Omvärldsbevakning och reflektioner
för Smart City Labs

Rapporten ingår i projektet City as a Platform (CaaP) finansierat av Vinnova.

by Anders Trana, Britta Duve Hansen och Johan Lindén

Inledning och sammanfattning
Det finns flertalet initiativ inom Sveriges kommuner som jobbar med att utveckla den smarta
staden. Gemensamt är behovet att implementera IoT-lösningar. IoT i sig är ett
samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig av viktig
information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld.
Städernas plattformar har varit en gemensam mötesplats för erfarenhetsutbyte, gemensamt
arbete med Proof of concepts (POC), standarder, referensarkitektur, processer, klassning
med mera.
Med denna rapport vill vi ge en fingervisning hur nästa steg kan se ut - skalning av POCar
och möjliga samarbeten i ett eller flera innovationslabb inom den Smarta Staden.
Genom att presentera olika satsningar i Sverige och Europa och att ge våra
rekommendationer för Smart City Labs vill vi erbjuda städerna en inspiration om vad de ska
fundera på inför egna satsningar inom Smarta Staden och IoT.
Den Smarta Staden handlar om mer än bara teknik, därför kommer vi även att belysa hur
organisation, beslutsvägar, juridiska frågor och främst av allt affärsmöjligheter ser ut i olika
exempel. Vad ska man tänka på inom dessa områden när man utvecklar sin egna
organisation?

De centrala råd som vi har identifierat
Identifiera och bygga på regionala styrkor och välja ut något fokusområde att bygga
satsningen kring, bygg innovationsdisciplin. Etablera samarbeten med andra city labs för att
skapa större nytta och lära sig av varandra.
Etablera hållbara samarbeten mellan offentliga sektorn, akademin och näringsliv så att alla
aktörer kan nyttja resurserna samt bidra på ett effektivt sätt.
Tänk modulärt i uppbyggnad av tekniska lösningar och utveckla efter behov.
Se till att förvalta modulerna som byggs upp och hitta en stabil process kring drift,underhåll
och vidareutveckling. Samarbete gärna inom utveckling och dela med dig av resultaten i
form av öppen källkod. Arbeta med öppna standarder.
Vi är vana att köra fysiska arbetsmöten, och ofta kan det vara en effektivare metod, men
idag har de digitala hjälpmedlen blivit fler och har fått fler funktioner. Ibland kan det till och
med vara bättre att köra digitalt, som tex att köra delar i en design sprint digitalt som vi har
gjort i Städernas plattformar projektet.
Ett område som fortfarande behöver mer fokus i de flesta städer är arbetet med
cybersäkerhet inom digitala lösningar.
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Omvärldsbevakning
Vi har sammanfattat kring hur man jobbar med Smart City Labs för ett antal intressanta
städer och initiativ i Sverige och Europa.

IoT Sverige
IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa
IoT-projekt över hela landet. Programmet samfinansieras av Vinnova, Formas och
Energimyndigheten.
Genom både utlysningar och direkt stöd för strategiska innovationsprojekt finansierar IoT
Sverige projekt inom en mängd olika områden över hela landet. Projekten ska leda till nya
modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällsservice – alla med målet att ge
ökad kvalité, hållbarhet och effektivitet för Sveriges invånare.
IoT Sverige kan ses som en samverkansplattform och syftet är samarbeten mellan olika
strategiska satsningar för att minska avståndet mellan offentlig sektor och det privata
näringslivet. Det är av stort betydelse för programmet att framtagna lösningar kommer
många till nytta och att kunskapen förs vidare. Kunskapen ska leda till en ökad förståelse för
enskilda personer inom sitt respektive område så att de både kan beställa, förnya, införa och
leverera datadriven nytta.
Införandet av IoT lösningar begränsas dock tyvärr av att kunskapen om tekniken är
fortfarande relativt låg i många, speciellt mindre, kommuner. Framförallt problem och risk vid
upphandling, tex interoperabilitet missas lätt. Svenska förvaltningsmodellen för offentlig
verksamhet är en utmaning då ena dagen så gör miljökontoret en upphandling och sedan
gör gatukontoret en ny upphandling och då kanske man får två olika system som borde
kunna vara ett. Iot Sverige jobbar för öppenhet och undvika inlåsningseffekter. Lösningarna
ska kunna vara utbytbara. Här jobbar man med att ge stöd till kommunerna. En aktuell
knäckfråga är hur man skalar projekt och lösningar. Hur får man till en mer storskalig
utrullning.
IoT Sverige verkar för att jobba med målen från agenda 2030 med IoT som en
nyckelteknologi, man jobbar med internationell konkurrenskraft, nationella IoT frågor och
konkreta IoT lösningar, speciellt inom frågorna som faller mellan stolarna.

Beslutsvägar, finansiering och utvärdering kring nya projekt
IoT Sverige ställer höga krav på projektets förankring i organisationerna. Man har tagit fram
tydliga bedömningskriterier och tittar nu mer på slutresultatet, hur lever en satsning vidare
efter projekttiden.
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"Impact" bedöms utifrån IoT Sveriges program/effekt-logik. IoT Sveriges mål är att IoT
nyttjas till fullo inom offentlig verksamhet och därmed bidrar till:

●
●
●

Ett mer behovsanpassat och inkluderande samhälle för alla.
En mer kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar välfärd.
En ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft för Sverige.

Satsningarna ska ge en förstärkning för befintliga initiativ genom medfinansiering upp till
50% för alla projekt.

Hur kan Smart city Labs underlätta detta?
Genom att ha en gemensam strategi skapas bättre förutsättningar för att se till att frågor
kring tex interoperabilitet lyfts. Möjliggöra en enklare skalning och spridning av lösningar
som bygger på standardiserade komponenter. Kan ta ett samlat grepp kring säkerhet som är
en viktig fråga för att skapa tillit och kunna lita på data. Hur bygger man robustare nät?
Argument som ”kan vi verkligen garantera informationssäkerheten” används ofta för att inte
göra projektet. Skapa förutsättningar för regionala utvecklingsstrategier där kommuner och
region fokuserar gemensamt. Att man även tittar på arbetsmetodik, specifikt det agila
arbetssättet. Man behöver vara snabbfotad för att följa utvecklingen i samhället. IoT är en
snabbrörlig teknologi.
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Lund
I Lundaregionen finns ett starkt näringsliv som präglas av innovations- och
forskningsintensiva branscher. Det finns ett starkt arv från telekomindustrin och närheten till
Lunds universitet som gjort att det finns många små och stora aktörer inom IoT området och
närliggande branscher.
Man har satsat på att bygga upp en öppen IoT testbädd där man använder hela staden men
även landsbygd som testarena. Tanken är att både det offentliga och näringsliv ska kunna
prova och testa nya lösningar snabb och effektivt. Satsningen har gjorts framför allt inom det
strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och den IoT hubb “Smarta Offentliga Miljöer”
(SOM) som man fått medel för att driva inom Future by Lund, som är ett innovationsnätverk
som drivs av Lunds kommun. Genom att utnyttja Future by Lund har man tillgång till resurser
och nätverk från hela regionen och inte bara den kommunala organisationen samt nationell
och internationell uppkoppling.
Testbädden har byggts modulärt kring Yggio, dvs man har introducerat nya tekniker och
processer efterhand som det har funnits behov i de projekt som har körts som byggt på
offentliga utmaningar. Den viktigaste aspekten med detta är att att de tekniker och arbetssätt
som lagts till sedan har blivit en permanent del av IoT testbädden, vilket gör att den
utvecklas hela tiden. men framför allt möjliggör den att man kan dra igång nya tester väldigt
snabbt eftersom de flesta pusselbitar som behövs redan är på plats. Uppstarten av nya
projekt som bygger på teknik och komponenter som redan finns i testbädden går väldigt
snabbt numera.
Inom projektet har ett 20-tal skarpa case körts som bygger på offentliga utmaningar, utöver
detta har testbädden använts av aktörer som vill testa sina lösningar med hjälp av den
öppna testbädden.
Från att i början enbart varit en testbädd för icke kommersiella tester finns det idag en
möjlighet att enkelt fortsätta och utveckla IoT tjänster på ett kommersiellt plan då det finns en
bryggning över till aktörer som har möjlighet att erbjuda de tekniker och tjänster som finns i
testbädden på kommersiella villkor.
Testbädden ingår idag i Vinnovas satsning på offentliga testbäddar och går under namnet
Lund Open Sensoring City. Satsningen görs tillsammans med näringslivet och akademin i
regionen.
Testbädden erbjuder idag ett flertal olika teknologier för att koppla upp sensorer, såsom
LoRa, NB-IoT, BT-mesh etc. Det finns även datadelningsplattformar som är integrerade och
möjliggör att man kan samköra olika datakällor. Det finns supportfunktioner för allt från
teknisk support till att få hjälpa med att få ut sensorer i den offentliga miljön. Det finns även
möjlighet till att prototypa och bygga nya lösningar inom testbädden.
Lund har ett samarbete med Kraftringen som var en av parterna inom SOM och nu är
leverantör av Lunds IoT plattform.
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Lunds kommun driver även ett innovationslabb, Studio Stadshuset.
Studio Stadshuset är en plats där innovationer och samarbete stimuleras och där
verksamheter inom kommunen kan mötas över organisationsgränserna. Man jobbar med
tjänstedesign och agila utvecklingsmetoder och skapat ett team av experter inom området
på kommunkontoret som kan användas av alla förvaltningar inom sin
verksamhetsutveckling. I Studio Stadshuset finns det workshop och projektplatser som kan
lånas under projekttiden och flera samarbetsprojekt inom kommunen men också mellan
städer och näringsliv har genomförts i lokalerna.
Det finns en full utrustat filmstudio som har används flitigt av verksamheterna under
pandemin.
Varje vecka som slutar med en nolla är en innovationsvecka i Studio Stadshuset där man tar
sig an an utmaningar och testar ideér fokuserat under hela veckan. Projekten som antas till
veckan väljs av teamet inom Studio Stadshuset. Verktygen som har används har även
anpassats till digitala mötesbehov och tex metoden designsprint har framgångsrikt
genomförts digitalt under innovationsveckorna.
Testbädden och IoT plattformen är värdefulla resurser att ha på plats inom dessa satsningar.
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Helsingborg
HBG Works är Helsingborgs innovationsarena. Det är en plats för att stötta
innovationsarbetet för att möjligen senare skala projekt. Det är mycket fokus på hur man tar
hjälp av digitaliseringen för nya möjligheter inom staden så väl som nya funktioner till
förbättrad service och underhåll. Här drivs även en IoT verkstad.
Hit vänder man sig om man har en idé. Här hjälper staden med sin expertis om att hitta en
lösning för stadens behov. Man får hjälp med att strukturera behoven och det finns
dedikerade personer som jobbar aktivt med IoT lösningar.
Den digitala plattformen bygger på Yggio, Thingsboard, Activity (LoRa, Pingday) och
Smarter city lab som jobbar med träningsdata.
Upplägget bygger på moduler som är utbytbara då de har definierade gränssnitt och APIer.
De tekniker man har testat och kör tester med är LoRa, BLE, Wifi, Z-Wave, NB-IoT,
Cellulärt.
Ansvaret för IoT infrastrukturen ligger hos Pingday, ett dotterbolag av Öresundskraft, för att
samla allt underhåll och utveckling under samma tak då de även har stadsnätet.
Internt i Helsingborgs stad jobbar man med att samla behoven från de olika verksamheterna.
En innovationsledare på varje förvaltning gör det lättare att lyfta nya idéer. HBG-Works
hjälper till med att ha idédiskussioner på en kreativ och neutral plats.
Beslutsvägen börjar i IoT verkstaden där man kör processen om nyttan, genomför en PoC,
faställer affärsnyttan för att sedan diskutera med Pingday om hur man skalar projektet.
Det är kontinuerlig diskussion i diskussionerna kring affärsmodell och upplägget mellan
Pingday och HBG innovationsverksamheten. Själva IoT upphandlingen görs av Pingday i
samarbete med Helsingborgs stad. Helsingborg går från IoT projekt till IoT program för att
underlätta PoC vidare till skalning.
Man ser att även om man tycker att IoT plattformen borde ha kommit längre så ger det även
möjligheten till att vara med att skapa och anpassa verktyget till stadens infrastruktur. Det
nya avtalet som man har skrivit med Sensative är ett av de nya första stegen i att man ska
kunna byta en leverantör. Det finns tex inskrivet att Sensative ska vara med och anpassa till
den nya leverantören om det skulle ske, dock till ett arvode.
I Helsingborg har man byggt upp organisationen för att skapa korta snabba beslutsvägar och
att man vågar testa nya saker.
Det handlar inte bara om IoT utan det är så mycket mer, bättre tjänster, processer, frigöra
resurser mm.
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Halmstad
Projektet ISOV (”IoT för samhällsutmaningar i offentlig verksamhet”) drivs av det kommunala
bolaget Halmstads stadsnät AB som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och
Högskolan i Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och
kommunägda bolag. Projektet finansierades av Vinnova under perioden november 2018 till
och med januari 2021. Förutom teknik testas även tjänster och affärsmodeller kopplade till
IoT-innovationer.
ISOV syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra
utvecklings- och innovationssatsningar inom Internet of Things (IoT) för att möta de
prioriterade samhällsutmaningarna: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering. Ett
hållbart samhälle genom en mer effektiv användning av resurser. Att det inte är tekniken i sig
som är i fokus, utan samhällsutvecklingen och de kommunala verksamheternas behov med
smarta tjänster som integrerar förvaltning, invånare och näringsliv samt affärsmodeller och
nyttoanalyser baserade på pilotprojekten.
Övergripande mål för projektet är att testbädden skall användas för att skapa koncept,
demonstrera och testa samhällsnyttiga lösningar, och på sikt förse offentliga organisationer
med smarta tjänster som integrerar förvaltning, invånare och näringsliv.
Exempel på lösningar som har genomförts är mätningar på kraftnät online, besöksräkning
och nyttjandegrad av lokaler och läckage i fjärrvärmenätet. Under projekttiden driftade man
testbädden i Nokias IoT plattform som nu efter projekttiden har flyttats tillfälligt till senseview.
Det pågår test och utvärdering av olika plattformar för fortsatt drift.
Projektet har tagit fram många lösningar i förhållande till sin storlek och man har identifierat
liknande problem och utmaningar som i större organisationer, något som diskussioner i
CaaP nätverket har varit mycket värdefull för.
Förlängningen av projektet blev inte av eftersom testbäddsprogrammet blev nerlagd.
Projektet drivs nu vidare projektform i egen regi där staden äger testbädden och RISE
projektleder, fokus ligger på att förvalta bestående satsningar och i liten skala driva nya
projekt.
Intresset från verksamheten har blivit som störst när projektet var i slutfasen, nu jobbar man
med att upprätthålla det som har byggts upp.
En utmaning är att varje organisation inom projektet har en egen beslutsstruktur och det kan
vara svårt att allokera resurser och hitta en ansvarig produktägare.
Planen är att skapa en ny organisation som är tvärgående genom förvaltningar, en IoT arena
för staden där man har en gemensam process för onboarding av nya projekt samt för att
identifiera och utveckla affärsmodeller för IoT-tjänster i staden.
Problemställningar som behöver lösas är hur man identifiera vilka verksamheter som
påverkas av en satsning, hur ser ett dataflöde ut, vem äger data och vem får använda den?
Hur förvaltar man lösningar som spänner sig över olika förvaltningar och vem äger de?
En långsiktig finansiering för arenan behöver hittas, som även inkluderar resurser hos
bolagiserade förvaltningar.
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Amsterdam Smart City
Amsterdam Smart City är en del av Amsterdam Economic Board, organisationen som
arbetar med framtiden för Amsterdam Metropolitan Area. Här har man skapat en öppen
plattform för samarbete och innovation som erbjuder en mötesplats för att hitta lösningar till
storstadsutmaningar.
Staden, företag, kunskapsinstitutioner, regeringen och aktiva invånare samlas, interagerar
och samarbetar för framtidens stad och region.
Målsättningen har hela tiden varit fokus på ekonomi, miljö, hälsa, stadens styrning,
invånarna och mobilitet. Stort vikt ligger på att ta fram värdeskapande möjligheter.
Det erbjuds en plats inom stadens kommunikationsplattform där både offentliga och privata
sektorn kan lägga upp en förfrågan på en utmaning som har med den smarta staden att göra
- här kan man hitta samarbeten.
Man har etablerat ett öppet IoT Living labs som är en 3700m2 yta, samt man möjliggör
tillgång till öppna databaser med data från 32 olika distrikt och dataset från de olika
fokusområdena.
Dessutom har man byggt ett nätverk på 8000 innovatörer, företag, institutioner, offentliga
sektorn och medborgarna som tillsammans jobbar med framtida staden.
Amsterdam går in i vad de kallar Smart City 3.0.
Smart City 3.0 representerar ett försök att koppla medborgarnas deltagande med både
statliga mål och ny teknik, man tittar även på nyttan bortom tekniken. Grundtanken är att det
rättvisaste sättet för teknik att utvecklas är att lokalsamhällen ingår i dess utveckling och
belönas med tydliga bevis på hur lösningar kan förbättra deras livskvalitet.
I Amsterdam Smart City har man även extra fokus på att få med de äldre medborgarna för
att anpassa samhället med digitalisering för denna grupp.
En tjänst som erbjuds är ett smart citizens lab - här ger man information om vatten och
luftkvalité till medborgarna för att ge möjlighet att påverka miljön.
Andra projektexempel är
- Varningar i staden, säkerhet för medborgarna samt utryckningspersonal
- Smart energi, vatten & avfall, Fokus på energianvändning och egenproducerad el
- Smart mobility, mobilitetslösningar för staden som tex car sharing
- Cirkulära staden, återvinning, rening av regnvatten mm
Innan man startar ett projekt så analyserar man vad projektet ger för en renare stad, grönare
och en gladare stad.
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Nederländerna har en stark tradition av att samarbeta mellan olika städer och regioner.
Istället för att städerna konkurrerar och man gör samma saker har valt att specialisera sig
inom olika inriktningar. Det liknar det upplägget som IoT Sverige hade tidigare med IoT
hubbar med olika inriktning, såsom vatten, vård och omsorg, etc. Men i en större skala.
Samtidigt har man tittat på lösningar kring att samarbeta och hitta gemensamma sätt att
arbeta med och dela data. Ett exempel på detta är att man jobbat mycket med FIWARE som
standard för data och initiativ som Civity som plattform som knyter ihop data från flera
städer.
Amsterdam och 4 andra nederländska städer, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht och Haag
samt ministeriet för infrastruktur och vatten, har gått ihop och tar fram en datastandard för
mobilitet som de kallar CDS-M, City Data Standard Mobility. Syftet är att skapa en standard
för utbyte av mobilitetsdata mellan städer och underlätta för utvecklandet av nya datadrivna
tjänster.
CDS-M består av "standarden", den tekniska designen och "avtalet", som beskriver vilka
organisationer som är involverade i databehandling, vilken typ av processer de lagrar.
Avtalsramen är nu under utveckling och kommer att inrättas av en arbetsgrupp bestående av
mobilitetsoperatörer, stadsplanerare, datavetare, kodutvecklare, dataskyddsombud och
säkerhetsexperter. Arbetsgruppen kommer att testa den ursprungliga versionen av CDS-M
på befintliga användarfall från de fem största nederländska städerna.
CDS-M kommer att beskriva hur datautbyte mellan mobilitetsleverantörer och offentliga
myndigheter ska ske och baserat på vilka standarder. Det långsiktiga målet är att arbeta för
en europeisk datastandard. Därför kommer POLIS att underlätta en utbytesprocess mellan
europeiska städer och mellan städerna och mobilitetsleverantörer för att göra en översikt
över datadelningsbehov och användningsfall i städerna och komma till konvergens i
användningen av gemensam dataspecifikation för mobilitetsdatadelning.
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Barcelona
Staden Barcelona har etablerat ett rykte som en av Europas största industristäder med ett
innovativt synsätt på stadsdesign. 2008 ville Barcelona uppmuntra små och medelstora
företag att pröva nya idéer som kan ha en positiv inverkan på invånarna i Barcelona. Frågan
den ställde sig själv var: "hur kan företagare med idéer för att förbättra stadslivet testa dem i
en stadsmiljö?"
År 2014 valdes Urban Lab till ett av de 20 bästa projekten i världen av i-Teams, en grund för
innovation som inrättats av Bloomberg Philanthropies och Storbritanniens Nesta. Samma år
tillkännagavs Barcelona som den europeiska innovationshuvudstaden (iCapital).
Likadant som i Nederländerna tillämpar man Smart City 3.0 i Barcelona, som handlar mycket
om att komma närmare stadens invånare, områden som etik och digitala rättigheter.
“Barcelona Urban Lab” har man utvecklat vidare från “Barcelona Digital City”för en bredare
satsning på den digitala staden.
Den digitala plattformen är uppdelad i tre huvudfokus områden, Digital Transformation,
Digital Innovation and Digital Empowerment. Parallellt jobbar man med etiska frågor inom de
digitala områdena och vilka rättigheter invånare har till stadens digitala utveckling.
Precis som vi ser i Sverige så har man skapat en arbetsyta där staden möter invånarna och
det privata näringslivet vilket man kallar BIT Habitat-i.lab som är en del av fokusområdet
Digital innovation.
Här diskuterar man om det finns nya sätt att jobba på tex vad händer om man frågar
invånarna om lösningar dvs hur utökar man kontaktnätet till nya lösningar. Sommaren 2021
har man speciella insatser kring utveckling av “Urban Innovation Platform” samt offentlig
upphandling.
I fokusområdet “Digital Innovation” har man även tagit fram ett antal aktiviteter för att
underlätta och stimulera till nya idéer.
I Fokusområdet “Digital Transformation” jobbar man med att hitta och ta fram nya digitala
hjälpmedel för de olika verksamheterna i staden. Det är härifrån man bygger upp den
digitala infrastrukturen, hantera stadens data etc.
För att få med sig alla invånarna så har man skapat fokusområdet “Digital Empowerment”.
Genom tre projektexempel förklaras detta fokusområde. “Technology and Gender”, “Cities
Coalition for Digital Rights” and “Education event”
Barcelona bygger på att man har satt upp tydliga mål
- att främja affärsinnovation
- att göra det möjligt för företag att testa innovativa produkter på en verklig plats
- att lära sig och skapa nya produkter eller tjänster som kan erbjuda Barcelonas
medborgare förbättringar
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Sedan 2008 har mer än 80 projekt presenterats för olika områden, varav en fjärdedel har
testats på Barcelonas gator. Av de projekt som pilotförsök i staden uppskattar Barcelonas
kontor för ekonomisk tillväxt att 90 procent har utvecklat ett företag baserat på deras
pilotprojekt.
Ett exempel är digitala soptunnor för att mäta nivåer och optimera tömningen.
Man jobbar nära förvaltningarna och testar nya idéer. I en vanlig offentlig
upphandlingsprocess tillät man inte tidigare testkörning av nya tekniker och idéerna
ignorerades automatiskt eftersom man inte hade kunskap om dessa. Till exempel var LEDblixtar för Barcelonas gator en ny teknik man ville testa men stadens tekniker var ovilliga att
använda en ny teknik som de aldrig sett tidigare men nu med det nya innovations metoden
fick man testa.
Nystartade företag får testa sina tekniska piloter i staden under en testperiod. Det möjliggör
för staden att prova ny teknik och ger möjlighet till företagen att bevisa att en ny teknik
fungerar för potentiella investerare.
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CityLAB Berlin och samarbetet inom LabCamp
CityLAB Berlin är ett offentligt laboratorium för framtidens stad. Här utvecklar representanter
från förvaltningar, stadens invånare, akademin och näringslivet tillsammans nya idéer för hur
man både kan säkerställa och förbättra Berlin som stad. CityLAB kombinerar digitala
workshopytor och en fysisk mötesplats till ett gemensamt forum för innovation. Här finns
plats att hålla events men även till co-workingplatser och projektrum som man kan ansöka
att låna till sitt projekt. Det finns även stödmedel att ansöka för att förverkliga en idé inom
den smarta staden, upp till 500 tkr per projekt.
Initiativet är relativ nystartade och inte ett färdigt koncept. Det är snarare ett dynamiskt
experiment som är avsett att kontinuerligt utvecklas.
Under de senaste 5 åren har många offentliga innovationslaboratorier vuxit fram i Tyskland.
En stor del av deras tid ägnas åt verksamhetsrelaterade och sociala frågor i städerna, men
en del fokus ligger på de förestående förändringarna i vardagens arbetsrutiner i offentliga
institutioner. Förutom att bygga upp kompetenser och hantera olika specialistämnen,
ansvarar labben för digitalisering generellt.
LabCamp är ett rikstäckande samarbete för regelbundet utbyte om aktuella ämnen.
Företrädare för offentliga innovationslaboratorier träffas för växelsidigt lärande. Det som
förbinder de deltagande partners är utmaningen att öka innovationsförmågan i offentliga
sektorn och att främja ett effektorienterat samarbete mellan stad och samhället.
Sedan maj 2020 träffas man i form av nätverksmöten som hålls av partnerna växelvis. Just
nu genomförs en serie av föreläsningar och workshops om de olika livscykler av en offentlig
innovationslab där partnerlabben tillsammans tar fram en struktur och organisation för deras
respektive labbar istället för att var och en definiera det.
Digitalt hålls nätverket och samarbete levande i en slackkanal samt i en digital gemensam
arbetsyta i notion.
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Reflektioner och råd för Smart City Labs
Baserat på omvärldsbevakningen och våra egna erfarenheter har vi sammanställd följande
reflektioner och råd för Smart City Labs.

Bra att tänka på när man bygger sin digitala plattform
Beroende på storlek av staden / kommunen så har man olika förutsättningar på hur mycket
tid och resurser man kan stoppa in i sin smarta stadens plattform.
En bra start kan vara att titta på stadens olika verksamheter och jobba med att effektivisera
drift och underhåll med hjälp av digitaliseringen.
Då får man automatisk en ägare till projektet som ser en nytta av projektet.
En återkommande fråga är att ingen vill bygga in sig i händerna på någon leverantör och
därmed lämnar man kontrollen utanför staden och kommunen.
Detta är svårt då komplexiteten i dessa system är stora och de sträcker sig ofta över flera
verksamheter.
Även om en ny upphandling ska göras regelbundet så är det ofta svårt att byta leverantör.
Det finns olika lösningar för detta och en är att man bryter ut de olika digitala blocken där
man definierar APIer och datamodeller som gör att de olika delarna kan bli utbytta vid nästa
upphandling.
Det ger även möjlighet att göra affärer med mindre bolag som har spetskompetensen i just
det blocket vilket förbättrar innovation av nya idéer.
Exempel på block skulle kunna vara
- Teleoperatör, LoRa operatör eller annan IT utrustning (Wifi, BT, Zwave etc)
- Dataswitch, datarättigheter, översätter sensordata till samma datamodell
- Lagring av data
- Applikationer, webbgränssnitt, installation, dataanalys, larmfunktioner etc
Idag finns inte en teknisk lösning som löser alla utmaningar och oftast behöver man säkra
upp så att man har flera olika tekniker parallellt.
Vanligt idag är att man kör cellulärt parallellt med LoRa och Wifi. Fler och fler adderar andra
teknologier så som BLE, BLE LR, Z-wave etc pga de fördelar dessa tekniker har.
När man bygger upp en digital plattform i staden så behöver man tänka på hur den ska
driftas. Det kan bli ganska stora kostnader beroende på vilken affärsmodell man upphandlar.
En liten kommun kanske inte kan drifta eller systemera allt själv och då kanske man behöver
titta på en annan affärsmodell.
Sammanfattningsvis kan man välja mellan två olika affärsmodeller:
- Helhetslösning från en leverantör
- Systemsplittrad lösning där Kommunen tar ansvar och styr de olika data blocken
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När det kommer till sensorerna behöver man titta på sensorns livscykel och vad ska den
användas till.
- Användningsområde, specificera prestandan i sensorn
- Kravställ API eller få API definitionen tillgänglig
- Batterilivslängd
- hur ofta behöver man byta batteri
- vad kostar det
- Var ska den sitta
- Tålig kapsling i form av slag eller vattentålig
- Åtkomst, utbytbarheten
- Design, passar det in hos stadsarkitektens ramverk/kravställningar
- Kan man byta till en annan leverantör?
- Kan man integrera sensorerna i befintlig plattform?
Utvecklingssamarbeten är en bra väg att gå, gemensam utveckling betyder mindre
utvecklingsresurser per partner. Framtagna lösningar publiceras med fördel som öppen
källkod. Ett intressant projekt att följa finns i grannlandet Danmark, OS2 - Offentligt
digitaliseringsfællesskab, där offentliga organisationer delar sina utvecklingsprojekt.
GitHub är en bra plattform att hitta öppna källkodsprojekt. Exempel för
kommungemensamma utvecklingssamarbeten som resulterat i öppna källkod produkter är
Municipio, Open e-plattform och Open e-map men det finns flera intressanta projekt.
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Tio punkter att tänka på för utformning av Smart City Innovation Labs
1. Definiera ett tydligt innovationsuppdrag.
Varje innovationslabb har ett uppdrag som skiljer sig beroende på utmaningar i
organisationen, kapacitet, prioriteringar och finansiering.
Bygg innovationsdisciplin och fokus genom att avgränsa och tydligt definiera vilka typer av
projekt som omfattas inom labbet och vilka inte.

2. Skapa upphandlingspolicyer och processer för innovationsprojekt.
Innovationspiloter faller ofta utanför kommunala upphandlingsprocesser och -policyer. Dessa
pilotprojekt kan tex behöva ”köpa” drift och tjänster på icke-traditionella sätt, utan
licenskostnader, i fria testmiljöer mm samt ibland använda omogen teknik under utveckling.
Eftersom upphandlingsprocessen i städerna ofta inte är anpassade till de behoven kan det
leda till tidsförlust i beslutsvägar och beställning för att kunna genomföra piloten.
Ta fram nya upphandlingspolicyer och metoder som är utformade speciellt för de unika
behoven hos innovationsprojekt. Detta inkluderar förenklade processer och
efterlevnadskrav, nya riskhanteringsmetoder, snabbare betalningscykler och onboarding
modeller.

3. Hitta ägarskap och affärsmodell för varje innovationsprojekt.
Många innovationspiloter är "framgångsrika" under pilotfasen, men misslyckas under
skalningsfasen. Ofta är problemet att man inte har kollat på hela affärsmodell initialt, det är
viktig att ha en ägare och förankrad finansiering för införande av en lösning redan från
början. Dessutom kan det händer att man bara har testat en specifik teknik eller lösning och
inte haft med hela perspektivet, eller att man har testat fel saker (eller inte tillräckligt med rätt
saker).
Det som behövs för att framgångsrikt kunna skala är ett tydligt ägarskap med ansvar för drift
och underhåll, omfattande planering, samarbete över flera avdelningar och en
granskningsprocess av mätbara resultat och framgångskriterier under hela pilotens livscykel.

4. Eftersträva en horisontell organisation och ett brett stöd för labbet.
Ett framgångsrikt innovationslabb behöver aktivt stöd, samarbete och engagemang från
intressenter över hela organisationen. Men många städer arbetar tyvärr vertikalt i silor. Att
man har startat och driver ett innovationslabb betyder inte att alla i staden känner till det,
slussar projekt till det eller stödjer och engagerar sig i det.
Nyckeln är att skapa aktiv medvetenhet, engagemang, intresse och stöd från ledningen,
medarbetare och samhället. Detta inkluderar framgångsberättelser, framstegsuppdateringar,
tekniska genomgångar, utbildningar och demonstrationer. Våga även berätta om
misslyckanden.
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5. Mät resultat – det är det som spelar roll.
Det finns många mätvärden som ett innovationslabb kan mätas på. Dessa sträcker sig från
antalet genomförda projekt, engagerade organisationer, antal partnerskap, investeringar och
kostnader, och så vidare. Men i slutändan är det enda som verkligen betyder något att
kunna svara på följande fråga - "vilken verklig skillnad har innovationslabbet gjort som
motiverar dess fortsatta existens och finansiering?".
Hitta mätbara effekter, som granskas innan och under projekttiden. Effekterna följs upp efter
genomfört projekt. Väl noggrant några få kvantifierbara nyckeltal från början för att påvisa
nyttan och effekten av lösningen.

6. Bygg ett ekosystem för innovationspartners.
Ett innovationslabb kan inte ta itu med stadens innovationsbehov ensamt. En stad är ett
komplext ekosystem som består av flera olika aktörer. Teknik utvecklas snabbt. Nya digitala
färdigheter, från programvara till datavetenskap, krävs för att bygga och driva den nya
smarta staden.
Framgångsrika innovationslabbs kompletterar deras interna kapacitet och resurser genom
att bygga ett ekosystem av strategiska och specialiserade partners, lösningsleverantörer och
ämnesexperter. Från ett sådant nätverk kan sedan rätt kompetens och resurs tas in efter
behov. Man behöver ta fram processer, policyer och lämpliga kontrakt för ett sådant
samarbete. Labbet måste dessutom kontinuerligt skanna innovationsekosystemet och
identifiera nya partners före behovet uppstår.

7. Testa metoder, inte bara leverantörer och lösningar.
Utmaningar i städer är komplexa. Det finns ingen "one size fits all" -lösning. Exempelvis
använder smarta parkeringssystem sensorbaserade och kamerabaserade metoder. I vissa
fall fungerar båda metoderna lika bra. I andra fall kommer det ena eller det andra att fungera
bättre. Ett vanligt innovationsfel är att bara testa en strategi eller bli kär i en specifik
leverantörslösning och dra en generaliserad slutsats.
Nyckeln är att ta sig tid att identifiera, testa och karakterisera olika lösningsmetoder istället. I
beställningar är det därför viktigt att kräva öppna standarder och gränssnitt i alla leveranser
för att kunna kombinera olika lösningar efter hand.

8. Ta fram en testbädd med många olika anslutningsmöjligheter.
Det finns många uppkopplingsalternativ. Dessa inkluderar tex mobil 3G / 4G / 5G, Wi-Fi,
LoRaWAN, SigFox, NB-IoT och Bluetooth, och så vidare. Det finns ingen "one size fits all"anslutningsmetod som fungerar överallt samt att tekniker ofta kan komplettera varandra.
Innovationslabbet måste stödja de flesta av dessa alternativ. I början av ett projekt finns inte
alltid tillräckligt med information för att veta vilka alternativ som fungerar bäst för vilka
applikationer och när. Vad som fungerar i en stad eller region kanske inte fungerar i en
annan. Det är viktig att erbjuda anslutningsmöjligheterna till flera alternativ inom
innovationslabbets testbädd, läs mer i avsnittet angående tankar kring uppbyggnad av en
testbädd.
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9. Piloter - gör små innovationsinvesteringar och sprid dem.
Fokusera på att göra mindre, men fler investeringar inom flera områden för att hitta bra
piloter för vidare skalning. Att överinvestera i en leverantör eller en strategi, på en marknad
där teknologin är omogen och fortfarande utvecklas, är inte klokt. Investera tillräckligt för att
bekräfta pilotresultaten. När det är bestämt att lösningen ska skalas så gör man en mer
detaljerad utvärdering av de olika teknikerna och leverantörer i samband med en formell
upphandlingsfas.

10. Förenkla administrativa och icke-innovativa arbetsbelastningar.
Även om pilotprojekt för innovation är utmanande, intressanta och till och med roliga,
kommer de med en del administration och förvaltning. Dessa uppgifter förbrukar alltmer tid
och resurser från innovationsarbetet.
Organisera, förenkla och automatisera administrativa aktiviteter.
Planering och befintliga projektplaneringsverktyg hjälper dock till att minska bördan för att
hålla laboratoriets fokus på innovation.
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Förklaringar
Smart city 1.0
Top down styrning med teknologin som styrmedel.
Typiskt är PoC-ande för att testa nya teknologier
Smart city 2.0
Tittar på behoven från invånarna och staden som man kopplar teknologin till för att skapa
bättre lösningar som möter verkliga behov.
Smart city 3.0
Koppla medborgarnas deltagande med både statliga mål och ny teknik, man tittar även på
nyttan bortom tekniken. Grundtanken är att det rättvisaste sättet för teknik att utvecklas är att
lokalsamhällen ingår i dess utveckling och belönas med tydliga bevis på hur lösningar kan
förbättra deras livskvalitet.

Länkar
Lund:
http://futurebylund.se/lund-open-sensoring-city
Helsingborg:
https://innovation.helsingborg.se/hbgworks/
Exempel Lab Berlin:
https://www.citylab-berlin.org
LabCamp:
https://www.notion.so/politicsfortomorrow/LabCamp-Vernetzungstreffen-ffentlicherInnovationslabore-344f776f4ddd46f8b20dfe93f8e29a4f
Amsterdam:
https://amsterdamsmartcity.com/about
City Data Standard for mobility CDS-M:
https://www.polisnetwork.eu/news/dutch-cities-develop-new-mobility-data-standard/
Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/barcelona-urban-lab/
Exempel för satsningar inom öppen källkod:
https://os2.eu/
https://www.municipio.se/
http://www.oeplatform.org/
http://www.oemap.org/
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