlig biogasre-
aktor. Andra alternativ som t ex hydrotermisk karbonisering har också funnits på kartan. Alternativa 
avfallstransporter och användning av avfall i odling är också delar av det hanteringssystem som ut-
vecklas, liksom organisatoriska aspekter som t ex samverkan mellan näringsliv och kommun. 

Caset om avfalls- och materialhantering har haft som syfte att öka kunskapen kring torrkonservering 
av matavfall och att ta fram underlag för att gå vidare med en eventuell pilotanläggning för att testa 
processen utifrån Kirunas förutsättningar. Den lösning som huvudsakligen beskrivs i rapporten har 
inte tidigare testats i arktiskt klimat, vilket gör att en sådan test skulle vara av stort intresse för vi-
dare utveckling av konceptet.  

Genom att torrkonservera matavfallet kommer flera fördelar att uppnås, såsom lång lagringstid, 
energieffektivare transporter, möjlighet att styra kvalitet etc. Processen/tekniken är skalningsbar 
och har en låg energiprofil och passar därför in på de flesta platser. Om processen/tekniken kan ut-
vecklas inom Kiruna kommer den att kunna appliceras på fler platser som har behov att minska 
långa transporter för matavfall eller där matavfall upplevs som en olägenhet. Om dessutom använd-
ningen av den torkade produkten kan utvecklas och standardiseras kan det bidra till ett resurseffek-
tivare samhälle. 
 
Sammanfattande positiva effekter som man såg i samband med försök av torrkonservering i Göte-
borg:  

• vikt- och volymreduktion med 75 % => minskat transportbehov  
• stoppad nedbrytning => lagringsbart samt matavfallets kvaliteter i form av näring och energi 

bevaras  
• högre metanutbyte per mängd substrat pga högre koncentration  
• bättre arbetsmiljö för renhållningspersonal (mindre manuell hantering, mindre lukt, insek-

ter)  
• mindre problem med korrosivt lakvatten i sopbil  
• förenklad förbehandling vid mottagning  
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6.2 Flexibla trafiklösningar 
Hållbar utveckling är den övergripande policyn för urban design, vilket innebär att vi behöver foku-
sera på resurseffektivitet och miljöanpassning. I den pågående stadsomvandlingen i Kiruna och åter-
skapande av ett nytt centrum så är flexibla transportlösningar viktiga för icke-motoriserade förflytt-
ningar, inte minst i form av vintercykling.  
  
Syftet med detta case är att skapa attraktiv miljö för vintercykling vilket kräver förståelse för och be-
räkning av avgörande faktorer tillsammans med tillfälliga trender för cykling: 1) cyklisten; 2) cykel-
korridorer; 3) cykelnätverk. 
  
I arbetet har sambandet mellan städers form och vintersäsong lyfts fram: 
1.  kan förändra utformningen av allmänna platser och infrastruktur 
2.  kan förändra rörelserna i stadsstrukturen  
3.  har en reducerande effekt på stadsstruktur genom att göra gång- och cykelvägar användbara 
 
Förenklad analys 

Möjliggörare Barriärer 

Nyckelfaktorer för vintercykling: 
·      Förvaring /infrastruktur  
·      Separerade cykelvägar 
·      Belysning och underhåll 

·     dåligt underhållna cykelvägar 
·     otydliga cykelvägar 
·     brist på prioritet 
·     dålig belysning 

                               

Förenklade rekommendationer 

Profilera befintliga gator för att skapa: 

• Utpekande av gång- och cykelvägar 
• Information för cyklister genom att använda belysning/ projicering av skyltar på 

snön  
• Snöröjning 
• Pilotstudie av utvald cykelväg för att testa projicering av information 

6.3 Hållbart byggande  
I caset Hållbart byggande har syftet varit att sammanväga olika delar för att uppnå hållbarhet Dels 
genom att minimera förbrukad energi för uppvärmning och energi för att producera material till byg-
get. Dels genom att investeringskostnader för material och kostnader för uppvärmning har varit fo-
kus i projektet. Dessa aspekter har sedan vägts samman med miljöpåverkan. En metod har utveck-
lats som ger potential för bättre ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom en optimeringsalgoritm, 
som ger förslag på byggnadsmaterial med minst energiåtgång vid produktion, den sk inbyggda ener-
gin, samt vid uppvärmning under driftsfasen, till lägst kostnad.  
 
Inom caset har metoder för optimeringar av byggnader för livscykelkostnad, livscykelenergi samt 
miljöavtryck utvecklats och använts i flera del-case: 
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• Camp Ripan – En prestigestuga ritades upp av en arkitekt och den designen användes sedan
för att  undersöka om träregelkonstruktion eller konstruktion med korslimmat trä gav bästa
livscykelenergin. Optimeringsberäkningen och miljöbedömningen visade att träregelkon-
struktion gav lägsta livscykelenergin.

• Gamla Skjutbanan – Denna byggnad var redan ritad och byggd och här vidareutvecklades
metoden att också inkludera en livscykelkostnadsberäkning som uppskattad kostnad för
byggnadsmaterial samt uppvärmning av byggnaden. Resultatet visade att en omfördelning
av isoleringen från grund och tak till väggarna gav lägre livscykel- och energikostnad för en
annars tämligen optimerad design.

• Önsketomt 91 – Ett generativt design-verktyg togs fram för att generera olika övergripande
byggnadsförslag som samtidigt utvärderades för utsikt, variation, soltimmar, boyta och övrig
yta. Två examensarbetare från Chalmers tog fram ett detaljerat designförslag för ett flerbo-
stadshus där materialet ska vara nedmonterbart och återanvändbart. Möjligheter för cirku-
lär upphandling utreddes initialt, cirkularitet beaktades samt att en hållbarhetsutvärdering
inleddes. I samarbete med Case odling togs idéer fram för ett orangeri och en naturlekplats.
(Lundgren & Bergås, 2020).

En beräkning av livscykelkostnader (LCC) omfattar vanligen investeringskostnad samt drift- och un-
derhållskostnader. Indata till LCC är samma underlag av mängder och avstånd som för LCA, samt 
dessutom kostnader för material och byggande vilka ofta uppskattas enligt erfarenhetsdata. Energi- 
och underhållskostnader är svåra att uppskatta och kan variera med åren men antas ofta vara des-
amma. I vår beräkning har vi inkluderat investeringskostnad samt kostnad för tillförd energi för upp-
värmning under driftfasen.  

Den utvecklade metoden möjliggör identifiering av ekologisk och ekonomisk hållbarhet och optimala 
val av byggmaterial för en byggnads klimatskal. Optimeringsalgoritmen genererar flera tusen olika 
lösningar i jakten på de lösningar som har minst livscykelenergi samt livscykelkostnad. De bästa lös-
ningarna används sedan i en miljöbedömning för att bestämma CO2-avtryck. De designparametrar 
som kan ändras är tjocklekar och materialval för klimatskalet. Metoden är övergripande och innehål-
ler ingen djupare analys av U-värden samt innehåller antaganden där data saknades. Resultaten från 
optimeringen och miljöbedömning bör bedömas och endast användas för övergripande bedömning 
av olika konstruktionslösningar.  

6.4 IT och IoT i samhällets tjänst 
Inom case  IT och IoT i samhällets tjänst har målsättningen varit att undersöka hur digitaliseringen 
kan tillämpas för att utveckla samhällsfunktioner, nedan listade aktiviteter har identifierats tillsam-
mans med behovsägare i Kiruna kommun och resulterat i följande leveranser:   

• En rapport som tillhandahåller rekommendationer om hur data tillhörande samhällets infra-
strukturer bör eftersträvas vid upphandling.

• En IoT plattform har utvecklats och installerats i Kiruna för att kunna testa IoT-tjänster.
• LKAB:s LoRa nätverk, som täcker de centrala delarna av Kiruna, har har anslutits till IoT-platt-

formen.
• Den statiska BIM-modellen av Kristallen har visualiserats med Unity och kombinerats med

realtidsdata från några installerade IoT-enheter i stadshuset.
• En tjänst, kallad CarITa, för mobiltelefoner har utvecklats för att hantera språkliga problem i

kommunikationen mellan vårdgivare gällande en vårdtagare. Tjänsten klarar att hantera text
och tal inkluderat översättning mellan flertalet språk.

• I samarbete med case Systemintegration så har IT och IoT i samhällets tjänst arbetat med en
förslagsställning om hur IT och IoT bör inkluderas redan i projekteringsfasen för att inklude-
ras med de byggelement som konstrueras.



42 
 

Fördjupande beskrivning av resultaten från caset finns i separat rapport för IT och IoT i samhällets 
tjänst.   
 

 
 Figur 12. Illustration av Smart home. 
 

6.5 Nytt energisystem  
I delprojektet nytt energisystem har fokus varit på energilager, vätgas och lågtempererad fjärr-
värme.  

6.5.1 Energilager 
Detta case visar arbetet med att se över möjligheterna för en demonstrationsanläggning av ett ter-
miskt energilager i Kiruna. Framförallt har förutsättningarna för ett lager som ska täcka värmebeho-
vet i området Kurravaaravägen behandlats men även Kunskapsstaden (samling av flera skolor) och 
ett handelsområde knutet till centrum har berörts. Hela resultatet av caset har presenterats i rap-
porten Delrapport Fas 1, termiska lager i nya Kirunas fjärrvärmesystem (Holgersson et.al. 2019).  
 
Gruppen har i arbetet funnit att det är nödvändigt med ett lågtempererat fjärrvärmenät för att ett 
termiskt lager ska fungera för att inte en värmepump eller annan spetslast ska behövas vid låg ute-
temperatur. Dessutom har slutsatsen nåtts att Kirunas tillgång och behov av värme matchas bäst 
med hjälp av ett groplager eller ett borrhålslager, eftersom Kiruna redan inom några år behöver på-
börja bygget av sitt nya energisystem.  
 
Beräkningar inom caset visar att gropen i Haukivaara skulle kunna nyttjas till att värma Kurravaara-
vägen och Kunskapsstaden med god marginal. I rapporten redovisas också hur storleken på gropen 
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skulle kunna utökas med hjälp av sprängmassor från gruvbrytningen för att skapa en större grop 
med intentionen att försörja hela Kiruna med lagrad värme. 
 
Översiktliga kostnadsuppskattningar är sammanfattade för groplager och borrhålslager med högre 
och lägre temperaturer ut till fjärrvärmenätet. Uppskattningarna för groplagret har gjorts utifrån 
danska förhållanden vilka skiljer sig från förhållandena i Kiruna. Kostnadsuppskattningarna kan där-
för enbart användas som en indikation.  
 
För att ett groplager ska fungera i Kiruna behöver konceptet utvecklas och här finns en rad forsk-
ningsfrågor. Utvecklingen består dels i noggranna geologiska undersökningar av gropen, dels av kon-
ceptet groplager som sådant. Exempelvis behöver utformning av locket till groplagret ses över för att 
utvärdera behovet av tjockare isolering men också vilken bärförmåga som krävs för att klara större 
snömängder. Behovet av tätning för gropen är ett annat område att titta närmare på. 
Även för borrhålslager behöver vi undersöka markförhållanden. Vidare behöver ekonomiskt försvar-
bar mängd markisolering utredas liksom övriga markförhållanden i stort. Därefter kan en bättre eko-
nomisk kalkyl göras och utifrån denna kan beslut fattas om projektering. Någon egentlig enskild 
forskningsfråga finns inte för borrhålslager i detta fall eftersom tekniken är väl beprövad. Däremot 
bör en gedigen utvärdering av ett helt  borrhålssystem vara av forsknings- och innovationsintresse, 
då lösningen som sådan är replikerbar. 

6.5.2 Vätgas 
De viktigaste förutsättningarna för att vätgas ska ingå som en del i Kirunas framtida 
energisystem är att det finns förnybara energitillgångar att producera vätgasen från samt 
avsättningsområden som vill använda vätgas och kan betala för den. Vätgasproduktion via 
elektrolysör passar bra för att lagra överskott av el från förnybara källor eftersom den ger 
möjlighet att hantera och balansera variationen i förnybar elproduktion. I Kiruna finns idag 
endast elproduktion via kraftvärme i samband med avfallsförbränningen. Investering i nya 
elproduktionsanläggningar, för att bli självförsörjande, ses i nuläget som ointressant, då 
elpriset är relativt lågt. Att nyttja vätgas för att bli mindre beroende av inköpt el från nätet är 
därför inte intressant. Det skulle dock vara möjligt att nyttja tre olika energikällor, för att 
producera el till vätgasproduktion; restvärme från LKAB, vind, eller sol. För vindkraft finns 
regionala svårigheter med tillstånd och tillgång till mark vilket gör att det alternativet 
avskrivits för Kiruna. 
 
När det gäller restvärmen från LKAB är tillgången god men att nyttja den för att producera 
vätgas blir inte särskilt effektivt, de många omvandlingsstegen till olika energibärare (värme - 
> el ->vätgas) samt den låga temperaturen på restvärmen gör att verkningsgraden blir under 
10 %. Då är det bättre att minimera omvandlingsstegen och nyttja värmen, eller elen, direkt. 
Den möjligheten som återstår är då att producera solel. Solceller är intressant då priset 
sjunker kraftigt och de passar att kombinera med vätgas. Detta eftersom vätgasen kan lagra 
energi från perioder då solinstrålningen ger överskott av el till tidpunkter då solinstrålningen 
är låg men efterfrågan på el är hög. Projekt såsom Arctic Solar och SunCold testar teknik och 
visar på intressanta möjligheter att kunna satsa på solceller, även i geografiska lägen såsom 
Kiruna.  
 
De användningsområden för vätgas som undersökts för Kiruna är energiförsörjning för 
byggnader, som bränsle inom transportsektorn och som tillskott för att ge ökad 
biogasproduktion. 
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6.5.3 Fjärrvärme  
I och med Kiruna stadsomvandling så finns det möjligheter att se över hur värmeförsörjning till de 
nya bostäderna kan utformas. Stor del av nuvarande Kiruna försörjs av traditionell fjärrvärme med 
höga framlednings- och returtemperaturer vilket innebär höga värmeförluster längs ledningarna. Ge-
nom fjärde generationens fjärrvärme med lågtemperatur kan man sänka förlusterna, vilket innebär 
att man får ett lägre värmebehov i fjärrvärmeproduktionen. En annan fördel med lågtemperatur-
fjärrvärme är utnyttjande av  spillvärme med lägre temperaturer än vid ett traditionellt fjärrvärmesy-
stem, vilket i sin tur kan stärka fjärrvärmens position på marknaden. Ytterligare en fördel med 
lågtemperaturssystem är att man oftast får en lägre kostnad för installation och förläggning av fjärr-
värmeledningarna jämfört med traditionella system.  
 
Den största utmaningen om man vill installera lågtemperaturssystem för fjärrvärmen är för närva-
rande integrationen med det befintliga högtemperatursystemet. Utifrån resultaten i undersökningen 
för Kiruna, så skulle man kunna gå vidare och bygga upp ett mindre lågtemperaturfjärrvärmenät. 

6.6 Samhällsekonomisk kostnadsanalys av ett nytt fjärrvärmesystem 
Syftet med projektet var att göra en samhällsekonomisk kostnadsanalys av två huvudalternativ för 
fjärrvärme i det nya Kiruna, dvs. antingen att nyttja spillvärme från LKAB i större utsträckning eller 
att bygga en ny avfallsförbränningsanläggning. De två alternativen skiljer sig inte markant åt, givet 
att även spillvärmealternativet kräver nyinvestering i en fliseldad värmepanna eftersom spillvärmen 
väntas täcka 25 procent av värmebehovet. Resultaten från kalkylen visar att alternativet med spill-
värme är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med fjärrvärme baserat på avfallseldning. Givet att vi även 
väntar oss att miljökostnaderna blir lägre vid detta alternativ, stärker det slutsatsen gällande förde-
len att nyttja spillvärme i produktionen av fjärrvärme i det nya Kiruna. Vid känslighetsanalysen, där vi 
varierar diskonteringsräntan och råvarupriser, ser vi att utan diskontering är alternativet med avfalls-
eldning att föredra, men vid en högre diskonteringsränta blir spillvärme-alternativet ytterligare mer 
fördelaktigt. I ett scenario med ökad konkurrens om biobränslen (flis och pellets), noteras att alter-
nativet med avfallseldning är mer fördelaktigt. En slutsats från analysen är att det hade varit mer 
samhällsekonomiskt fördelaktigt med ett alternativ för fjärrvärmen i Kiruna där ännu mer spillvärme 
hade kunnat nyttjas i produktionen av fjärrvärme. Framförallt gäller det om TVAB inte hade behövt 
bygga parallell infrastruktur. I en sådan lösning minskar även risken med ökade råvarukostnader i 
och med att en mindre andel biobränslen (eller avfall) annars behöver nyttjas. 

6.7 Odling 
I delprojektet Odling har RISE och LTU arbetat med följande delar: 1) Bygga större stadsnära växthus 
som värms upp av spillvärme från skola, industri eller gruva, där grönsaker kan odlas, 2) Gröna tak, 
3) Växtvägg, 4) Utomhusplantering samt 5) Orangeri och lekplats  

6.7.1 Växthus 
Ett förslag på växthus har tagits fram tänkt för den nya stadsparken. Uppvärmning kommer ske med 
vattenburen fjärrvärme som värmer både golv och väggar. Extra belysning sker med LED-lampor. 
Möjligheten att sköta bevattning, belysning, ventilation och gödsling genom en internetbaserad 
plattform ökar möjligheterna till hög produktivitet och kostnadseffektiv drift. Växthuset kommer 
även kunna användas som ett kafé när produktionen minskar under vintern. Beräkningar har genom-
förts för att få en uppfattning av behovet av energi för uppvärmning samt belysning. En lista med 
förslag på växter har tagits fram. Växthuset har ritats in i förslag för den nya stadsparken av White 
arkitekter för Kiruna kommuns utvecklingsplaner.  

6.7.2 Gröna tak 
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Kirunabostäder är intresserade av att prova gröna tak på garage som ett första steg. En växtlista över 
härdiga växter för zon 8 har utarbetats inom caset, vilket underlättar valet av vegetation för den här 
typen utav utsatta växthabitat. 

6.7.3 Växtvägg 
Två växtväggar är på plats. En inomhusvägg monterades 26:e maj i Tekniska Verkens mötesrum där 
också sensorer finns på plats för att mäta bl.a. luftfuktighet, CO2 , temperatur och ljusstyrka. Den 
andra växtväggen är monterad utomhus på TVAB:s lokaler inför sin slutgiltiga placering i stadskärnan 
när platsen är färdigställd.  

För växtväggen i mötesrummet hos Tekniska verken kommer en studie utföras för att undersöka hur 
upplevelsen av luftkvaliteten före och efter har påverkats. Detta kommer jämföras med sensordata 
för luftkvalitets parametrar i en vetenskaplig artikel. 

6.7.4 Orangeri, lekplats, Äng i staden 
Förslag på orangeri, vindsvåning och naturlekplats har arbetats fram för det som kallas ”tomt 91” 
som Kirunabostäder önskar bygga på. Ett förslag till lämpliga växter för äng i staden har utvecklats, 
men på grund av minskade anslag till parkskötsel får detta förslag vila tills en möjlighet uppstår. 

6.8 Integration mellan KSC-casen 
Inom delprojektet Systemintegration har gjorts en enkel analys av vilken möjlig integration av sy-
stem för övriga case.  
 

 
Figur 13 visas i vilket systemlager i staden, som respektive case tillhör.  
 
Samhällets kontrollrum - kan utvidgas till en digital plattform för hela stadens system. Där skulle 
tjänstemän t ex kunna kontrollera och styra olika trafikslag ute i stadsmiljön, energianvändning i 
fjärrvärmesystemet; odlingsväggar ute i stadsmiljön; avfall när tunnor är fulla och dags att tömma.  
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IT IoT - alla case är beroende av digitalisering. Sakernas Internet med sensorer placerade ute i sta-
den gör det möjligt att kontrollera och styra i den digitala plattformen i realtid. I byggnadsskala t ex 
äldreboende kan sensorer användas för att underlätta vården av de äldre och göra deras inomhus-
miljö säkrare.  
 
Hållbart byggande - hållbart byggande med lågenergihus behöver balanseras med det nya energisy-
stemet/lågtempererad fjärrvärmen. Vid låg kostnad för fjärrvärme blir det dock mindre lönsamt för 
till exempel superisolerade hus. Och för det omvända, vid hög fjärrvärmekostnad blir det mer lön-
samt med lågenergihus.  
 
Odling - har kopplingar till hållbart byggande. Både befintliga och nya byggnader kan ha odling i 
växthus på taken där ventilationsluft kan användas för uppvärmning av växthuset. Växtväggar kan 
förbättra luften omkring väggen utomhus respektive inomhus.  
 
Avfall - det komposterbara avfallet skulle kunna användas för odling i ett nordligt landskap där 
matjordslagret är grunt.  
 
Flexibel trafik - kollektivtrafikbehov, kontroll och styrning av olika trafikslag kan hanteras i sam-
hällets kontrollrum.  
 
 

7. Vad skulle kunna stödja Kiruna som klok stad 
En målsättning bör vara att skapa en fungerande plattform för etablering av tjänster inom offentlig 
sektor (såsom skapandet av smarta städer/regioner) som klarar att hantera olika tematiska områ-
den, såsom byggprojekt, trafik, handel, m.m. Med fungerande menas att den ska kunna hantera sä-
kerhet, innehålla en datahanteringsmodul som bearbetar data till information. Den bör utökas efter 
behov för ökad kapacitet och erhålla en tjänsteutvecklarmodul som möjliggör för en ökad mängd fö-
retag att tillgodogöra sig och förstå hur tjänster kan utvecklas på ett förenklat sätt i en komplex 
miljö. Möjligheten att utveckla tjänster ska gälla såväl företag som individer som vill testa och utvär-
dera nya idéer. Det skulle gå att skapa ett stads-/region-övergripande ”Maker space” som katalyse-
rar utvecklingen av nya unika tjänster.  
 
Ägandeaspekten av data är viktig, för att veta vem som har rättighet och tillstånd att ta hand om 
data, information och utveckla tjänster, alternativt vem som kan ge tillstånd till andra 
att komma åt och förädla data. Som grundprincip bör data som uppkommer genom en upphandling 
ägas av upphandlande parten och inte leverantören. 

7.1 Planerings-, bygglovs- och byggprocessen 
För att utveckla en bättre integration mellan olika delar i planeringsprocessen och mellan kommu-
nens förvaltningar behöver personal med IT-kompetens arbeta nära eller i verksamheten, för att för-
stå de behov som finns och hur de kan lösas över olika planeringsskedes gränser. IT-experten kan då 
koppla ihop behov och teknik för att stödja verksamhetsutvecklingen. 
 
Ett inledande steg är att ha underlagsmaterial  använda mjukvara som är kompatibla med varandra. 
Det är kostsamt att byta alla, men med ett strategiskt mål för vad som man önskar uppnå kan mjuk-
varorna Självservicetjänster ger större tillgänglighet till kommunens service och information. Den går 
att använda dygnet runt och användarna slipper sitta i telefonkö. 
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7.2 Hela staden  
Plattform (dashboard) för att ha en god överblick av stadens både sociala och tekniska system som 
ger en socioteknisk samordning. Digital interaktiv plattform baserad på lager för respektive system 
som ett instrument för att se om systemen stärker respektive försvagar integreringen mellan syste-
men. Detta ger en möjlighet att när nya system ska etableras eller omarbetas att de samverkar med 
övriga befintliga system för att integrera och därigenom stärka och effektivisera dem (resonans) och 
därigenom undvika att de motverkar varandra (dissonans).  
 
En digital tvilling av nya Kiruna skulle vara kopplad till plattformen för att göra det möjligt att enkelt 
illustrera utvecklingen av stadsbyggandet. Man skulle enkelt kunna visualisera och simulera olika al-
ternativ på till exempel en ny stadsdel, nytt kvarter eller enstaka byggnader. Digitala tvillingar kan 
delas upp i två spår för olika användning, spår i realtid respektive testspår. Realtids-tvillingen kan an-
vändas för att kontrollera och styra den befintliga stadens många system i realtid. Test-tvillingen kan 
användas för att testa framtida scenarier, till exempel innovativa lösningar för att testa möjlighet-
erna och få underlag för att analysera och bedöma värdet av implementering av innovationen.  
 
Den verkliga världen är tredimensionell och mjukvaruprogram för 3D används idag ofta för illustrat-
ioner till detaljplaner och byggprojekt. Trots detta används sällan 3D genom hela plan-, projekte-
rings- och byggprocessen. Flera utredningar pågår för att 3D-detaljplaner ska bli juridiskt tillämp-
bara. Genom att konsekvent använda 3D i alla skeden underlättar det för både lekmanna-politiker 
och allmänheten att förstå hur planer och byggnader ska komma att se ut när det är genomfört. På 
det sättet kan alla mer initierat kunna ta ställning till det som ska anläggas eller byggas. En digitali-
sering av hela planerings- och byggprocessen med programvaror som är kontabila med varandra 
skulle effektivisera arbetet.  

7.3 Centrum, stadsdelar och bostadsområden 
Genom att använda sensorer för att mäta, analysera och kommunicera i stadsmiljön kan data skapas 
som i sin tur kan ge underlag för att förbättra invånarnas livsmiljöer, upplevelser och service. Genom 
fasta och mobila sensorer kan miljöaspekter mätas, som: Temperatur, höjd, lufttryck, ljusförhål-
lande, regn, luftfuktighet, ljudnivå, vindriktning och hastighet, luftföroreningar. Inom trafikområdet 
kan mätas: fordonshastighet, trafikstockning, fordonstäthet, positionering av servicefordon (buss & 
taxi). För parker och trädgårdar kan mätas: temperatur, lufttryck, regnmängd, fuktighetshalt i jor-
den, luftfuktighet, solstrålning, vindriktning och hastighet.  

Smarta belysningsstolpar med informationstavla och sensorer som samlar data för statistik att läsa 
av i plattformen. En typ av stolpe har föreslagits för bland annat wifi, drönarladdning och väderbase-
rad belysning. Den har sensorer, som känner av norrsken för att då släcka ner delar av staden, den 
kan känna av när det snöar och då styra belysningen så att den anpassas till reflektionen i snön. Be-
lysningsstolpen har utvecklats i ett samarbete mellan IT IoT caset tillsammans med ljusdesigner Jo-
han Röklander från Sweco architects.  

7.4 Byggnader 
Idag finns teknik att inom byggnader mäta till exempel: flexibla kontorslokaler men närvaroavkän-
ning, eluttag med avkänning av effektuttag, ljudnivå, ljus , temperatur.  
 
Det kommer troligtvis att utvecklas nya typer av sensorer i framtiden som är integrerade i byggnads-
element, vilka då enkelt bör kunna installeras och bytas ut. Byggnader bör därför byggas så att det är 
enkelt att byta utrustning och sensorer såväl som att uppgradera dem. Teknologin behöver vara ut-
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formad för bostäder men samtidigt vara generell. För övrigt krävs det riskanalyser för att förstå in-
tegrationsprocessen, tekniken och dess för- och nackdelar. Det är också viktigt att undersöka vilka 
IoT-plattformar som kan möjliggöra tekniska funktioner och dess olika applikationer/service i nya 
byggnader.  

7.5 Efterord 
Syftet med en sömlös smidig och effektiv stadsbyggnadsprocess är att använda teknik för att alla in-
blandade ges extra tid att tillsammans skapa en god socialt väl fungerande och estetiskt vackert ge-
staltad stadsmiljö. Sensorteknik förväntas underlätta invånarnas vardagsliv för att ges tid till fin 
social samvaro med varandra. Allt detta ställer krav på integritetsmässiga och säkra system.  
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BILAGA 1
Checklista för en digitaliserad plan- och byggprocess

Vilka delar av materialet 
ska digitaliseras

Till vem ska materialet 
kommuniceras? 

I vilket format ska 
materialet behandlas och Vem äger materialet?

Plan- och byggprocessen 

Idéskede
Förstudie
Undersökningar
Idéskiss
Förslag till kommunen
Planbesked
Beslut om planuppdrag

Planskede
Program
Utarbetande av planförslag
Plansamråd
Granskning
Detaljplanen antas

Genomförandeskede
Gemensamma anordningar byggs
Programskede
Systemprojekteringsskede
Bygglov
Detaljprojektering
Tekniskt samråd - startbesked
Inköp av resurser 
Markarbeten 
Grundarbeten
Husets stomme, väggar och tak byggs
Installation och inredning
Slutkontroll och besiktning
Slutsamråd och slutbesked

Förvaltningsskede
Förvaltning 



Vem ansvarar för att 
uppdatera materialet? 

Hur ska materialet 
samordnas mellan olika 

Hur ska materialet lagras 
och arkiveras?

Vilka krav på integritet, 
säkerhet, och sekretess Vilken IoT bör användas? 

Hur kan/bör 
slutanvändarna 



Bygglovsprocessen

Beslut att 
bygga Kriterium 

för beslut? JA

Ciceron: Word + 
Pdf

Förstudie + 
detaljplan Kriterium?

NEJ

Meetings + Notes 
+ email; word

JA Planförslag Kriterium? JA
Beslut om 

antagande av 
detaljplan

NEJ

Word + Pdf + 
Photo + dwg 
(only planning 

dept.)

word + pdf + 
email

Kriterium?

JA

Kriterium?JAKriterium?Kriterium?

Arkiv? Arkiv?

Arkiv?
Arkiv?

3D + … + pdf + 
dwg, nvd (only 

KBAB)

Arkiv?

Ciceron; word + 
pdf

Arkiv?

word + pdf

Arkiv?

word + pdf + 
nvd + dwg

Arkiv?

ByggnadsskissInvesteringsbeslutBygghandlingarUpphandling?	

NEJ NEJ

NEJNEJNEJ
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Ägande	av	data	vid	exploatering	i	Kiruna	

Detta	dokument	är	skrivet	i	syfte	att	beskriva	hur	data	från	och	om	
samhällsinfrastrukturer	bör	beaktas	vid	exploatering,	samt	ett	grundläggande	
förslag	om	konkreta	riktlinjer.	

Inledning	
I	takt	med	den	ökade	digitaliseringen	så	ökar	mängden	data	om	objekt	i	
samhället,	exempel	är:	data	från	fastigheter	om	drift	och	underhåll;	miljödata;	
data	om	väghållning.	Fysiska	objekt	som	utrustas	med	informations-	och	
kommunikations-teknologi	ökar	i	snabbt	takt	för	att	det	effektiviserar	drift	
underhåll	och	övervakning	av	samhällets	infrastrukturer.	Genom	att	kombinera	
data	från	olika	källor	kan	också	ny	information	utvinnas,	som	inte	vore	möjligt	
om	man	studerar	objekt	enskilt.	Ett	sådant	exempel	är	att	monitorera	
energikonsumtion	i	enskilda	fastigheter,	aggregerade	data	för	att	förstå	
förbrukningsmönster	och	tillsammans	med	väderprognoser	och	
produktionsdata	effektivisera	energiproduktionen.		

Idag	används	ofta	uttrycket	”öppna	data”	som	innebär	att	den	kan	användas	av	
godtycklig	part	utan	inskränkning,	d.v.s.	den	är	kostnadsfri	och	utan	
restriktioner	i	hur	den	tillämpas.	Det	finns	dessutom	data	som	inte	får	vara	helt	
öppna,	där	det	måste	finnas	restriktioner	för	vem	som	har	åtkomst.	Skäl	för	
sådana	restriktioner	kan	vara	att	data	är	känsligt	(t	ex,	man	kan	härleda	
personuppgifter	eller	data	som	visar	noggrann	position	av	kritisk	infrastruktur)	
och/eller	att	data	har	ett	ekonomiskt	värde.	

”Big	data”	är	ett	annat	uttryck	som	ofta	används.	Det	syftar	åt	lagring	av	stora	
datamängder	och	utvinning	av	information	i	dessa.	Ju	mer	data	som	samlas	in,	ju	
mer	relevant	blir	tekniker	runt	”big	data”.	Således	är	”öppna	data”	och	”big	data”	
olika	begrepp.	

Ägandeaspekten	av	data	är	viktig,	för	att	veta	vem	som	har	rättighet	att	utvinna	
information	och	utveckla	tjänster,	alternativt	vem	som	kan	ge	tillstånd	till	andra	
att	komma	åt	och	förädla	data.	Som	grundprincip	bör	data	som	uppkommer	
genom	en	upphandling	ägas	av	upphandlande	parten	och	inte	leverantören.	En	
byggherre	bör	exempelvis	äga	förbrukningsdata	om	vatten,	värme	och	el	och	
kunna	bestämma	vem	som	ska	ges	förutsättningar	att	förädla	dessa	(utöver	
leverantörerna	av	vatten,	värme	och	el).	Så	är	oftast	inte	fallet	idag	men	i	takt	
med	att	allt	mer	data	mäts	blir	detta	allt	viktigare.	Uttrycket	”data	är	den	nya	
oljan”	används	ofta	i	media,	där	ägandeskapet	hittills	inte	har	varit	så	relevant	
eftersom	data	sällan	har	haft	ett	värde	utanför	sitt	eget	system;	därför	blir	det	
allt	viktigare	att	t	ex	en	kommun	eller	ett	kommunalt	bostadsbolag	tydligt	tar	
kontroll	över	sina	egna	data.	I	en	kommunal	upphandling	av	byggherre,	så	bör	
det	alltså	upprättas	en	överenskommelse	om	att	byggherren	tillhandahåller	data	
och	nyttjande-/ägande-rätt	till	kommunen.	

BILAGA 3
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Riktlinjer	
Detta	stycke	syftar	till	att	ge	riktlinjer	för	tillgång	av	data	från	samhällets	
infrastrukturer	som	exploateras,	för	utveckling	av	tjänster	med	avseende	på	
resursutnyttjande	och	miljömedvetenhet.		

Ägande	av	data	
Huvudmålet	bör	vara	att	Kiruna	kommun	ska	få	tillgång	till	data	för	ägande	och	
fritt	användande,	för	eget	bruk	eller	genom	tillhandahållande	till	tredje	part	för	
utvecklandet	av	tjänster	i	Kiruna	kommun.	Det	ska	på	så	vis	vara	möjligt	för	
Kiruna	kommun	att	avgöra	om	data	ska	öppnas	upp	som	öppen	data	och	vilken	
data	som	ska	göras	tillgänglig	för	tredjepart	(möjligen	med	restriktioner).		

Insamling	av	data	
För	att	kunna	dra	nytta	av	de	data	som	leverantörer	mäter,	räcker	det	inte	att	
kräva	att	leverantörerna	ska	göra	dessa	tillgängliga.	Det	måste	också	finnas	
mekanismer	som	tar	emot	och	tillgängliggör	data	till	behörig	part.	Dessutom	
måste	data	lämnas	över	i	ett	format	som	är	meningsfullt	för	andra	än	
leverantören	själv.	”Semantisk	interoperabilitet”	och	”datamodeller”	är	begrepp	
som	ofta	används,	här	kan	ägaren	t	ex	peka	på	en	eller	flera	standardiserade	
datamodeller	som	kan	användas.	Nedan	följer	mer	tekniska	rekommendationer	
runt	insamling	av	data.	

Insamlingen	av	data	rekommenderas	att	ske	inom	konceptet	för	samhällets	
kontrollrum,	som	innebär	att	ett	antal	standardiserade	protokoll	kan	tillämpas	
för	kommunikationen	och	för	att	aggregera	data.	Protokollet/Protokollen	bör	
identifieras	för	att	kunna	utgöra	krav	vid	exploateringsavtal	som	innebär	att	data	
kan	erhållas	på	ett	lättillgängligt	sätt,	utan	krav	på	anpassningar	på	samhällets	
kontrollrum	för	varje	delsystem	som	ansluts.		Vid	upphandling	så	kan	man	välja	
strategin	att	kräva	att	ett	visst	protokoll	används,	alternativt	möjliggöra	för	
några	av	de	vanligaste	protokollen.	Sett	till	informationsmodell	(bärare	av	data	
modellen	som	innehåller	data)	som	används	idag	så	är	RESTful	kommunikation	
som	använder	HTTP/HTTPS	det	vanligaste,	följt	av	MQTT	och	sedan	CoAP	samt	
NGSi9/10.	För	industriella	tillämpningar,	baserade	på	SCADA	system,	så	är	OPC	
UA	en	informationsmodell	som	nu	även	adresserar	sakernas	Internet.	I	
informationsmodellen,	som	specificerar	hur	data	ska	kommuniceras,	placeras	
data	modellen,	som	beskriver	datainnehållet.	Datamodellen	måste	förstås	både	
att	dataproducent	och	datakonsument	och	kan	uttryckas	i	ASCII-format	eller	i	
binärform,	för	interoperabiliteten	så	används	idag	ofta	ASCII	formatet	och	då	är	
JSON	eller	XML	vanligast.	Fördelen	med	JSON,	är	att	det	är	lättviktigare	sett	till	
meddelandestorlek	jämfört	med	XML.	

Säkerhet	
Säkerheten	är	viktig	ur	flera	aspekter	såsom:	validering	av	producenten	och	dess	
funktionalitet,	åtkomst	och	rättighet	till	data	innehållet,	personlig	integritet,	
säkerheten	och	pålitligheten	i	den	tjänst	som	skapas.	I	en	upphandling	bör	krav	
ställas	på	korrektheten	av	data	som	mottas	i	samhällets	kontrollrum,	i	de	fall	
data	är	kritisk	för	funktion	så	bör	redundans	och	felkontroll	kunna	hanteras	av	
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uppkopplat	objekt.		Varje	objekt	ska	kunna	autentiseras	och	valideras	för	
behörighet,	data	som	är	känslig	och	inte	ska	delges	obehörig	måste	krypteras	
(exempelvis	eHälsodata).	Varje	mängd	av	data	ska	klassificeras,	så	att	
bedömning	är	möjlig	av	om	två	datasett	som	kombineras	kan	utgöra	någon	form	
av	säkerhetsrisk	sett	till	person	och	samhälle.	Data	som	tillgängliggörs	till	
tredjepartsutvecklare,	dedikerat	eller	som	öppen	data	bör	kvalitetsklassificeras	
så	att	medvetenheten	finns	om	datats	korrekthet,	detta	krävs	för	kunskap	om	
tjänstens	pålitlighet	och	feltolerans.							

Konkreta	förslag	på	riktlinjer	i	kommunens	avtal	
För	att	”framtidssäkra”	tillgängligheten	på	data	så	föreslår	vi	följande	konkreta	
åtgärder	som	riktlinjer,	för	kommunen	eller	ett	kommunalt	bolag	som	
upphandlar	leverantörer.	De	kan	användas	i	kommunens	exploateringsavtal	eller	
separat	i	upphandlingar	och	avtal	mellan	kommunen/kommunala	bolaget	och	
leverantörerna.	

Det	är	inte	säkert	att	allt	är	praktiskt	möjligt	och	det	kan	finnas	avvikelser	mellan	
olika	typer	av	kommunala	verksamheter,	då	är	det	viktigt	att	förstå	när	och	
varför	man	gör	avsteg	från	punkterna	nedan.	

• För	i	princip	allt	som	mäts	digitalt,	måste	det	vara	tydligt	vem	som	äger
och	får	tillgång	till	data.	Det	kan	gälla	användande	av	data	inom
kommunal	organisation,	data	som	ska	tillgängliggöras	godkända	aktörer
(utöver	leverantören	själv)	eller	öppen	data.

• Ett	grundkrav	måste	vara	att	kommunal	organisation	har	tillgång	till	data
för	den	egna	verksamheten	och	man	bör	sträva	efter	att	äga	data,	ha
rättigheten	att	delge	data	till	tredje	part	och	i	vissa	fall	som	öppen	data.
Detta	kan	beroende	på	leverantörens	affärsmodeller	kräva	olika	lösningar
i	upphandlingen.	Någon	form	av	kvalitetsmått	på	data	ska	definieras	och
beslutas,	för	att	säkerställa	att	data	uppfyller	krav	som	möjliggör
tjänsteutveckling	inom	kommunal	organisation	och/eller	tredje	part.

• Kommunen	eller	kommunalt	bolag	måste	kräva	att	relevant	data
tillgängliggörs	i	den	takt	som	den	skapas.	Data	ska	dessutom	göras
tillgängligt	i	ett	format	som	kommunen	dikterar/accepterar.

o Exakt	vad	som	är	relevant	kan	vara	svårt	att	bestämma,	men	ofta
är	det	all	data	som	har	med	en	viss	tjänst	eller	funktion	att	göra	–
dvs	data	som	leverantören	använder	för	funktionen	av	sin	produkt
eller	tjänst.

o Det	kanske	inte	är	tydligt	idag	att	viss	data	kan	ha	ett	värde	eller
nytta	för	någon	annan	än	leverantören,	men	det	betyder	inte	att
det	är	så	framöver.	Därför	är	det	av	vikt	att	ha	åtkomst	till	all	data
som	skapas,	för	tjänster	som	kan	identifieras	vid	upphandling
såväl	som	framtida	tjänster	man	vid	det	tillfället	inte	kan
förutsäga.

o Även	om	kommunen/kommunala	bolaget	idag	inte	har	ett	system
för	att	kunna	samla	in	data	så	bör	man	kräva	att	data	görs
tillgängligt	när	så	sker.
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o Undantag	för	kraven	kan	vara	tvunget	då	det	gäller
personuppgiftslagen,	exempelvis	inom	digitala	vård-	och
omsorgstjänster	där	det	i	regel	är	vården	som	hanterar	och	äger
data.

För	att	samla	in	och	aggregera	data	för	informationsutvinning,	att	agera	på	
informationen	och	delge	den	till	behörig	part	så	krävs	en	digital	plattform,	som	i	
detta	dokument	refereras	till	som	”samhällets	kontrollrum”.	Detta	kan	ske	i	
kommunal	regi	eller	som	upphandlad	tjänst,	detta	är	dock	en	frågeställning	som	
inte	adresseras	i	detta	dokument.	
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