
Slutseminarium

City as a Platform - CaaP



Välkommen



RISE – Research Institutes of Sweden AB ·  010-516 50 00 · info@ri.se · ri.se
Besöksadress: Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg · Postadress: Box 857, 501 15 Borås

Claus Popp Larsen

clauspopp.larsen@ri.se

Therese Balksjö

therese.balksjo@ri.se

Jan Markendahl

janmar@kth.se

Projektets tre projektledare:



Insikter från CaaP
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• Välkomna – kort intro

• Presentation av projekt och resultat 

paus 

• Nästa steg - Beskrivning konceptet Smart city lab; utveckling och 
uppskalning av CaaP

• Samtal med kommunpanelen; deltagarna och behovsägarna i projektet. 

paus 

• Samtal med den nationella panelen, bestående av aktörerna Vinnova
(Thomas Bergendorff), SKR (Peter Haglund), IoT Sverige (Olle Bergdahl), Viable
Cities (Åsa Minoz), Internetstiftelsen (Daniel Dersén)

• Avrundning – Tack!
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• Noel Alldritt. Göteborg 

• Tomas Vasseur. Katrineholm

• John Wallén. Linköping

• Michael Carlberg Lax. Skellefteå

• Åsa Jadelius. Sundsvall

• Kirsi Dogan. Eskilstuna

• Thomas Bergendorff. Vinnova

• Peter Haglund. SKR

• Åsa Minoz. Viable Cities

• Olle Bergdahl. IoT Sverige

• Daniel Dersén. Internetstiftelsen
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Vem är du som deltar idag?!



Zoom-tips!

• Se till att din mikrofon är avstängd (om du inte själv ska 
prata)

• Seminariet filmas, stäng av din kamera om du inte vill synas.

• Du kan välja vyn ”speaker view” så ser du den som talar 
bättre. (brukar vara en ikon till i övre högra hörnet som heter ”view”)

• Det går att skriva frågor i chatten men vi planerar att ta upp 
och svara på frågor efteråt; kl 11:30-12:00, för alla som kan 
och vill stanna kvar!



Bakgrund

…..det började med en film…..



Bakgrund

Filmen om visionen om den smarta staden

https://youtu.be/5n376ZYNzc8

En film som skapades inom det tidigare projektet ”Kartläggning av Städernas plattformar” (med 
finansiering från IoT Sverige) vars insikter föranledde City as a Platform.

https://youtu.be/5n376ZYNzc8


Filmen om visionen om den smarta staden

https://youtu.be/5n376ZYNzc8

En film som skapades av RISE Connected Cities, inom projektet ”Kartläggning av Städernas 
plattformar”.

https://youtu.be/5n376ZYNzc8


❑ Ta kontroll över data!

❑ Insamla och tillgängliggör data på ett strukturerat (standardiserat) sätt 

❑ Organisera nytt!

❑ Samsas om ett gemensamt tekniskt ramverk (digital infrastruktur)

❑ Samverka inom  kommunen

❑ Samverka mellan kommuner

❑ Underlätta för egna och andra att genomföra datadriven innovation

❑ Möjliggör nya relationer och affärsmodeller med kommuners leverantörer

Datadriven utveckling i 
kommunen - Hur kommer vi dit?



City as a Platform, CaaP

Skellefteå

Umeå

Kalmar

Hudiksvall

Uppsala

Stockholm

Karlskrona
Malmö

Lund

Göteborg

▪ Projekt inom det Strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities

▪ Totalbudget: 10+10 MSEK

▪ Tid: dec 2018 – sept 2021

▪ Mål för projektet:

Genom att strukturerad arbeta med ett gemensamt 
minimiramverk ska man enkelt kunna dela på data inom en 
kommun samt flytta data-drivna tjänster mellan kommuner

▪ Projektdeltagare

RISE (projektledare), KTH, LTU, IVL, Mobile Heights, SIS, Kista Science 
City, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Karlskrona, 
Kalmar, Linköping, Katrineholm, Örebro, Eskilstuna, Västerås, 
Stockholm, Uppsala, Hudiksvall, Sundsvall, Umeå, Skellefteå

▪ Aktörer involveras under projektet 

▪ Övriga kommuner och nationella aktörer

▪ Övriga kommersiella aktörer som plattformsleverantörer och 
tjänsteleverantörer

Helsingborg

Halmstad

Katrineholm

Linköping

Sundsvall

Örebro
Eskilstuna

Västerås
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CaaP

Månads-

möten

3 Minimässor:

Plattforms-
leverantörer 

Data-/Tjänste-
producenter 

Infoklassnings
-workshops

Hands on-
kurs IoT

Design 
sprint 

IoT-pilot

Individuell
a möten 

och träffar 
per 

kommun

Kommunikation 
via Webb-sida 
Teams-kanal

Sociala medier

Etc.

POC-ar: 

1.Vatten-temp.

2.Trafikflöden

3.Rörelsemönster 
4.Ledig lastplats 

5.Lediga P-platser 
6.Position /Status 

utrustning

Deltagand
refARK

Del i 
KLASSA 

IoT

Seminarier –
erfarenhets-

delning

Deltagande 
mässor, 

konferenser, 
studieresor

Del i 
stratPAK

Förankring, 
lobbying
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KOMMUNER
- Förvaltningar

- Kommunala bolag

Regioner
Myndigheter

Medborgare

NÄRINGSLIV
Plattforms-/Data-/ 
tjänsteleverantörer

Näringsliv

Living in 
EU 

Green 
Deal 

Akademi

Politik

DIGG

VINNOVA

Fiware
foundation

CaaP

mm. mmSKR

Europeiska 
städer & 

kommuner

+ IoT Sverige

+ Viable Cities

+ Smart Built

+ AI Sweden

+ Internetstiftelse

+ Projekt: 

NSÖD, ÖDIS, 

Connected SRS, 

Sharing cities, 

Beställarnätverk; 

vägledning 

framtidens 

samhälle.

+ Initiativ

Lantmäteriet

HaV

Inera

Gate 21

Fraunhofer

OASC

Regeringskansliet

RISE

Cleantech
Scandinavia

Smart City 
Sweden

Vilka har vi nått med CaaP?
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PoC’ar



Vi har arbetat med sju olika ”PoCar” 
inom  fyra olika verksamhetsområden

• Presentation av (bad)vatten-temperatur 

• Mätning och analys av trafikflöden, 

• Analys av rörelsemönster hos fotgängare

• Information om lastplats är ledig eller inte

• Information om antal lediga P-platser

• Larm om utrustning har flyttats

• Rapportering om position och status hos utrustning

MARKENDAHL - CAAP - ÖVERSIKT AV POC ARBETE  
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• Analys av rörelsemönster hos fotgängare

• Information om lastplats är ledig eller inte

• Information om antal lediga P-platser

• Larm om utrustning har flyttats

• Rapportering om position och status hos utrustning
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Delrapporter

”Badvatten”

”Rörelse
mönster” 

”Parkering”

Lokalisering 
av utrustning 



Arbetet i PoCar har innefattat olika 
typer av aktiviteter och resultat: 

• Behovsanalys: Beskrivning av behov/möjliga tjänster

• Beskrivning av informationsflöden 

• Identifiering och beskrivning av datamodeller

• Implikationer för IoT arkitektur 

• Kommuners praktiska test av olika PoCar

MARKENDAHL - CAAP - ÖVERSIKT AV POC ARBETE  



Typiska användningsområden 
och användare och för olika PoCar

PoCar Kommunen för 
effektivisering av 
verksamhet

Kommunen för 
trafik - och 
stadsplanering

Näringslivet, 
tex handeln och 
åkerier 

Medborgare 
och turister

Presentation av (bad) 
vatten-temperatur

X

Mätning och analys 
av trafikflöden

X

Analys av rörelse-mönster 
hos fotgängare

X X

Information om last-plats 
är ledig eller inte

X X X

Information om antal 
lediga P-platser i  zon

X X X

Larm om utrustning har 
flyttats

X

Rapporter om position 
(status) hos utrustning

X

MARKENDAHL - CAAP - ÖVERSIKT AV POC ARBETE  



Förslag till datamodeller för 
olika PoCar

PoCar Namn på datamodell(er) Ursprung 

Presentation av (bad) 

vatten-temperatur

Water quality observed

Point of Interest

FIWARE 

Mätning och analys 

av trafikflöden

TrafficFlowObserved

Road

FIWARE

Analys av rörelse-mönster 

hos fotgängare

Antal besökare under given 
tidsperiod på plats A
Flöde mellan punkt A och B

Dessa används i Katrineholm och 
beskriver det format på vilket data tas 
emot från leverantören ”The Cloud”.

Information om last-plats 

är ledig eller inte

Parking Spot FIWARE

Information om antal 

lediga P-platser i  zon

OnStreetParking
Off streetParking

FIWARE, Liknande datamodeller 
används i olika städer

Larm om utrustning har 

flyttats

Saknas en generell 
datamodell för “larm”

-

Rapporter om position 

(status) hos utrustning

”Equipment status and 
location”

Ett förslag framtaget inom CaaP av 
Thomas Häggström, Umeå Kommun



Exempel på informationsflöden för parkerings-
tjänster med indata från olika källor

MARKENDAHL - CAAP - ÖVERSIKT AV POC ARBETE  

OBS!
Om att dela data

Upphandlingskrav



LoRaWAN GW

Temp. sensor

Badstrand

Aggregering
av data

MS Azure

TVAB IoT plattform

Linköpings kommun

FIWARE:
Water
Quality

Observed

FIWARE:
PointOf

Interest/Beach
Kultur och fritidsförvaltning

Invånare: badbart?

www.linkoping.se

Lkpg app?

Integration/
automatisering

Datalager (långtid)

Utvecklare: affärsmöjlighet?

3:e part app eller tillämpning

Forskare och/eller egen/annan verksamhet: nya nyttor?

AI?

"Samhället"Tekniska verken AB

Fib
er

Informationsflöden för PoC om mätning och 
presentation av badvattentemperatur 

Tack till John Wallén
Linköpings kommun



Infrastruktur-partner Kommunen centralt Förvaltningar

Sensorer
Lokalt

Nät
Rådata 

plattform

IoT
plattform 

System hos 
förvaltning

Olika upplägg

Stadsnät, Tekniska verken, the Cloud 

Badvatten temp i Linköping, Rörelsemönster i Katrineholm

Sensorer
Lokalt

Nät
Rådata

plattform 
System hos 
förvaltning

VA mätning i Sundsvall 

Sensorer System hos 
förvaltning

Papperskorgar som rapporterar och Badvatten-temp i Uppsala 

Livbojar i Sundsvall

Sensorer
Lokalt

Nät
Stadens 
IoT Hub

IoT
plattform 

System hos 
förvaltning



Tack för er medverkan och alla bidrag  

• Stort tack till alla er som medverkat i arbetet

• All input i form av texter och bilder

• Exempel, förslag, erfarenheter och synpunkter

• Svar på frågor och kompletteringar nu i September 



Vad är det vi vill 
åstadkomma?!



Önskat läge

❑ Man ska kunna dela på 
data inom en stad

❑ Det ska vara möjligt att 
flytta data-drivna tjänster 
mellan städer

Nuläge

❑ Data som insamlas hamnar i ett specifikt system

❑ Krångligt eller omöjligt att dela data med andra 
(speciellt IoT-data)

❑ Befintliga datadrivna tjänster är inte 
plattformsbaserade

Vad är det vi vill åstadkomma?

Om delning av data ska bli skalbart för kommuner och leverantörer 
behövs ett plattformstänk med gemensamma standarder

Ingen kommun eller förvaltning är så unik att man inte kan bli 
överens om ett minimiramverk
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Tjänster

Data



Minimiramverk för data-/IoT-plattform

API

Datamodeller

Öppen delad 
plattform

❑ Access-kontroll
❑ Ägandeskap av data
❑ Säkerhet & integritet
❑ Marknadsplats
❑ Nya affärsmodeller
❑ Lagring

S
S

S

Förädling/Tjänster

❑ Visualisering

❑ Analys

❑ Beslutsunderlag

❑ Etc.

Datalager

Dataväxel

Applikationslager



• Bygga upp förmågan att kunna samla in data och 
tillgängliggöra data på ett kontrollerat sätt

[den mjuka digitala infrastrukturen]

Vi vill åstadkomma delning av data och 
datadrivna tjänster genom att:



För att nå smart välfärd behövs 
både hård och mjuk infrastruktur

Smart välfärd

Mjuk infrastruktur

Hård infrastruktur



Förmågan att kunna samla in data och tillgängliggöra 
data på ett kontrollerat sätt
[den mjuka digitala infrastrukturen]

Teknisk 
förmåga

Organisatorisk 
förmåga

Affärs-
modeller

• Vem i en kommun ska ta initialinvesteringen?
• Relationen mellan förvaltningar/kommunala bolag och ”centrala plattformen”
• Relationen mellan plattformsleverantör, kommun och tjänsteleverantörer

• Tekniskt ramverk
• Principer om öppenhet
• Standarder • Data som strategisk resurs

• Ta kontroll på data (ägandeskap, 
informationsklassning, kvalitet) 

• Tillgängliggöra data (ansvar)



RefArk
(ReferensArkitektur
för IoT) 

StratPAK
(Strategisk 
paketering)



Om RefArk (ReferensArkitektur för IoT) och 
StratPAK (Strategisk paketering)

• RefArk och StratPak är båda initiativ av SKR, arbetet inom RefArk utförs sedan 
mars 2020 inom INERA:s arkitekturgemenskap 

• Några motiv för RefARK

– Möjlighet att ensa såväl begrepp som principer och krav mellan kommuner 
och regioner. 

– Förankra en gemensam referensarkitektur för IoT som är baserad på 
etablerade standarder.

– Underlätta för kommuner/regioner att införskaffa och förvalta IoT lösningar

• Syfte med StratPAK

– Stödja beställare att sätta IoT i ett affärsmässigt och organisatoriskt 
sammanhang

MARKENDAHL - CAAP - ÖVERSIKT AV POC ARBETE  



RefARK i stort 

• Arbetet handlar om att hjälpa till att svara på
• Vilka krav är rimliga att ställa (kravkatalog)?
• Hur kan man tänka och resonera kring:

• Insamlade data
• Integrationer
• Informationssäkerhet
• Långsiktig förvaltning

• Vad är best-practice?

• Resultat
• 10 principer för hur ett IoT system anskaffas
• Ca. 40 beskrivningskrav att ställa kring IoT system

• Dessa krav kan INTE obearbetade användas direkt i en upphandling!

• Se INERA:s webplats, 
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AR/pages/2491024925/Referensarkitektur+f+r+IoT

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/AR/pages/2491024925/Referensarkitektur+f+r+IoT


Exempel 
RefARK
Krav bidrar 
till att 
uppfylla 
Principer

PRINCIP: 

Data, information 
och 

kontextmedvetenhet 
i IoT-systemet 

bevaras vid modul-
och systembyten

KRAV: 
beskriva hur data, 

information och kontext-
medvetenhet på ett fullödigt 

och detaljerat sätt kan 
importeras till respektive 

exporteras.

KRAV: 
Beskriva informations-

modeller och 
informations-

utbytesmodeller, 
inklusive hur de bygger 
på etablerade och/eller 

öppna standarder.

KRAV: 
beskriva hur det 

säkerställs att 
beställaren har full 

ägande/nyttjanderätt till 
samtliga data, metadata, 

kontextmedvetenhet 
och 

informationsmodeller 
både under och efter 

avtalstiden.



Syfte med StratPAK: 
Att stödja beställare att sätta IoT i ett affärsmässigt och organisatoriskt sammanhang

Utkast till principer

1. Formulera varför ett IoT-system ska anskaffas och håll den idén vid liv under 
hela IoT-systemets livstid

2. Skapa flexibilitet i relation till intressenterna för att säkra tillgång till data, 
information och tjänster och minimera teknisk och affärsmässig inlåsning

3. Ha holistiskt perspektiv så att ett IoT-system kan stödja flertalet 
verksamheter/tillämpningar med data, tjänster och information

Status

• Arbete har skett första halvåret 2021, skall fortsätta 2022

• SKR söker engagemang från kommuner i fortsatt arbete



Föreslagna principer inom RefARK
(endast i utdelat material) 

• IoT-Systemet möjliggör för byte av moduler oberoende av varandra

• Data, information och kontextmedvetenhet (Context-awareness) i IoT-systemet bevaras vid 
modul och system byten

• IoT-systemets informationsmodeller bygger på standarder i horisontell övergripande nivå 
och specifika vertikala nivåer

• IoT-systemet möjliggör styrning och orkestrering av händelsedrivna informationsflöden

• IoT-Systemet möjliggör bearbetning och berikning av information [på olika sätt]

• IoT-Systemet stöder att data lagras på olika sätt utifrån informationens karaktär och 
användningsbehov

• IoT-systemet klarar att möta en definierad risk- och konsekvensnivå [för att uppnå avsedd 
informationssäkerhet]

• IoT-systemet klarar digital hantering av fysiska IoT-enheter och deras koppling till IoT-
systemet 

• IoT-systemet klarar att hantera virtuella IoT-enheter och deras länkning till fysiska enheter

• IoT-systemets information, tjänster och data är tillgängliga för applikationer och användare



Vad vi lovade i projektansökan:

▪ På längre sikt måste det finnas en nationell 
aktör som förvaltar ramverket inklusive 
standarder. Det kan t ex vara att utöka 
ramverket med flera funktioner, att 
uppdatera datamodeller, att sprida 
information om ramverket etc. 

▪ Det är oklart vem den aktören ska vara, men 
från diskussioner inom befintliga 
plattformsprojektet har det identifierats 
minst tre kandidater: SKL/Inera, 
Myndigheten för Digital Förvaltning och 
Lantmäteriet. Det kan dock vara en helt 
annan aktör.

Förvaltning av den mjuka digitala infrastrukturen

Vad vi landade i:

▪ Det finns flera komponenter som ska 
förvaltas än vi insåg från början

▪ Det behövs multipla aktörer för 
förvaltning av olika delar i den mjuka 
infrastrukturen

▪ Endast i få fall vet vi vem som ska 
förvalta vad

▪ Vi vet mycket bättre vad som behövs 
för att kommunerna ska kunna dela 
data och har förslag på vem som ska 
förvalta vilka delar



❑ En eller flera svenska organisation som pekar på vilka 
datamodeller som ska användas i Sverige  
(Sakmyndigheter, SKR, DIGG, branschorganisationer?)

❑ En organisation som underhåller en Github för varje 
datamodell (Fiware Foundation, Schema.org, m fl. 
Sakmyndigheter för svenska varianter?)

❑ En standard för API (ETSI m fl)

❑ En svensk organisation som pekar på vilka API som bör 
användas (DIGG?)

❑ ”Bibliotek” för datamodeller och API (Sveriges 
Dataportal)

❑ Tekniskt ramverk (OASC, Living in EU, Inera, DIGG?)

❑ Utveckling av informationsklassningsverktyg (SKR)

❑ Och det finns mycket annat…

Förvaltning av den mjuka digitala infrastrukturen

På plats, Delvis på plats, Ej på plats



Insikter från CaaP



Insikter från CaaP

❑ Det är svårt och komplext!

❑ Ju mer man gräver, ju mer upptäcker man som behövs

❑ Betydande organisatoriska utmaningar bara för att 
kunna tillgängliggöra data

❑ Det behövs förankring från högsta nivå i kommunen 
men arbetet initieras ofta av eldsjälar i en förvaltning 

❑ Top-down och bottom-up i en iterativ process

❑ Alla aktörer måste göra resan tillsammans

❑ Brist på mjuk digital infrastruktur (man ska inte behöva 
uppfinna sitt eget hjul)

❑ Kommunerna behöver stöd kring hur man ska ta sig 
vidare

❑ Svårt att hålla ihop 18 kommuner med olika intressen 
och mognadsgrad

❑ Många insikter genom POC-arbetet!
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Kort paus, vi ses om 5 min!
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Smart City Lab är ett paraply för olika komponenter som måste finnas på 
plats för att kommuner ska kunna jobba datadrivet på ett gemensamt och 
skalbart sätt. Alla pusselbitar måste adresseras i ett Smart City Lab, och alla 
pusselbitar måste arbetas fram tillsammans med relevanta aktörer.

• Standardisering och gemensamma ramverk kring data och datahantering 

• Certifiering och självvalidering av standarder, teknik och interoperabilitet

• Organisatoriska förmågor och förutsättningar runt dataägandeskap, infoklassning, ansvarskedjor, etc

• Digitala verktyg för att kunna möta samhällsutmaningarna (visualisering, dig twin, beslutsstöd, 

uppföljningssystem) kopplade till data och infrastruktur

• Marknadsplatser, för data och för tjänster

• Nyttorealisering, affärs- och finansieringsmodeller

• Upphandlingsfrågor, policy, juridik och digital etik

• Omvärldsbevakning och Internationalisering

• Verklighetsnära testning och utvärdering av tekniker processer och leverantörer

• En digital och ”glokal” mötesplats av, med och för kommuner, näringsliv, akademi och medborgare



Deltagande på flera nivåer

aktiv deltagare, 
föregångare/ambassadör

första aktiva stegen

observatör



Mobiliserande arena och mötesplats

Guidelines till 
kommuner runt 
grundläggande 
komponenter

Upp-
skalning av 

nya 
kommuner

Digitalt 
Beslutstöd 

Riktade insatser mot 
kommuner och projekt

Certi-
fiering

Data-
kvalitet, 

SLA, 
Kopplade 

data  

Organisation av 
storskaligt Smart City 

Lab

Sandbox
och policy 

lab

Samverkan 
med 

Öppna 
data 

Inter-
nationali-

sering

Klimat-
neutrala 

städer  
2030
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Kommunpanelen:

Noel Alldritt, Göteborg                  Tomas Vasseur , Katrineholm

John Wallén Linköping                   Michael Carlberg Lax, Skellefteå

Åsa Jadelius, Sundsvall                    Kirsi Dogan, Eskilstuna
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Kort paus, vi ses om 5 min!



• Thomas Bergendorff, Programledare Samhällsutveckling, Handläggare för 
CaaP. Vinnova

• Peter Haglund, Sektionschef Infrastruktur och fastigheter, Avdelning Tillväxt 
och samhällsbyggnad. SKR

• Åsa Minoz, Innovationsstrateg. Viable Cities

• Olle Bergdahl, Projektansvarig. IoT Sverige

• Daniel Dersén,  Ansvarig för arbete kring öppna data bl.a. Internetstiftelsen

Nationella aktörer:



”Eftersom Sverige 
trots allt bara är en 
stad i en global 
kontext behöver vi 
jobba smartare 
tillsammans och 
med andra länder 
för att lyckas.”

Darja Isaksson GD Vinnova
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TACK!



Frågor?

Slutrapport för 
extern delning 
kommer snart!

Claus Popp Larsen clauspopp.larsen@ri.se

Therese Balksjö therese.balksjo@ri.se

Jan Markendahl janmar@kth.se

Hemsida - https://cityasaplatform.se/ (under utveckling)

mailto:clauspopp.larsen@ri.se
mailto:therese.balksjo@ri.se
mailto:janmar@kth.se
https://cityasaplatform.se/
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TACK!


