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Sammanfattning 

 
Denna rapport ingår som en del i projektet ”City As Platform” (CaaP) där vi genom 
att arbeta med ett gemensamt minimiramverk enkelt ska kunna dela på data inom en 
stad samt flytta data-drivna tjänster mellan städer. 
 
I denna rapport beskrivs övergripande olika behov och möjliga tjänster inom området 
rörelsemönster och trafikräkning. Detta innefattar flera olika delområden såsom: 

- Trafikräkning för styrning av trafiksignaler eller belysning 
-  ”Trafikräkning”, dvs registrering av antal passerande motorfordon, cyklar och 

fotgängare på viss plats eller gata 
- Analys av personflöden, dvs mätning av hur människor rör sig inom ett 

område och/eller mellan olika områden inom en stad/kommun 
- Analys av rörelsemönster/operatörsdata som stöd för resvaneundersökningar 
- Trafikmätning som underlag för framtagning och verifiering av trafikmodeller, 

tex för cykelflöden, rutt-val samt beteende vid olika typer av avstängningar.  
 
 

I rapporten grupperas olika behov och fortsatt fördjupat arbete föreslås för några 
delområden, detta kallar vi i CaaP projektet för Proof of Concept (PoC). I nuläget (juli 
2020) föreslås följande del-PoCar inom rörelsemönster och trafikräkning:  

1. Mätning av mängd och typ av trafik och fordon, 
Uppskattning av trafik och beskrivning av belastning av trafik över tid.  

2. Analys av flöden av folk och rörelsemönster, 
Förståelse  om hur människor rör sig mellan och inom områden i en stad 

För den senare del-Pocen redovisas även en skiss på informationsflöden och 
datamodeller. 
 
 

 
 
  



Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................................................. 3 

1.1 Allmänt om projektet .................................................................................................................... 3 

1.2 Om Analys av trafik och rörelsemönster ...................................................................................... 4 

2 Sammanställning av olika behov och möjliga tjänster ......................................................................... 5 

3 Gruppering av olika behov ..................................................................................................................... 6 

4 Förslag till olika PoCar ........................................................................................................................... 7 

4.1 Mätning av mängd och typ av trafik och fordon .......................................................................... 7 

4.2 Analys av flöden av folk och rörelsemönster ............................................................................... 9 

5 Informationsflöden, in-och utdata samt datamodeller ...................................................................... 12 

6 Sammanfattning ................................................................................................................................... 13 

7 Referenser ............................................................................................................................................. 14 

 
 
 



1 Inledning  

1.1 Allmänt om projektet 

I detta dokument beskrivs olika behov och möjliga tjänster inom området ”Analys av trafik 
och rörelsemönster”. Arbetet sker inom det Vinnova finansierade projektet City as Platform 
(CaaP)  med deltagande från 18 svenska städer. I denna inledning beskrivs kort projektet 
CaaP och dess uppdelning i olika ”Proof of Concepts” (PoCar), vidare introduceras arbetet 
inom området parkeringstjänster. 
 

Kort om projektet CaaP 
Projektets City as a Platform (CaaP) syftar till att göra det möjligt för svenska städer att 
utveckla och vidmakthålla ett gemensamt ramverk för en dataplattform inklusive 
datamodeller och API: er för som enkelt skall kunna återanvändas och  överföras inom och 
mellan städer. 
De viktigaste drivkrafterna för CaaP är att stödja användningen av öppna & delade data och 
gemensamma datamodeller samt  att undvika problemet med "silos” med flera separata och 
parallella lösningar i samma stad eller i samma förvaltning. Detta kombineras ofta med 
inlåsning och beroende av specifika leverantörer och/eller deras lösningar. Sammantaget kan 
detta hindra utveckling av skalbara och/eller öppna lösningar.  
 
Ramverk och datamodeller 
Centralt i CaaP projektet är framtagning, beskrivning och test av ramverket för öppna data 
och gemensamma datamodeller.  Ramverket beskrivs översiktligt i Figur 1. Projektarbetet 
syftar till att ta fram eller komma överens om gemensamma datamodeller och APIer för ett 
antal olika tillämpningsområden. Utgångspunkten är att undersöka om vi kan använda 
datamodeller enligt FIWARE. Om FIWAREs från dess hemsida1 : 
“.. a framework of open source platform components to accelerate the development of smart 
solutions” 
“…provide the basis for the interoperability and replication (portability) of smart solutions” 
 

 
Fig. 1 Ramverk för projektet City as a Platform 

 

Olika tillämpningsområden och arbete inom ”PoCar” 
Arbetet inom CaaP bedrivs inom ett antal tillämpningsområden kopplade till digitalisering av 
offentlig sektor. Exempel förutom analys av trafik och rörelsemönster är: parkeringstjänster,  
presentation av (bad)vattentemperatur, övervakning av luft eller vattenkvalitet, lokalisering 
och övervakning av utrustning.  

                                                             
1 https://www.fiware.org/ 
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Inom varje PoC arbetar vi med ramverket och att utifrån olika behov inom området beskriva 
och möjliga tjänster och tillämpningar. Detta leder till identifiering av vilken typ och 
uppsättning av in- och utdata som krävs för tjänsten samt att identifiera och beskriva 
dataflöden, API:er och datamodeller för varje PoC.  
Arbetet med olika ”Pocar” handlar inledningsvis mycket om skrivbordsarbete och ”tänk” 
kring behov av  och innehåll i tjänster samt om att identifiera in- och utdata. Viktigt här är att 
ta tillvara erfarenheter från de kommuner som kommit långt inom området. Implementering 
och ev. test kommer i ett senare skede.  
 
Inom varje PoC ska vi sträva efter att enas om och beskriva in- och utdata samt datamodeller 
för ett antal användningsfall eller möjliga tjänster för utbyte av data inom och mellan 
kommuner.   
 

1.2 Om Analys av trafik och rörelsemönster 

 
Om denna lägesrapport  
Denna rapport baseras primärt på deltagande kommuners input om nuläge och behov samt 
hur man ser på problem och möjliga tekniska lösningar.  
Tankar om möjliga lösningar  bygger dels på input från kommuner i form av idéer eller 
befintliga system dels på omvärldsbevakning och studier av pågående forskning.  
Avsnitt 2 och 3 med sammanfattning och gruppering av behov bygger på input från olika 
kommuner.  
I avsnitt 4 beskrivs tankegångar kring olika ”del-PoCar”. I avsnitt 5 beskrivs för en ”del-PoC”, 
”Rörelsemönster”  informationsflöden, in-och utdata samt kandidater till datamodeller. 
 
Relaterade arbeten och undersökningar    
VTI publicerade 2010 resultat av en grundlig genomgång av metoder för skattning av gång- 
och cykeltrafik. Rapporten sammanställer behov av och tillvägagångssätt vid skattning av 
gång- respektive cykeltrafikens andel av resandet och innefattar en analys av befintligt 
dataunderlag i form av resvaneundersökningar och flödesmätningar [Ref 1].  
 
Göteborgs stad, Trafikkontoret anlitade år 2014 Ramböll för att genomföra en inventering av 
fotgängare och cyklister i centrala Göteborg under rusningstid [Ref 2].  
Under hösten 2018 anlitade trafikkontoret i Göteborgs stad Sweco och Bumbee Labs för att 
mäta fotgängarflöden i Göteborgs innerstad med WiFi-teknik. Mätningen utfördes på 50 
platser under fem dagar i mitten av november [Ref 3]. 
 
Trafikanalys avslutade 2018 projektet Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar.  
I denna rapport redovisas sammanfattningar av genomförd intressent- och behovsanalys, 
kartläggning av metoder och verktyg samt genomförda pilotstudier. Rapporten ger också 
rekommendationer om fortsatt arbete [Ref 4]. 
 
Inom SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer2) genomförs tre olika delprojekt som ska 
göra det bättre och enklare att planera för bra cykelmöjligheter i Lund3 
 
 
 

  

                                                             
2http://www.futurebylund.se/project/smarta-offentliga-miljoer 
3 http://futurebylund.se/project/smart-cykeldata-ger-helt-ny-kunskap-for-trafikplanerare 

http://www.futurebylund.se/project/smarta-offentliga-miljoer
http://futurebylund.se/project/smart-cykeldata-ger-helt-ny-kunskap-for-trafikplanerare


2 Sammanställning av olika behov och möjliga tjänster  

Här listar vi alla redovisade behov, krav och möjliga tjänster (användningsområden) som kommit 
fram. I avsnitt 3 strukturerar, grupperar och bryter vi ned dessa 
 

Kommun Beskrivning av behov  

Stockholm Att räkna trafikanter för att styra trafiksignaler  
Att detektera Passager för att styra belysning 
Analys av rörelsemönster (distanser och transportslag för olika typer av 
resor) för uppföljning av resvanor 
Specifik fråga: Hur kan man använda operatörsdata för 
resvaneundersökningar 
 

Uppsala Kvalitetssäkra kommunens trafikmodell för cykelflöden 
Insikt om hur människor rör sig inom staden 
Ökad förståelse hur avstängningar påverkar rörelsemönster 
 

Katrineholm 
  
 

Ökad förståelse om hur människor rör sig i centrala staden 
Insikt om förflyttning mellan specifika platser/områden inom staden 

Halmstad  Mäta antal passager, riktning och typ av trafikant (olika typer av 
motorfordon, cykel och fotgängare  
Mätning av hastighet på fordon för att detektera köbildning 
”Enklare” trafikmätning av enstaka trafikslag 
 

Sundsvall 
 
 

Insikter och ökad förståelse om hur människor rör sig i centrala staden. 
 

Örebro Insikt i hur människor använder det offentliga rummet som kan vara ett 
underlag till framtida ombyggnationer. Att kunna använda data till 
utvärderingar av olika ingrepp/kampanjer. 

 
 

 
 
  



3 Gruppering av olika behov    

Här strukturer vi och grupperar vi olika behov  
 

Typ av behov Behov, ändamål Tidsrymd och parametrar 

Mäta trafik ”här och nu”  

för styrändamål 

a. för att styra trafiksignaler  
b. för att styra belysning 

 

Realtid, sekunder 

Mätning av mängd och 

typ av trafik och fordon 

 

c. Uppskattning av trafik och 
beskrivning av belastning 
av trafik över tid.  

d. När är det perioder med 
stopp eller överbelastning,   
resp. låg belastning 

e. Mätning av hastighet på 
fordon för att detektera 
köbildning 

 

Antal passager, riktning, typ av 
trafikant; cykel och fotgängare.  
olika typer av  motorfordon 
Hastighet hos fordon.  
Kontinuerlig mätning med 
sammanställning av historik per 
timme, dygn och vecka 

Analys av flöden av folk 
och rörelsemönster 

f. Förståelse om hur 
människor rör sig inom 
specifika områden, tex 
centrala staden 

g. Insikt om förflyttning 
mellan specifika 
platser/områden inom 
staden 
 

Var är människor + förändringar 
över minuter timmar, dagar och 
veckor  

Input till och stöd för  
resvaneundersökningar 
  
 

h. Analys av rörelsemönster 
för uppföljning av 
resvanor 

i. Hur kan man använda 
operatörsdata för 
resvaneundersökningar 

Behovsägare: 
Hållbarhetsstrateger (följa upp 
och styra mot mål om tex minskat 
trafikarbete med bil)  

Stöd för modellarbete j. Kvalitetssäkra trafikmodell 
för cykelflöden 

k. Öka förståelse för hur 
avstängningar påverkar 
rörelsemönster 

 

 
 
 

  

 
 

Kommentar från Stockholm om resvanor 
Vad vi vill göra är att testa några olika datakällor som ger oss information om resvanor hos 
medborgarna i en stad eller en stadsdel (fokus på att fånga transportsätt för olika typer av 
resor och hur mycket de reser med olika transportsätt). Operatörsdata vet vi att vi kommer 
att titta på.  
  



4 Förslag till olika PoCar  

Baserat på avsnitt 3 beskriver vi olika sätt att ”plocka ut” olika delar ur helheten och använda 

som en eller flera PoCar. I version 1 av föreliggande dokument (April 2020) diskuteras tre 

möjliga PoCar:  

1. Mätning av mängd och typ av trafik och fordon, 
Uppskattning av trafik och beskrivning av belastning av trafik över tid.  

2. Analys av flöden av folk och rörelsemönster, 

Förståelse  om hur människor rör sig mellan och inom specifika områden i en stad 

3. Input till och stöd för resvaneundersökningar,  

Analys av rörelsemönster för uppföljning av resvanor samt 

Hur kan man använda operatörsdata för resvaneundersökningar? 

4.1 Mätning av mängd och typ av trafik och fordon  

 

Beskrivning av behov i Halmstad 
 
Bakgrund 
Halmstads kommun växer och har stort behov av att mäta trafiken i olika stråk för 
planeringen av samhällets utbyggnad. I dag gör man en del manuell räkning, vilket innebär 
en säkerhetsrisk för personalen. Ett flexibelt system som kan nyttjas både på fasta platser och 
för att tillfälligt räkna belastningen på ett specifikt trafiksnitt önskas. 
 
Vad vill man mäta? 
Belastning och användning av vägar och gång-/cykelbanor 
 
Vad vill man visa? 
Antal passerande fordon uppdelat på  

 Personbil 

 Lätt lastbil 

 Tung lastbil 

 Buss 
Antal passerande cyklister och fotgängare 
Man vill se riktningsfördelning på alla passerande, och för motorfordon och cyklister vill man 
även mäta hastighet.  
 
Hur vill man mäta? 
Från förvaltningen som önskar lösning av problemet finns inget specifikt önskemål om 
mätmetod. Genomförande projektorganisation föreslår kameror tillsammans med bildanalys. 
 
Hur vill man visa? 
Idag är huvudsyftet att använda insamlad data som grund för trafikplanering och utbyggnad 
av vägar. Framåt kan det bli intressant att även t.ex. tillhandahålla realtidsinformation till 
trafikanter.  
 
Vem ska ha olika typer av information? 
Idag är det förvaltningen själva som ska ha information om hur vägarna belastas. Framåt kan 
det bli aktuellt att dela med sig av viss data till invånare och trafikanter, men det är inte 
självklart hur det ska ske – om det t.ex. är förvaltningen själva eller annan del av kommunen 
som tillhandahåller en tjänst, eller om data delas med extern part som i sin tur levererar 
tjänsten. 
 
  



 

Beskrivning av behov i Stockholm 
 
Bakgrund 
Stockholms stads trafikstyrning är redan avancerad men trafiken styrs till stor del utifrån 
historiska data. Genom att istället använda realtidsdata skapas nya möjligheter att öka 
framkomligheten i Stockholmstrafiken. 
Projektet utforskar möjligheten att ersätta dagens system med nedgrävda slingor som styr 
trafiksignalerna med ny teknik, så kallad ovanmarkdetektering. Det vill säga sensorer 
placerade på trafikstolpar ovan mark. Sensorerna ska även samla in trafikdata och annan 
data i gatumiljön.  
Den insamlade datan kan delas till andra verksamheter i staden samt andra aktörer och 
organisationer. 
 
Vad vill man mäta? 
Trafikflödet, gäller även gående, i en korsning i Stockholm 
 
Vad vill man visa? 
Antal bilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, motorcyklar, bussar, cyklister och gående samt 
dess riktning, ursprung och hastighet 
 
Hur vill man mäta? 
Med en multifunktionssensor, dvs kamera med AI förmåga. 
 
Hur vill man visa? 
Kontinuerlig mätning i realtid.  

 Signal skickas till styrapparat när fordon, cykel eller gående finns inom ett 
fördefinerat område. 

 Varje passage i ett fördefinerat område registreras. Data skickas per registrerad 
passage i en datamodell (rad för rad). 

 
Vem ska ha informationen? 

 Styrapparaten (som står i korsningen och är kopplad till trafiksignalen) – för att styra 
trafiken utifrån rådande trafiksituation. Behöver data på 1/10 s. 

 IoT plattformen – lagrar ned och hanterar data i realtid från sensorn för att sedan 
dela den vidare enligt önskemål: 

o Trafikdatasystemet prenumererar på data enligt egen datamodell -  kan vara 
data som är sammanställd per t ex kvartsnivå. Det vill säga antal bilar per 
kvart, antal cyklar per kvart mm   

o Till plattform för öppna data – kan vara i näst intill realtid och ad för rad eller 
aggregerad. 

  



4.2 Analys av flöden av folk och rörelsemönster 

Många städer har redan teknisk möjlighet idag att räkna besök med hjälp av accesspunkter 
som läser av enheters mac-adresser vid wifi-skanning efter nätverk. Däremot är kanske 
trackingfunktionen inte påslagen vilket gör att man inte kan se rörelsemönstret från en 
accesspunkt till en annan. Möjligt scenario för CaaP och en PoC tillsammans är ändå att börja 
med den teknik och data vi har gemensamt och i ett steg två se om det går att slå på 
trackingfunktionen. I detta scenario tar vi ändå fram vilka datamodeller från FIWARE som 
behövs för grundfunktionerna i besöksräkning plus tracking för rörelsemönster. I och med 
att trackingfunktionen endast behöver några få extra fält kan vi ta med dessa i beräkningen 
från början så att vi kan testa av det också när tillfälle erbjuds. 

Beskrivning av uppsättning i Katrineholm 
I Katrineholms centrum har man ett antal accesspunkter via The Cloud som också går att 
använda till att köra Tracking med. Det accesspunkterna gör är att registrera mac-adressen 
på mobiltelefoner som har wifi igång.  
Systemet fångar upp vilka accesspunkter man passerar och kan på så sätt visa vilken väg man 
väljer och hur snabbt man rör sig. Det ger möjlighet att se om personer bara passerar eller 
om de uppehåller sig längre i tid inom centrum. Man kan också se hur många som är helt nya 
besökare och hur många som är återkommande. 
Mätningen har varit igång i ungefär två år med start maj 2018. 
 

 
 

Fig1. Illustration från Katrineholm med sex mätande access punkter 
 
Vad vill man mäta? 
Hur många som besöker centrum och var de rör sig. Vilket mönster rör sig folk? För display, 
erbjudanden m.m. Från vilken parkeringsplats kommer man? Vilken sida av staden? Är det 
tågresenärer eller kommer man med bil, buss? 

- Hur aktiviteter/evenemang påverkar besöksantalet? Har evenemangen någon 
betydelse? Hjälper marknadsföringen som görs?  

- Till de som funderar på att etablera sig i Katrineholm som vill ha siffrorna.  
- Ett annat exempel är när vi har en Cup i Sporthallen, hur flödar dessa besökare till 

centrum?  
- Vädret ihop med besöksräkning och evenemang. 

 
Vad vill man visa? 

- Flöden 
- Besöksantal vs väder/tid/evenemang/tidpunkt/jämföra historik från tidigare år m.m. 



Hur vill man mäta? 
- Wifi/Accesspunkter. Sniffa mac-adresser på mobiler som har sitt wifi aktiverat. 

 
Hur vill man visa? 

- Framför allt vid större händelser vill man visa ändringen från ett normalläge till det 
nya. Då kan avgöra om det är idé att till exempel ha öppet längre (tidpunkt). 

- Genom historik kan man kolla samma evenemang från tidigare år och se hur det 
utvecklat sig och nyttan med det. 

- Hur sent butiker kan ha öppet och det fortfarande lönar sig. 
 
Vem ska ha olika typer av information? 

- Citysamverkan. Butiker, kommunen och samverkansföreningar. 
 
 
Beskrivning av behov i Örebro 
 
Bakgrund 
Örebro kommun har ett behov av en bättre insikt i människors användning av det offentliga 

rummet i staden. Att få insikt i rörelsemönster och trafikflöden är exempel på dessa behov 

men det skulle likaväl kunna handla om en insikt i vart människor väljer att bråka eller vila. 

Denna insikt skulle kunna hjälpa oss att, till exempel, upptäcka otrygga platser, som underlag 

till framtida ombyggnationer eller som input till trafiksignaler.  

 

Sen tidigare har vi kollat på multisensorer (kameror) som kan placeras ut i staden och som 

kan, med hjälp av AI bildigenkänningsteknik, skapa data som vi är intresserade av och som 

fyller våra behov. Idag har vi olika typer av sensorer i staden för att mäta mängden av 

användare av olika delar av staden. Inom centrum använder vi wifi-routers, i naturområdena 

har vi värmesensorer. För att mäta trafikflöden har vi ett flertal induktionsslingor i 

anslutning till de flesta trafikkorsningarna. Att använda multisensorer skulle innebära en 

högre detaljeringsgrad och bredd av vår data, en chans att minska antalet sensorer i staden 

och sänka driftkostnader.  
Bilden nedan visar ett flertal användningsområden av dessa multisensorer, inklusive dessa 
som ligger utanför denna PoC. 
 

 
Fig2. Illustration från Örebro med möjliga tillämpningsområden. 
 



Vad vill man mäta? 
Användningen av multisensorer tillåter användaren att mäta ett flertal olika saker med 
samma sensor. Eftersom vi har valt att vara med i PoC för rörelsemönster kommer dock 
fokus att ligga på denna typ av data som går att extrahera från dessa multisensorer.  
De vi vill mäta kring rörelsemönster är: 

 Förflyttningar av människor/fordon genom det offentliga rummet 
 Kluster 
 Uppehållstid 

 
 
Vad vill man visa? 
Det man vill visa är följande: 

 Olika typer av transportslag, t.ex. fotgängare, personbilar, stadsbuss, etc. 

 Geografiska rörelse av dessa transportslag  

 Tidsuppehåll  

 Eventuella kluster av fotgängare, bilköer, etc. 
 
Hur vill man mäta? 
Som beskriven i bakgrunden vill vi använda oss av så kallade multisensorer. Multisensorn är 
en kamerateknik som med hjälp av AI algoritmer av kodifierar/anonymiserar bilderna och 
omvandlar olika objekt till datapunkter. Dvs att slutanvändaren av multisensorn inte ser 
kamerabilderna men bara den data som algoritmerna ger som output. Kamerabilderna ska 
inte övervakas eller sparas på ett sätt som gör det möjligt att övervaka individer. 
 
Hur vill man visa? 
Målet är att koppla informationen från sensorerna till våran digitala tvilling. Vi har gjort  
tester med datakopplingar från våra befintliga sensorer för att visualisera den i våran digitala 
tvilling. Bilden nedan visar resultatet av detta arbete, där man kan se intensiteten av 
trafikflöden på två olika trafikkorsningar i centrala Örebro.  
 
På samma sätt vill vi kunna vissa individuella och aggregerade linjer av rörelsemönster 
skapade av olika transportslag. I den digitala tvillingen ska det vara möjligt att sortera på, till 
exempel, rörelsemönster av cyklister eller fotgängare.  
 
Vem ska ha olika typer av information? 
I en workshop med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Certezza har vi gjort en 
informationsklassning av informationen som dessa multisensorer producerar. Det vi, bland 
annat, kom fram till var att informationen har olika nivåer av känslighet beroende på hur den 
har blivit bearbetat. Lite förenklat kan man kategorisera informationsanvändningen såhär 
(obs. andra kategoriseringar är möjliga och en djupare förstudie behövs innan 
implementering):  

 Obearbetad information: känslig data, bara som input till algoritmerna och ska inte 
sparas efter användningen.  

 Extraherade individuella datapunkter: används av tjänstemän som jobbar med det 
offentliga rummet. Även dessa data är relativ känsliga eftersom det i teorin är möjligt 
att koppla dessa individuella datapunkter till individer om man sammankopplar 
informationen med andra informationskällor (som t.ex. IP/Mac adresser från 
mobiltelefoner) 

 Aggregerade data. Minst känslig. Olika nivåer av aggregering är möjliga (vissning av 
aggregerade linjer eller besöksstatistik uttryckt i en siffra. I den mest anonymiserade 

form kan denna typ av data till och med delas med allmänheten som öppna data.   

    
 



5 Informationsflöden, in-och utdata samt datamodeller  

När det gäller den första del-PoCen ”Räkning och klassificering av fordon” har vi en bra bild  
om behov baserat på input från Halmstad och Stockholm. Det förefaller som om att FIWARE 
datamodell ”TrafficFlowObserved”4 verkar täcka det mesta.  
I nuläget diskuteras hur vi kan gå vidare med detta arbete 

När det gäller del-PoC nummer 2 ”var är folk och hur rör de sig?” utgår vi från Katrineholms 
befintliga tjänst, se figur 3. I denna levererar the Cloud aggregerade och ”anonymiserade” 
data baserade på passager förbi Wifi-stationer: 

 ”Visitors” (antal besökare på plats X under viss period)  

 ”Flow” (hur många som flyttat sig mellan punkt A och B under given tid) 
 
Arbete pågår med att studera hur kommunen kan ta emot och bearbeta ”rådata”.  
Vidare pågår arbete för att säkerställa att denna typ av underlag ”räcker till” för 
implementering i IoT plattform.  
 

 
 
Fig 3.Exempel på informationsflöden, in/ut-data och datamodeller från Katrineholm.  
 
 

 
 

 
 

  

                                                             
4 https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/Transportation/TrafficFlowObserved/doc/spec/index.html 
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6 Sammanfattning 

I denna lägesrapport beskriver vi arbete och resultat avseende två olika huvudområden vad 
gäller PoCen Trafik och rörelsemönster:   

1. Mätning av mängd och typ av trafik och fordon, 
Uppskattning av trafik och beskrivning av belastning av trafik över tid.  

2. Analys av flöden av folk och rörelsemönster, 

Förståelse  om hur människor rör sig mellan och inom specifika områden i en stad 
 

För båda områdena beskrivs möjliga tjänster och funktioner utifrån olika kommuners behov. 
 
För det första huvudområdet förefaller det som om FIWARE  befintliga datamodell kallad  
”TrafficFlowObserved”5  kan användas.  
 
För det andra huvudområdet mottar kommunen (Katrineholm) aggregerade data från sin 
leverantör (The Cloud). Datamodell och format har definierats av The Cloud.  

 ”Visitors” (antal besökare på plats X under viss period)  

 ”Flow” (hur många som flyttat sig mellan punkt A och B under given tid) 
 
Arbete pågår med att studera hur kommunen kan ta emot och bearbeta ”rådata”. I dessa fall 
är datamodell och format i nuläget ej definierade men det handlar både om:  

• Rådata i realtid 
• Möjliga egna tjänster från kommunens, tex statisitik eller larm  

 
För projektets avslutande år planeras följande aktiviteter: 
- Att slutföra arbete med informationsflöden, in-och utdata samt datamodeller  
- Studera om/hur data från olika sensorer (tex multi-sensor och Wi-Fi) kan använda en 

och samma datamodell 
- Studera om framtaget underlag i form av informationsflöden, in-och utdata samt 

datamodeller är tillräckligt för implementering i kommunens IoT plattform.  
 

Förslag på utökade/fortsatta studier kan vara: 
- Studera risker med och möjligheter för att hantera personlig integritet   
- Studera vilka möjligheter som finns för kommuner att erbjuda tjänster baserade på 

rörelsemönster till både interna och externa kunder 
 

 
 
  

                                                             
5 https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/Transportation/TrafficFlowObserved/doc/spec/index.html 

https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/Transportation/TrafficFlowObserved/doc/spec/index.html
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