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1. Om uppdraget 

1.1. Introduktion om Kiruna 

Den pågående stadsomvandlingen skapar en unik möjlighet att i den nya staden bygga in forsknings-

infrastruktur som möjliggör forsknings och testverksamhet i en stad med i stort sett alla dess nya 

delar såsom kommunala byggnader och anläggningar, bostadsområden samt handel, näringslivs- och 

industriområden. Det unika ligger i denna helhet. Liknande projekt på andra platser som diskuterats i 

nybyggda bostadsområden i regel bara inkluderar ett bostadsområde och, eller tillsammans med, ett 

handelsområde men aldrig en hel samhällsinfrastruktur på samma sätt som sker i Kiruna. Kirunas 

geografiska placering norr om polcirkeln ger även speciella ljusmässiga förhållanden som är unika ur 

testsynpunkt. Det är mörkt ute under vinters del av året, vilket gör staden beroende av en väl 

fungerande och funktionell utomhusbelysning under stora delar av dygnet under den mörka 

årstiden. Ytterligare en unik egenskap är möjligheten att utnyttja den frekventa förekomsten av 

norrsken som tillgång och attraktion för boende och turister. Det blir då väsentligt med en design av 

belysningsmiljö som inte stör eller till och med förstör intrycket av norrskenet i eller i närheten av 

staden. Att Kiruna har dessa unika möjligheter samt att stora delar av staden blir nyproducerad och 

därmed modern och med ett högt teknikinnehåll gör Kiruna till en utmärkt miljö för tester. 

1.2. Orientering 

Projektet har genomfört en förstudie över möjligheterna av en testbädd inom belysning i en ny stad i 

Kiruna i ett arktiskt klimat. Testbädden kopplas även till smart city-lösningar samt belysningens 

effekter på människans välbefinnande och hälsa. Förstudien har genomförts av Kiruna kommun, 

Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB), Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Research Institutes of 

Sweden (RISE). Förstudien rekommenderar och ger ett underlag till nytta för användare, positiva 

effekter för utveckling av FoI inom området, företag inom branschen samt positiva tillväxteffekter i 

Sverige och även globalt. Den framtida testbädden kommer att bidra till utveckling av belysnings-

konceptuella utvecklingen.  

Det har genomförts flertal studier av funktion och upplevelse av närvarobaserad utomhusbelysning 

samt uppladdningsbara solcellslampor för gång/cykelbanor på olika geografiska platser. 

Trygghetsstudier är också ett område det forskas inom. Ljusets biologiska inverkan inklusive 

hormonproduktion (välmående, depression, dygnsrytm) är föremål för flera studier både nationellt 

och internationellt. Även studier om trafikdensitetsbaserad adaptiv belysning har bl.a. RISE 

genomfört i svenska förhållanden i Borås, samt utvärdering av kontorsbelysning som varierar 

färgtemperatur och intensitet över dagen. Därutöver används ljusdesign på många olika sätt i gestal-

tning av städerna med syfte att skapa trygghet, trivsel och estetik i dessa miljöer. En testbädd skapar 

möjlighet till vidare forskning inom ovan nämnda områden. 

Smart city-aktiviteter förekommer idag på många platser, både i Sverige och utomlands. Det är ett 

modeord inom belysningsbranschen nu och termen är inte helt definierad. När det handlar om smart 

belysning har trenden gått mot att använda någon form av trådlös kommunikation, vad gäller 

standard är det dock flera olika system och transmissionstekniker som ännu håller på att testas och 

tas fram. Internet of Things, IoT, är ett begrepp som befäster mark i samhällets olika funktioner, allt 

från pulsklockor till kommunal infrastruktur t.ex. vattenmätare och renhållningshantering. 

Belysningens anläggning börjar nu även användas som nod för att ansluta IoT för andra funktioner, 

detta är dock ännu i en tidig fas. Forskning och utvecklingsarbete med framtidens gatubelysningar 

adresserar både belysningsstyrning och att armaturerna nu kan ges ytterligare funktionalitet. En 

testbädd för belysning i Kiruna skulle därför bidra till viktig ny kunskap inom området och kräva 

speciella lösningar sett till den geografiska lokaliteten.
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2. Genomförande 

 Projektgruppen har geografiskt varit utspridd över i stort sett hela landet.  

 Kiruna, kommun samt Tekniska Verken 

 Skellefteå, Luleå Tekniska Universitet 

 Borås, Göteborg, RISE 

Fysiska möten varit i form av studiebesök har genomförts med varierande gemensam uppslutning 

där geografisk närhet har varit styrande. Projektmöten har genomförts löpande med några veckors 

intervall. Möten har bedrivits med hjälp av olika plattformar där både videokameror eller delning av 

skrivbord har använts. Respektive projektdeltagare har efter varje uppsamlingsmöte arbetat med 

egna uppgifter, stundom har korsvis kommunikation använts genom individuell kontakt. 

Projektdeltagare har även redovisat varandras uppgifter och hänvisat intressanta spår till varandra.  

Inga eller mycket små problem med konferensverktygen har upptäckts, i förekommande fall har 

verktyget bytts ut under mötet, genom att t.ex. ringa upp mötet istället för uppkoppling eller till 

nästa möte prova annat program, oftast pga. brandväggar hos någon mötesdeltagares arbetsgivares 

server. Allt har skett inom projektgruppen utan inköp eller support hos tredje part, mötesbudget har 

varit mycket låg och mycket framgångsrik på detta vis.  

2.1. Studiebesök  

Resor har genomförts:  

 Lund, Future by Lund. Samtidigt som besöket till DOLL i Köpenhamnsområdet. Resor med bil 

och flyg. 

 Köpenhamn, DOLL och DTU, Albertslund, Lyngby. Resa med bil. 

 Göteborg, Armaturtillverkare. Resa med bil och flyg. 

 Skellefteå, RTN Testbädd för tåg. Resa med bil. 

Resor har gjorts med omsorg och i förekommande fall har miljöbilar använts. 

2.2. Fysiska möten 

Har bedrivits med fördel från gemensam mötestid och restid har tre möten bedrivits i närheten av 

Arlanda. Över tid har även delar av projektgruppens deltagare träffats vid andra tillfällen då andra 

projekt har träffats över tid i gemensamma frågor. 

 Uppstart 

 Workshop 

 Slutsummering 

Initial uppstart genomfördes för att lära känna gruppen. Workshop har genomförts i syfte att skapa 

och förstå hur en testbädd kan utformas i olika scenario. Avslutande för att sätta samman gruppens 

gemensamma arbete. 

2.3. Löpande arbete 

Arbetets uppsamling har skett genom en gemensam serveryta på en molnbaserad tjänst. 

Kommunikationskanaler har främst varit mail och telefon.  
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3. Omvärldsanalys 

Utvecklingsarbete sker i olika storlekar betonat på olika fokusområden inom ramen för 

projektuppgiften. Under arbetet har kontakt tagits med kommuner, företag inom armatur-

tillverkarare, sensorer och anläggningsägare. När Testbädden kommit på tal har det upprepat sig ett 

mönster att de hänvisar till egen testverksamhet och föreslagit sina egna tester. Det genomförs långt 

mer små eller stora tester, piloter, provsträckor och dylikt i olika format såväl i Sverige, som 

utomlands, än tidigare betonats. Vissa kommuner har även utvecklat armaturer och t.ex. drifts-

mässiga aspekter justeras av leverantören efter erfarenheter av servicepersonalen från kundens sida, 

t.ex. Uppsala med armaturer och Göteborg med styrsystem. Leverantörerna hänvisar oftast om de 

mest framgångsrika teststräckorna men vid djupare studier och personlig kontakt med 

anläggningsägaren dyker information om erfarenheter och den genuina känslan endast en kund kan 

återge. Listan över goda exempel och erfarenheter som redan sker, har skett eller är på väg att ske 

kan göras väldigt lång. Att utforma en testbädd som kan visa på andra testverksamheter inom 

teknikgenren är den arbetshypotes som visar sin tydlighet i denna kommunikation.  

Många orter och regioner har genomfört flera lyckosamma försök till testanläggningar, testpilot, 

testbäddar, Living Labs i olika format. Listan kan göras väldigt lång, vilket projektgruppen inser efter 

upprepande liknande svar. Några av de mest utmärkande exempel redovisas nedan: 

 

3.1. Andra testbäddar  

Information har inhämtats från andra testbäddar med liknande förutsättningar, studiebesök har 

genomförts med Rail Test Nordic (RTN) och Danish Outdoor Living Lab (DOLL).  

Ett flertal testbäddar för belysning har etablerats i Europa och övriga världen, där varje testbädd har 

skapats utifrån ett identifierat behov. Det vanligaste användningsområdet är som show-room, där 

tillverkare av armaturer kan visa upp sina produkter i en verklig miljö. En lista över testbäddar inom 

belysning, samt andra testbäddar som bedömts innehålla relevanta exempel, bifogas i Bilaga 5, 

Omvärldsanalys 

RTN bygger på en befintlig järnvägssträcka mellan Jörn på Norra stambanan och Arvidsjaur på 

Inlandsbanan, och har en etableringsfinansiering från Skellefteå kommun, Arvidsjaurs kommun, 

Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Testbädden beräknas vara till stor nytta för 

arbetsmarknaden i regionen och ansöker om 1100 Mkr i statligt stöd samt har tecknat intentioner 

från privata aktörer att investera 800 Mkr om testbädden blir av. Återbetalningen till regionen sker 

genom att den fullt utbyggd beräknas generera drygt 700 årstjänster i regionen. 

DOLL startade upp med omfattande nationell och europeisk finansiering, och upplåtelse av ett 

industriområde i närheten av Köpenhamn för test och demonstration av armaturer. Verksamheten 

har breddats till att idag innehålla fyra olika laboratorium, för detaljerad information se 3.2 

Studiebesök: Doll, 18-19/6 2018  

Konsortiet DOLL är finansierat av EU samt regionerna med miljonbelopp och viss sponsring av 

företag. Kalkyler för drift och tänkt försäljning har inte publicerats ännu men den tänkta 

merförsäljningen av utvecklingsarbete från armaturtillverkarna har uteblivit. Däremot har DOLL 

utvecklat sitt utbud med att inkludera mer IoT funktioner och systemstöd.  
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Glasgow initierades ett projekt 2016 [1], där belysningsinfrastrukturen adresserades, på en plats 

utvärderades att dimra belysningen till 20% då inga personer fanns på plats för att öka till full 

belysning då personer vistas i området. På en annan plats så utrustades armaturerna med 

bullermätare, luftkvalitetsmätning och ”fotofall”. Under 2018 uppgraderas 3500 armaturer i Glasgow 

med reglerbar LED-belysning, WIFI täckning i stadskärnan och stöd för IoT. Målsättningen är att 

etablera ett öppet nätverk för uppkoppling av sopkärl, fordon, luftkvalitetsmätning, registrering av 

fotgängare. Data som skapas samlas in hos kommunen för analys och genererar underlag för 

utveckling av tjänster. Glasgow är en stad som också provar att ha ett så kallat ”stadens kontrollrum” 

med att koppla ihop flertalet av systemen tillsammans med också kameror. 

Array-of-Things (AoT) [2] är ett projekt som startades 2016 i Chicago, där 500 noder planeras att 

installeras under 2018. Syftet är att mäta parametrar som påverkar livskvaliteten såsom klimat, 

luftkvalitet och buller. Data från mätningarna tillgängliggörs genom stadens ”dataportal”, därigenom 

förväntas att nya tjänster ska katalyseras och utvecklas av olika aktörer. I en illustration gällande 

projektet så har mätutrustningen placerats på belysningsstolpar. 

Los Angeles har så har smart LED-belysning från Philips och kombinerats med LTE-nätverk från 

Ericsson i 100 armaturer [3]. Den stora efterfrågan på kapacitetsökning av bredbandskommunikation 

ställer nya krav som kräver små celler för att hantera kapacitetskraven och där detta realiserats 

genom att montera basstationer i armaturerna. Detta möjliggör för ägare av 

belysningsinfrastrukturer att sälja utrymme för accessnätverk. Ett exempel på ett annat område som 

omnämns är att genom belysningsinfrastrukturen tillhandahålla laddningstjänst för elbilar. 
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3.2. Studiebesök: Doll, 18-19/6 2018 

DOLL, Danish Outdoor Lightning Laboratory, ett så kallat ”a photonics Green Lab”. Danska Tekniska 

Universitetet, DTU avd Fotonik, är projektägare och ansvarar för verksamheten i samarbete med 

Albertslunds kommun och Gate21. Kvalitetslabbet är ett av DOLLs fyra laboratorier som är starkt 

sammankopplade i sin vision om karaktärisering och utveckling av energieffektiva ljuslösningar med 

högkvalitativ design för offentliga utrymmen byggda på högteknologisk kunskap och medborgarnas 

och användarnas medverkan. År 2014 öppnades DOLL Virtual Lab, DOLL Mobile Lab och DOLL Living 

Lab. Tillsammans realiserar de gemensamma resurserna visionen och ger en solid grund för 

utvecklingen av rena belysningslösningar i Danmark för såväl lokal som global marknad. 

 

 

Figur 1 Projektmöte med Doll grundare och CEO 

Projektgruppen deltog med fyra deltagare Maria N.H, Per-Olof H, Christer Å, Carl B, på ett studie-

besök av DOLL. Mottagandet var mycket väl organiserat av: DTU Lyngsby och välkomnade oss av: 

Forskaren Johannes Lindén, vilken genomförde en rundvandring med presentationer av respektive 

laboratorium.   

Doll konsortiet är fördelat på två geografiska platser i närheten av Köpenhamn, Albertslund och DTU i 

Lyngby, Avdelningen för Fotonik. Samtliga fyra laboratorier besöktes i syfte att se hur en akademisk 

och kommersiell anläggning är uppbyggd: 
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DOLL Living Lab 

Ansvariga CTO Doll Living Lab: Kim Brostrøm och Professor Paul Michael presenterade i Doll visitior 

center hela organisationen och dess uppbyggnad. Doll är Europas största Living Lab för utveckling av 

belysningsarmaturer och Smart City-lösningar i ett fullt utvecklat industriområde i Hersted, 

Albertslund. Här testas belysning, styrsystem och Smart City-teknik i en äkta fysisk miljö i vilken 

produkterna är tänkta att fungera, t.ex. 6-8 meters stolpar i rostfritt stål med 20-25 m intervaller. 

Armaturerna som en gång satts upp sitter kvar för gott, ännu har ingen leverantör bytt ut sina 

produkter. Det är inget som Doll-anläggningen varken kräver eller hindrar. Den senaste tiden har 

testparken även fokuserat på så kallat ”Smart-city” teknik runt belysningsanläggningen som t.ex. 

renhållning sophantering eller autonoma fordon. Omfattningen av ren belysningsteknik och digital 

kringutrustning ökar kontinuerligt. Stora belysningsaktörer är aktiva där och företagsnamnen syns 

tydligt i bilden nedan. Även utvecklare av sensorer och kommunikationsutrustning agerar där, både i 

samverkan och enskilt i olika utvecklingssyften.  

 

Figur 2 Doll living lab, Albertslund industriområde med leverantörsplacering 

Doll Living Lab är den största anläggningen i Europa med bl a följande egenskaper: 

 Geografisk storlek 1,5km2  

 Längd: 12 km av vägar och GC stråk 

 Områden: 49 zoner med belysning och smart city-teknik 

 IoT infrastruktur: 5 typer av digitala nätverk 

 Sensorer: Renhållning, avfall, luftkvalité, ljud, temperatur osv 

 Intelligenta belysningspunkter: 435 ihopkopplade belysningspunkter, IP-adresser, 

realtidskontroll 

 Styrsystem: Över 20 st 

 Plattform: 1st 
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Valet av industriområde är ur ett säkerhetsperspektiv bäst. Intilliggande bostadsområde har inte 

exploaterats. Kvalifikationskraven är annorlunda i ett industriområde än gatustrukturen i en 

boendemiljö som har gång-/cykel- och biltrafikanter. Detta har konsortiet DOLL valt aktivt, i huvudsak 

på grund av lagkrav, att inte ha en testmiljö i en boendemiljö på dylikt sätt.  

Kostnaden för en aktör är 20 000 DKK, vilket är en återkommande årsavgift, detta är den enda 

avgiften. För priset får aktören ca: 100m vägsträcka med tillhörande stolpar, samt möjlighet att nyttja 

mötesfaciliteterna i DOLL Visit Center. På detta sätt får även Albertslunds kommun vägsträckan 

belyst.  

 

DOLL Quality Lightning Lab 

Johannes Lindén, presenterade och visade hur tillverkare och 

köpare kan göra oberoende kvalitetsmätningar av såväl 

utomhusbelysning som inomhusbelysning. Quality Lab beläget 

ca: 17km från Doll Living lab, i DTU Fotonik, Lyngbys lokaler.  

Flertalet fullskaliga laboratorium med 15-talet forskare samt 

grundutbildning av bl a Ms C i Fotonik genomförs i lokalerna.  

Utrustningen är sfärer i olika storlekar, ställningar i olika höjder, 

rotationsmaskiner, spektrometrar, ljusmätning. Där forskning 

och skarpa tester av både ljuskällor och fullt färdiga armaturer 

genomförs löpande. Belysningstillverkare lämnar in 

komponenter för tester där sedan ett protokoll eller certifikat 

från testet kan användas i marknadsförings eller 

utvecklingssyfte. Färdiga prislistor och egen hantering av kunder 

genomförs i egen regi. 

Samtliga rum är helt mörka och anläggningen ger fullgod 

möjlighet att genomföra tester i en isolerad miljö.  

 

 

  

Figur 3 Ljuslab, DTU, Lyngby Doll Quality Lab 
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DOLL Virtual Lab 

Projektledare: Thierry Silvio Claude Soreze presenterade hur Virtual lab bygger upp en fullskalig 

datamodell över aktuellt objekt. Här visualiseras utomhusbelysningslösningar även i 3D-format.  

Vid datamodelleringen används även de 

olika egenskaper som ljuset skapar i 

kontakt med andra ljuskällor eller material. 

Aspekter som reflektion, luminans, 

polarisering, spridning, bländning jobbar 

man uteslutande med för att få en 

verklighetstrogen upplevelse.  

Visualiseringen och modelleringen ger den 

tänkta anläggningen full rättvisa med riktig 

ljusdata för respektive armatur. 

Beställaren eller den kommande 

anläggningen kan visas upp i sin helhet, 

speciellt nyttigt är det då sannolikt inte 

området kring anläggningen finns när man 

också planerar belysningen. 

Virtual lab arbetar på att få in mer 

armaturtillverkare i programvaran så den 

kan användas i en större skala.  

 

 

 

DOLL Mobil Lab 

Forskaren Henrik Chresten Pedersen 

visade upp mätbilen Doll mobil lab har 

utvecklat med en ljusbåge på taket av en 

Toyota Rav4.  

Mätbilens syfte är att mäta en installerad 

anläggnings ljusstyrka, t.ex. är det för stark 

belysning kan man sänka ner 

effektåtgången. Huvudsyftet är även att få 

belysningen på anläggningen att klara 

vägklassens krav.  

Mätbilen har använts skarpt i Danmark en 

tid och tekniken har uppskattats av 

kommuner och regioner som använt den. 

 

 

Figur 5 Doll virtual lab, vy från visualisering 

Figur 4 Doll virtual lab, Visualiseringsprogrammet Doll Realsite 
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4. Offentlig Utomhusbelysning 

Bakgrund  

Vägbelysningens huvudsakliga funktion är att förbättra synförhållandena i trafiken under dygnets 

mörka timmar. Väg- och gatubelysning kan bidra till att minska risken för mörkerolyckor, öka 

komforten, tillgängligheten och framkomligheten, ge en tryggare miljö, motverka brottslighet och 

skadegörelse, samt skapa trivsel och atmosfär. Vägbelysning används i huvudsak i tätbebyggda 

områden där trafikmiljön är komplex och där många oskyddade trafikanter vistas. Olycksstatistik och 

forskning talar för att väg- och gatubelysning förbättrar trafiksäkerheten. Framför allt bidrar 

belysning till en säkrare och mer framkomlig trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Huvudprincipen är 

att vägbelysning ska användas där man kan förvänta sig att den fyller en funktion för trafikanterna, 

till en rimlig kostnad. En annan grundläggande princip är att vägbelysningen ska vara energi- och 

miljöeffektiv, dvs. goda synförhållanden ska uppnås med så låg energiåtgång och så liten 

miljöpåverkan som möjligt.1  

När man räknar ihop det totala antalet ljuspunkter i landet, belysning på både statlig väg och 

kommunal gata, oavsett vem som är ägare av själva anläggningen, så är storleksordningen 2.5 

miljoner ljuspunkter. Sverige har om man jämför med andra länder i EU en mycket hög andel 

armaturer/invånare, 0,26 ljuspunkter/capita. Detta kan jämföras med genomsnittet på 0,13 

ljuspunkter/capita2 inom EU. 

4.1. Syfte 

Belysning i ett samhälle har stor betydelse för identiteten, t.ex. har större städer ofta vykort eller 

nattbilder över staden med motivet ”City by night …”. Belysning skall även inge en attraktivitet och 

främja nyttjande av området som belyses. Vidare skall även belysningen uppfylla ett regelverk och 

lagar, där ansvar och funktion tas upp och regleras, vanligen regleras parametrar genom hårda 

faktorer som själva armaturen och dess placering kan styra, t.ex. bländning eller spridning.   

En allmän plats definieras enligt Plan och bygglagen: ”allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg 

eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov” Boverket anger i 

sin författningssamling BFS 2011:5 alm 2 i 14§ följande:  

Belysning. 14 § Belysningen på gångytor och vid viktiga målpunkter ska vara så utformad och ha 

sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa.  

Allmänt råd: Exempel på viktiga målpunkter är busshållplatser, perronger, övergångsställen och 

entréer. Belysningen bör vara jämn och anordnad så att även synsvaga, personer med andra 

orienteringssvårigheter och personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget ser 

ut, och så att hörselskadade eller döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Fast belysning 

bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att ljuskällan är avskärmad.2  

  

                                                           
1 Vägbelysningshandboken. Trafikverket.  
2 Belysning där det behövs, Belysning längs statlig väg. SKL 2017. ISBN: 978-91-7585-578-3 
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4.2. Teknik 

Dagens belysningsnät är uppbyggt kring en enkel lösning där traditionell uppbyggnad varit att på 

enklast sätt styra anläggningen.  

Kabelskåpet regleras med en säkring per gruppindelning och en huvudsäkring, i förekommande fall 

kan även en undercentral styras från huvudcentralen. Från ett kabelskåp styrs oftast mellan tre till 

fem grupper. Varje grupp är definierad till en uppsättning armaturer. Från grupperna kan man sedan 

välja att styra grupperna på olika sätt, I syfte att sänka el-förbrukningen har man haft möjlighet att 

välja mellan två vanliga metoder:  

 Sänka ljusstyrkan under vissa tider på dygnet, oftast mellan 23:00-04:00.  

 Fördela armaturerna för en delvis nattsänkning, t.ex. att varannan släcks eller dylikt. Denna 

metod har prövats och inte varit så uppskattad av närboende. 

När belysningen skall starta på kvällen har marknaden reglerat på två olika sätt:  

 Ljusmätning, när solen går ner startar belysningsgruppen. En mätare som oftast placeras i 

direkt anslutning till centralen.  

 Astro-ur, en förprogrammed styrning med en förinställd kalender som har definierat när 

solen går ner och det förväntas vara mörkt.  

Elnät, kablar, stolpar och lampor, är faktorer som påverkas anläggningens energiförbrukning ur ett 

LCC perspektiv. Vidare kan anläggningsägare reglera punkter med rörelsedetektorer, som t.ex. sänker 

till 20 %:s förbrukning när det inte är någon i närheten. Över tid har mycket hänt på denna marknad 

från 1970-talet och framåt. Motionsspår som har en knapp vilken startar en timer en viss tid med 

mera.  

Traditionellt har man inte kunnat göra så mycket förändring på denna nivå, dels på grund av 

regulatoriska krav på el-området samt att inte teknik har erbjudit så mycket. Tjockleken på kablar har 

minskat på senare år när mindre effekt har behövts på hela slingan tack vare nyare energisnålare 

armaturer. Dock har man inte den möjligheten i en miljö som t.ex. Kiruna där det dras ut 

värmeslingor från armaturernas matning, vilket kräver en större effekt och grövre kabel.  
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5. Framtida belysningsstaden 

Transformationen från dagens belysningar till framtida belysningsinfrastrukturer börjar med 

övergång till LED belysning som innebär att ca 50 % energibesparing kan ske initialt [4], nästa steg är 

att introducera belysningsstyrning utifrån ett varierat ljusbehov såsom att exempelvis ha en 

ljusstyrka på 20% när ingen befinner sig i området för att öka till full styrka då människor befinner i 

närheten. En anpassad belysningsstyrning uppges kunna reducera energikostnaden ytterligare 30 % 

[4]. Nästa fas i den framtida belysningsstaden är att använda belysningsinfrastrukturer för andra 

syften än enbart ljussättning, där armaturer utrustas med sensorer för att mäta olika företeelser och 

agerar kommunikationsnod för cyberfysiska objekt.  

5.1. Funktioner  

De funktioner som är av intresse för belysningsstyrningen i sig är att tillhandahålla behovsstyrd 

ljussättning. Som tidigare nämnt så kan det innebära en energibesparing genom lägre ljussättning där 

personer inte befinner sig men att ändå ge en trygghetskänsla i att närma sig området och då 

ljussätta så att framkomlighet och vistelse kan ske i området på ett tryggt sätt. Belysningen kan även 

ges ytterligare funktionalitet såsom pulserande eller olika färgsatt ljus när exempelvis gångtrafikanter 

passerar en väg via övergångsställe och signalera för utryckningsfordon om var destinationen ligger 

vid närorienteringen, för att hitta fastighet och/eller person som utryckningen gäller för. I [4] ges 

exempel på ytterligare funktionalitet för framtidens belysning och grupperas in i områdena sociala, 

ekonomiska, kulturellt och miljömässigt.  

5.2. Smarta staden, Digitalisering 

Sakernas internet (på engelska Internet-of-Things, förkortas IoT)  är en växande teknologitrend i 

digitaliseringen av samhällsinfrastrukturer. IoTs innebörd är att fysiska objekt utrustas med 

informations och kommunikationsteknologi (IKT) och kopplas upp mot Internet för att kunna ta del 

av data/information objekt och kunna styra funktioner. Kopplingen till belysningsinfrastrukturer är 

flerfaldig, det ena är att belysningsarmaturen i sig kan vara en IoT enhet för monitorering och 

styrning, andra kopplingar är att belysningsarmaturen agerar bärare av IoT utrustning såsom 

exempelvis miljösensorer, trafikmätning, personlig säkerhet och agerar kommunikationsinfrastruktur 

för annan IoT utrustning som ej är placerad på belysningsarmaturen. I Digitaliseringskommissionen 

2015 (SOU 2015:28) [5] betänkande anges: 

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och 

saker blir självklara. Möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt större kvantiteter av 

data digitalt, medför att det uppstår utvecklingsmöjligheter inom de flesta områden. Vad vi gör, hur 

vi gör och vad som går att göra förändras i och med digitaliseringen. Allt större delar av tillvaron är 

digitaliserad samtidigt som det i allt mindre grad går att skilja ut det digitala från det icke-digitala.  

Belysningsinfrastrukturen tillhandahåller (på de flesta platserna) ett finmaskigt nätverk av 

monteringspunkter för placering av sensorer på relevanta platser, samt tillhandahållande av 

strömförsörjning och möjligheten att komplettera med en kommunikationsinfrastruktur som möter 

olika typer av kommunikationsbehov. Belysningsinfrastrukturen kan på så sätt bli ett samhälleligt 

nerv-nätverk som tillhandahåller funktionalitet som inte existerar idag men som blir en katalysator 

för omvandlingen till (vad som ofta benämns) smarta städer/regioner och möjliggör betänkandet 

SOU 2015:28 [5]. Datamängder från olika tematiska områden kan då komma att kombineras på ett 

unikt sätt vilket möjliggör resursbesparingar och ökad effektivitet/funktion i samhället.  
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Funktionaliteter som kan vara aktuella är exempelvis sociala funktioner såsom exempelvis personlig 

säkerhet, orientering och hälsorelaterat. Sett till miljö så kan partikelhalter och bullernivåer mätas i 

syfte att reglera/kontrollera trafikflöden, monitorering av  fyllnadsgrad på sopkärl ske för att reglera 

tömning på ett hållbart sätt.  

När det gäller kommunikationsinfrastruktur så ställs olika krav utifrån den tjänst som avses, i figur 1 

så redovisas en sammanställning över några tjänster och en kommunikationsteknologis lämplighet 

[6].  

 

 

Figur 6. En sammanställning av ett urval av tjänster och vilka kommunikationsteknologier som är lämpliga. 

Figur 6 visar på behovet av heterogena nätverksarkitekturer (där olika teknologier kombineras) för 

att möta olika tjänstekrav, det innebär att belysningsinfrastrukturer kan komma att agera bärare av 

fler än en teknologi.     

Den datainsamling som möjliggörs via belysningsinfrastrukturerna kräver uppkoppling mot ett 

system för lagring och bearbetning, detta kan antingen ske via ett dedikerat system tillhandahållet av 

respektive tillverkare av utrustning. Sett till att digitalisera en stad behöver delsystem kombineras för 

att utvinna information om företeelser i samhället och dela data mellan tematiska områden. Vidare 

krävs en plattform som aggregerar data. En sådan plattform är FIWARE [15] som arbetats fram inom 

ett antal EU-projekt, denna omnämns ofta som en ”Smart City” plattform. 
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5.3. Elkraft 

Nya sorters belysning kommer att ha en annorlunda inverkan på elnäten och elkraftsförsörjningen. 

Den mest framträdande egenskapen är den låga effektförbrukningen kombinerad med snabba 

strömändringar i de switchade AC/DC omvandlarna. En extra parameter att beakta är då elenergin till 

belysningsstolparna används till mer än belysning, där allt från sensorer och positioneringssändare 

till ladd-stationer för elbilar har föreslagits. Emissionsaspekter såsom att avge störningar på elnätet 

och immunitetsaspekter från störningar orsakade av andra är viktiga att analysera. 

En fördjupad utvärdering bifogas i Bilaga 2, Relevanta frågor från elkraftsidan. 

 

5.1. Summering Internet of Things 

Beaktande av den digitaliseringsutveckling som sker i samhället med uppkopplad 

samhällsinfrastruktur så kommer belysningsarmaturer vara en betydelsefull möjliggörare genom 

adderad funktionalitet i form av tjänster såsom exempelvis miljömätning, trafikövervakning, 

säkerhet, kommunikationsinfrastruktur till andra samhällsfunktioner, med fler. Genom att använda 

strömförsörjningen till belysningsinfrastrukturen för IoT så kommer underhållskostnader i form av 

batteribyten att undvikas. En testbädd gällande hur belysningsinfrastrukturen blir då även en 

testbädd för andra framtida system i vårt samhälle, då genom att vara en möjliggörande plattform. 

Utöver att vara en testbädd så bör den tillhandahålla en demonstrations-funktionalitet inför 

försäljning och upphandling. En testbädd bör initialt bidra till arbetet och göra det möjligt att 

utvärdera standardiseringen av gränssnitt för att ansluta IoT enheter till LED-belysning, drivet av IoT 

Ready Alliance [16]. 
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6. Analys Kiruna som Testbädd 

6.1. Förutsättningar för Kiruna, varför Kiruna 

Arbetet med att ta fram förutsättningarna för en testbädd belysning i Kiruna har samlats under 

arbetsnamnet Kiruna Outdoor Arctic Lighting Arena, KOALA. 

Argument för och emot etablering av en testbädd har ur projektgruppen och aktörerna analyserats 

ur många perspektiv. Projektet har fokuserat på förstudiens analys ur följande:  

 Workshop, se 11.1 Bilaga 1, Workshop Arlanda 

 SWOT, se Figur 8 SWOT för en KOALA Testbädd, sid 24  

 Intervju och besök med flertalet aktörer, värderat i kapitel: 7 Möjliga förslag till 

fortsättningFel! Hittar inte referenskälla. och 8 Resultat för Testbädd Belysning i KirunaFel! 

Hittar inte referenskälla..  

Stadsomvandlingen är en starkt bidragande till process att pröva tanken, på många sätt den 

utlösande faktorn till mycket av allt arbete som ska ge en ny innovativ stad. Stadsomvandlingens 

demokratiska process har genom arkitekttävlingar för ny stadsplan och nytt stadshus, som gick av 

stapeln under åren 2012-2013, påbörjat en process i att rita ut såväl stolpar, ljussättning, korsningar 

och parkbildningar med mera. Arkitekter som vunnit kontrakt har tillsammans med de ansvariga 

tjänstemännen, ljusdesignerna även skapat en del förslag på vad som omges kring gator, GC vägar 

och korsningar, även om mycket är kvar så har en hel del redan formats. Att få in en testbädd i en 

sådan miljö har diskuterats inom projektgruppen till att kunna erbjuda en andra uppsättning som 

möjlig väg, där man genom styrning kan koppla bort den ordinarie armaturen för att testa den 

aktuella testbäddens armatur. Detta förslag kan inte riktigt förordas.  

Kiruna utvecklar en egen armatur till sina gator, det är ett internt arbete som inte är fullt beslutat att 

det kommer fortlöpa men prototyper arbetas fram och beslut kommer tas under 2019.  

Politiskt är det utmanade att upplåta staden till att bli en testbädd på gator och torg. Att utforma en 

stadskärna som ett Living Lab men samtidigt vilja ha den politiska framgången i att göra en fin stad. 

Då framkommer en oro i att låta företag använda det offentliga utrymmet till att prova armaturer 

och ljussättning samt prova hur digital teknik kan styra och reglera ljuset av olika ingående faktorer.  

Placeringen Kiruna utgör med Sveriges, en av få globalt sett städer, på norra halvklotets nordligaste 

platser norr om polcirkeln. Ur ljusperspektiv upplevs Kirunas gator speciellt spännande och ovanliga 

med vinterns vanligtvis vita reflekterande yta som täcker marken och förstärker ljusets egenskaper 

jämfört med höstens mörka asfalt. Samtidigt som placeringen av testbädden är intressant med dess 

kontrast, mellan mörker under vintertiden och ljuset under sommartiden, vilken skapar situationen 

att tester och ombyggnationer gör sommaren till en lång väntetid på mörker. Den så kallade 

polarnatten är mellan 11 december till 1 januari, så kallad middagsmörker eller midvintermörker. 

Dessutom har många timmar av normaldagens timmar ljus i ett speciellt spektrum. Ljuset är väldigt 

speciellt att studera ur andra perspektiv.  

Vad gäller klimatet med sträng kyla och vindfaktor lockar det tillverkare till att få igenom en produkt i 

vinterstaden Kiruna, lite av temat att ”om det fungerar i Kiruna så fungerar det överallt”. Andra 

faktorer är att det är en förhållandevis liten stad och därför har en flexibilitet en liten stad erbjuder 

och människor positiva till förändring. Living lab är beroende av en mängd personer som utgör en 

population som är villiga att delta i olika utvärderingsundersökningar. 



Testbädd Belysning i Kiruna - Kapitel: 6 Analys Kiruna som Testbädd 
Energimyndigheten, Projektnummer 45205-1 

   Sida 17/54 
 

 

I Kirunas närhet pågår det rymdforskning i olika former, både rymdforskning i sig och forskning kring 

atmosfären vad gäller t.ex. ljus som kan användas i gaturummet, se Figur 7 Ljuset kan styras av andra 

källors parametrar. 

Digital och kommunikationsmässigt finns nätverk att tillgå i dags dato, Lora och sigfox nät. 

Kanalisering är gjord till de existerande lyktstolparna, det möjliggör digitala tjänster nämnda i kapitel 

5 Framtida belysningsstaden. Kommunen har eget fibernät som kan etableras i kanalerna när det 

behövs. 

Dessvärre till testbäddens nackdel är gaturummet reglerat lokalt i varje kommun och av lokala 

bestämmelser ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, t.ex. har Kiruna kommun beslutat sedan en tid 

att följa Trafikverkets rekommendationer samlat VGU, Vägar och Gators Utformning. Trafikverket har 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram VGU3, en uppsättning dokument 

under löpande uppdateringar. VGU innehåller regler, råd och rekommendationer vad gäller kostnad 

och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat, testbädd är dock inget 

generellt avsteg från trafikantsituationen. Vilket utgör en utmaning för testbädden i en stadsmiljö, 

därav att testmiljöer oftast är i en sluten miljö eller industriområden.   

Vidare ur ett designperspektiv har Kiruna stad format sig, nämnt ovan, på ritbordet med 

arkitektförslag framtagna.  

Tillverkarna har också återkommit med tankar om distansen då det för företag med begränsad 

budget har utmaningar i att få det ekonomiskt gångbart mot andra testmiljöer. Tillika har även 

storleken betydelse då applikationer med förslagsvis trafikljus, parkeringar och dylika 

trafikantsituationer saknas.  

Utifrån de förutsättningar som gäller i Kiruna kan ett tänkt genomförande påbörjas i mindre skala. 

Det har identifierats ett visst tekniskt intresse från armaturtillverkare att delta i studier och 

utveckling, både med avseende på polarljuset och det arktiska klimatet. Individuella projekt med 

utnyttjande av Kirunas gatu- och parkmiljö kommer att utgöra praktiska exempel på vad som är 

möjligt för vidare utveckling.  

                                                           
3 VGU, Vägar och gators utformning VV Publikation version 2, Publikation 2015:086/7/8/9/90 
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6.2. Kirunas förutsättningar 

Inriktningen är att ge möjlighet till utveckling av framtidens intelligenta belysnings- och smart city-

lösningar. En testbädd i Sverige kan komplettera och växelvis samverka med andra internationella 

testbäddar, exempelvis DOLL, för att skapa gemensam utveckling. 

Geografiska placeringen av Kiruna skapar möjligheter och utmaningar för en testbädd med belysning. 

Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och längre mörka vintermånader och ljusa 

sommarmånader då solen bitvis inte alls går ner. I Kiruna finns även världens största underjordsgruva 

som erbjuder en unik miljö för testning av olika typer av belysningar. Den pågående 

stadsomvandlingsprocessen (som kommer att pågå minst 15 år under den första fasen) i Kiruna 

skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. I samband med 

processen uppstår en plattform för innovation och test där Kirunas unika förutsättningar med en ny 

stad i ett arktiskt klimat är grunden.   

Intresset för stadsomvandlingsprocessens unika möjligheter och utmaningar är stort. I Kiruna är det 

ett uttalat mål att nyttja tillfället för utveckling som gagnar både miljö och klimat samt svenskt och 

lokalt näringsliv. Kiruna ska utgöra ett gott exempel och en testbädd för olika innovativa lösningar. 

Med anledning av detta har organisationen Kiruna Sustainability Center (KSC) bildats inom 

kommunkoncernen. KSC driver sedan tidigare två stora innovationsprojekt finansierade av 

Tillväxtverket/ERUF och Vinnova.  

Arbete inom teknikområdet inom Kiruna har skapat en plattform kallad: Hidden city, en adderad 

verklighet som visualiserar ledningar under marken baserat på ritunderlag. Något som aktörerna har 

vunnit stor internationell uppmärksamhet. Att skapa och erbjuda vidare visualisering för 

infrastrukturella arbeten är något som kan vara möjligt ur Kirunas stadsomvandling. 

6.3. Ljusföroreningar 

En etablering av testbädd för utomhusbelysning i arktiskt klimat möjliggör studier som inte kan 

utföras någon annanstans vad gäller belysning och reflektion av en snövit reflektion av markyta. 

Genom den vita vägbanan kan såväl ljusets spegling användas och även ljusförorening minskas. En 

fysisk testbädd i Kiruna kan erbjuda en unik egenskap med en vit markyta som kan agera reflektor för 

ljuset från en armatur.   

Ljusföroreningar skall minska i samhället, EU direktiv har tagit upp fenomenet i olika rapporter redan 

2009 kom ”Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009”, där det skrivs bland annat:  

”I områden där ljusförorening måste beaktas är den högsta andelen ljus som går ovanför horisonten 

inte mer än 1 % för alla belysningsklasser och utgående ljusflöden. 

Armaturerna är utformade så att störande ljus från dem undviks i så hög grad som möjligt. 

Armaturförbättringar i syfte att minska störande ljus har ändå ingen negativ inverkan på 

energieffektiviteten hos den installation som armaturen är utformad för.” 

6.4. Upplevelse av ljuset 

Befolkningens upplevelse av styrbar artificiell belysning som kan programmeras i sin intensitet och 

spektrala egenskaper under ett halvår då solen lyser mindre än i städer söder om polcirkeln. 

Forskning kring hur människan upplever att vistas i konstgjord belysning kan ge helt ny information 

av stor vikt. Det ges en unik möjlighet att testa belysning som ger artificiell cirkadisk rytm för ökat 

välmående hos invånarna. Kan man minska vinterdepression med smart utomhusbelysning?  
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6.5. Innovationshöjd 

Testbäddens innovationshöjd av på offentlig belysning uppnås i första hand av armaturernas 

styrbarhet, av vilken karakteristik ljuset ska styras mot. Även att städer norr om polcirkeln är en 

mycket liten del av jordens befolkning, utgör testbädden ett extremfall, vars information kan vara till 

stor nytta även i sydligare samhällen, där dock inverkan är för liten för att utgöra en grund för en 

effektiv testbädd.  

Det finns ingen testbädd för utomhusbelysning i Sverige. Vidare finns det ingen testbädd i en stads-

nära miljö med motsvarande klimat. En testbädd ger möjlighet till utvärdering av användarvänlighet 

och energieffektivitet hos utomhusbelysning.  

Avvägningar mellan upplevelse, säkerhet och energieffektivitet måste alltid beaktas, det är inte alltid 

dessa parametrar bestäms. Marknaden har en given roll, innovationer når inte alltid ut till kunderna. 

Mätning av robusthet hos belysningsstolpar med tillbehör, sensorer och annat, blir möjligt. 

Belysningen i en stad kommer kunna styras, regleras beroende på väder. Vid tät dimma, begynnande 

snöoväder eller norrsken så möjliggörs att justera ljus och färgsättningen på armaturen för att öka 

trafiksäkerheten eller förstärka upplevelsen, mot.  

 

 

Genom att koppla in mätvärden, indata, från t.ex. Institutet för Rymdfysik finns möjligheter i Kirunas 

närhet att skapa förändringar i belysningsanläggningen som beror på indata av rymdforskningens 

resultat. Exempelvis stängde staden Reykjavik ner samtlig gatubelysning under en den kraftigaste 

fasen av en geomagnetisk storm under 2016 oktober, befolkningen i Reykjavik uppmuntrades även 

att hålla lampor i och kring sina bostäder nedsläckta. Skälet till att samtlig belysning släcktes mellan 

22:00-23:00 var att norrskenet kunde framträda än tydligare. Norrskensturism har blivit en faktor att 

räkna med för städerna i norra hemisfären, Norrbotten har ökat sin norrskensturism med 25 procent 

under åren 2012-20174.   

  

                                                           
4 Dagens nyheter, www.dn.se , Norrskensfeber lockar turister, 2017-01-05 

SMHI 

Esrange. 

SSC. IRF.  

Figur 7 Ljuset kan styras av andra källors parametrar 
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6.6. Samverkan utvecklingsprojekt 

Kiruna kommun deltar också i arbetet med en av fyra ”hubbarna” inom det strategiska 

innovationsprogrammet IoT Sverige5 finansierat av Vinnova, vilket gör Kiruna till en mycket lämplig 

plats för en testbädd att kombinera belysning, smarta städer och IoT. Förstudien genomförs i 

samarbete mellan Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna AB, LTU och RISE. Förstudien är 

välförankrad hos parterna samt framtida samarbetspartners. Projektpartners har hög kompetens 

inom området och budget för förstudien är rimlig. Kiruna kommun har mycket goda möjligheter att 

bygga denna unika testbädd inom den pågående stadsomvandlingen som pågår i Kiruna i och med 

att både utländska och svenska aktörer visar ett mycket stort intresse för att investera och driva olika 

typer av innovations- och utvecklingsprojekt i Kiruna. Denna förstudie berör programmets alla fyra 

temaområden. Verksamheten i den framtida testbädden i nya Kiruna i ett arktiskt klimat kopplad till 

andra smart city-lösningar kommer att vara kunskapsintensiv, bidra till tillväxt i innovativa svenska 

företag samt öka deras exportmöjligheter. Testbädden kommer även att bidra till bättre samverkan 

mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.  Användare/ konsumenter får tillgång till nya 

innovativa, energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar med god funktionalitet vilket också 

bidrar positivt till deras välmående och hälsa. Förstudien kommer att ge ett bra underlag för 

kommande projekterings- och realiseringsfaser. 

6.7. Organisation, aktörer 

En testbädd för belysning kommer att kräva en liten och effektiv organisation, vilken bör skapas och 

ingå i ett större lokalt sammanhang. Ett övergripande organisatoriskt ansvar skulle i Kiruna kunna 

innehas av kommunen, t.ex. genom Kiruna Sustainability Center. Då relevant etablering saknas av 

t.ex. LTU eller RISE är inte testbädden en tillräckligt stor insats för att bygga en ny verksamhet på. 

För att skapa ett förtroende för oberoende och opartiskhet bör organisationen av testbädden inte 

innefatta representanter från enskilda kundföretag. Lämpliga representanter i en ledningsgrupp är 

från offentliga sektorn (kommuner), myndigheter (energimyndigheten, trafikverket, 

digitaliseringsmyndigheten), forskningsaktörer (LTU, RISE), och branschorganisationer 

(belysningsbranschen). 

Omfattningen av testbädden kommer avgöra val av organisation. Däremot finns några 

grundfunktioner som måste innehålla t.ex. Ägare, Aktörer, Kunder.  

Att själva organisationen bygger på opartiskhet och inte enbart använder en leverantör av en 

produkt som ”låser ut” andra leverantörer, det visade också erfarenhet av Rail Test Nordic som inte 

ville använda endast en leverantör av tågväxlar och på så sätt utestänga samtliga leverantörer att 

testa sin utrustning. Vid etablering kommer organisationen utgå från kommunen beroende på storlek 

av Testbädden. En testanläggnings aktörer är traditionellt anläggningens funktioners uppbyggnad. 

Forskningsaktörer, Aramturtillverkare, anläggningsägare, beställare av infrastruktur eller dylikt.  

Förstudien har visat att armaturtillverkare kan ha ett intresse, det har gett respons på ett Letter of 

Intent. Däremot kommer alltid motfrågan om de kan få sälja armaturerna så allvaret i svaret kan man 

inte värdera. Det har också visat sig att armaturtillverkarna har gärna testdelar och aktivt 

utvecklande i lokal form runt om i Sverige, men däremot har de ingen samling av sina erfarenheter. 

De aktörer som bygger upp eller är med i aktivt utvecklande av verksamheten måste vara finansiellt 

stabila, sannolikt offentligt finansierade partners som inte kräver vinst inom några år. Kalkyler och 

                                                           
5http://iotsverige.se , [2018-12-04] 
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studiebesök samt intervjuer har skapat kunskapen att det måste vara en finansiering av ungefär 70-

80% av totala budgeten som kommer behöva komma i form av bidrag. 

Det som krävs i form av aktörer för drift skulle kunna lösas tack vare en entreprenörstät stad med 

både egen kommunal driftsorganisation samt flertalet privata aktörer som kan fylla det behovet. 

Diskussioner om huruvida den sannolika nedläggningen av Radiotjänst i Kiruna AB och dess övertaliga 

personalstyrka skulle kunna vara en aktör i ett initialt skeende har diskuterats som en lämplig form. 

Det kommer arbetas fram inom ramen för projekteringen.  

6.7.1.  Aktörer - Internet of Things 

Aktörer som arbetar med utveckling av belysningsstyrning och utveckling av tillämpar den för 

digitalisering och utvecklingen av smarta städer är flerfaldiga, nedan följer en kort beskrivning av 

några stora aktörer som driver teknikutvecklingen. 

Philips [7] och Osram[8] är internationella aktör för smart utomhusbelysning som inkluderar trådlös 

kommunikation med tillhörande tjänster. 

Cisco [9] arbetar med smarta stads tillämpningar gällande kommunikationsinfrastruktur, sensorer 

och IoT. Ericsson [10] är också en aktör som vill etablera sig inom smarta stadstillämpningar, då i 

huvudsak för kommunikation gällande IoT genom teknikerna NB-IoT och 5G. För ren IoT 

kommunikation så är SemTech [11] en stor aktör genom LoRa protokollet, en annan teknologi på den 

marknaden är Sigfox [12]. 

Sett till sensortillverkare som är dom mångtaliga inom ett brett spektrum av områden. Exempel är 

Elsys [13] och Pycom [14] som har en lösningen med integration av flera ISM 

kommunikationsteknologier i samma chip. Ser man till sensorer som kommunicerar med LoRa 

teknologin så listas sensortillverkare på hemsidan https://lora-alliance.org/lorawan-certified-

products  

Företag med affärsidé att välja sensorform, styrning och applikationer utan förval har börjat komma 

fram på marknaden. De leverar primärt egna system eller har en helt oberoende roll att installera 

system som anses ledande av dom själva eller genom kontakter med tillverkarna. De är t.ex. Capelon, 

Diginav, Visual Connect eller dylikt.  

6.7.2. Ägare av Testbädd 

På grund av att alternativa oberoende aktörer saknar pågående relevant verksamhet i Kiruna och att 

testbädden kommer att vara för liten för att organisatoriskt stå på egna ben bedöms ett kommunalt 

ägande vara rimligast. 

Styrgruppen från Kiruna Kommun har tidigare uttalat sig: ”Ser man inte en kommande driftsägare 

drar inte kommunen igång det ensam.”. 

6.7.3. Finansiering av Testbädd 

Att etablera en Testbädd med löpande kontroll, mätning, rondering, underhåll och service kommer 

kräva avdelad personal med tillhörande maskiner. Möjliga finansiärer är t.ex. Energimyndigheten, 

Kiruna kommun, Trafikverket, Region Norrbotten samt tillverkare av såväl armaturer och 

sensorutrustning.  

Baserat på erfarenheter från DOLL uppskattar vi att KOALA kommer att behöva uppemot 70-80% 

bidragsfinansiering.  

https://lora-alliance.org/lorawan-certified-products
https://lora-alliance.org/lorawan-certified-products
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6.7.4. Tjänste- och produktutbud 

Tjänst Resurs tillgänglig 

Montering av armaturer 
 

Kiruna Kommun 

Ljusmätning (luxbil) 
 

Inhyres vid behov, Projektet har identifierat två 
separata aktörer på marknaden som arbetar med 
ljusmätningsteknik.  
DOLL/DTU och Roch Services Skandinavien AB. 
 

Intervjuer, living lab Tas fram vid behov, bedömning att Kirunas 
kommuninvånare är intresserade 
 

Datainsamling/bearbetning/-bevakning 
utgöra ett samhällets kontrollrum 
 

Projekt på gång inom Kiruna Kommun. KSC 

Examensjobb, fördjupade studier 
 

LTU & RISE  

Inmätning med t.ex. GIS 
 

Kiruna kommun 

Nätdistribution t.ex.  LoRa, Sigfox, W-lan  
 

Projekt på gång inom Kiruna Kommun. KSC 

Infrastruktur i form av fysisk miljö, 
lyktstolpar, inventerad och redo att 
använda 
 

Kommer finnas NKC, Nya Kiruna Centrum, Kiruna 
Kommun 

Rondering, Service & underhåll. Kranbil, 
elektriker och Geografiska 
informationssystem 
 

Kiruna kommun 

 

 

6.8. Energibesparing 

Trots en gedigen utveckling av energieffektiv utomhusbelysning installeras fortfarande gatu-

armaturer baserade på klassiska urladdningslampor och även en mängd modern utrustning som 

kräver mer effekt än som behövs. Ljuskällorna ger idag tekniskt allt mer ljus med allt mindre energi 

Utvecklingen under de senaste åren gått väldigt snabbt inom belysning och LED-teknik.  

Inom smarta områden återfinns även stora potentialer för energibesparing genom att belysning 

används på rätt sätt, vid rätt tidpunkt alternativt används del av energibesparingen till att öka de 

mjuka faktorerna. Detta är extra viktigt i en arktisk ljusmiljö, där artificiell belysning är den enda 

ljuskällan under del av året. Belysning runt om i världen står för 20 % av all användning av 

elektricitet. Hushållens och den offentliga belysningen svarar för en väsentlig del av växthusgasens 

utsläpp6. Energibesparingspotentialen är stor liksom utvecklingen av effektivare belysning. 

  

                                                           
6 Doll, a Photonics green lab 
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6.9. Smart stad, intelligent belysning 

Förutom en fortsatt utveckling inom hela belysningsområdet återfinns nu några av de stora 

potentialerna i utveckling av intelligent belysning. Intelligens och sensorer m.m. kan tillföra 

mervärden i form av t.ex. trygghet, estetik, välbefinnande etc. vilket samlas idag vanligen inom 

begrepp såsom ”Smart stad”.  

Förutom en ”smart” belysning som anpassar sig till olika förhållanden så möjliggör det stora antal 

belysningsinstallationer som krävs för en stadsmiljö att ytterligare funktionalitet kan adderas i en 

belysning (exempelvis miljömonitorering, detektering av trafikflöden, gateway-funktionalitet för 

andra samhällsinfrastrukturer som behöver kopplas upp mot Internet för att nämna några). Genom 

att använda belysningsinstallationer fås ett finmaskigt nätverk i samhället som både agerar som IoT 

enhet (med sensor och styrdonsfunktionalitets) samt tillhandahåller kommunikationsmöjlighet för 

godtyckliga objekt och funktioner i samhället. Belysningen får därigenom en ökad betydelse i våra 

samhällsinfrastrukturer. Installationer av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i arktisk 

utomhusmiljö ställer stora krav både på elektroniken och inkapslingen för att fungera i det breda 

temperaturspektrum som existerar i Kiruna.  

Detta skapar unika förutsättningar för vetenskaplig excellens och innovation som endast få platser 

har möjligheten att erbjuda. Det stora nyhetsvärdet i kombinationen av testbädd för belysning och 

smarta städer i Kiruna är stadsflytten som kräver nyinstallationer, vilket ger mycket goda 

förutsättningar för att testa, utvärdera och validera state-of-the-art teknologi. Adderat till detta är 

den geografiska belägenheten som ställer stora krav på samhällsinfrastrukturer och dess 

funktionalitet. Detta är en kunskap som kan gynna många andra regioner som nu ställs inför 

klimatförändringar (då inte bara kyla) där teknologin måste fungera under extrema förhållanden.  
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6.10. Argument Testbädd 

Sverige saknar en öppen, fysisk testbädd för belysning där företag och organisationer kan studera, 

testa och utvärdera olika belysningsalternativ i en verklig stadsmiljö under en pågående byggnadsfas. 

Kiruna kommun ville studera möjligheterna att bygga en fysisk, öppen testbädd tillsammans med 

andra aktörer inom branschen och skaffa världsledande kompetens inom framtidens belysningar och 

smart city-lösningar. De kunskaper och erfarenheter som med detta kan komma att genereras i 

Kiruna och i regionen kommer att bidrag till att Sverige blir en viktig internationell FoI-aktör inom 

området samt förstärka svenska företagens konkurrenskraft. Testbädden skulle också bli en nationell 

och internationell samlingspunkt och innovativ plattform för olika typer av nätverk för kommuner, 

företag och FoI-aktörer. 

 

STYRKOR 
Rätt i tiden 
Ökande efterfrågan efter tester 
Relevanta forskningsutlysningar globalt 
Ökat intresse från kommunal upphandling 
Svensk teknikutveckling av relevans 
Unik arktisk miljö 
 

SVAGHETER 
Avstånd till testmiljö 
Små aktörer med begränsade resurser till 
utveckling 
 
 

MÖJLIGHETER 
KOALA lyfter frågan om robusta 
belysningsarmaturer 
KOALA möjliggör tester av upplevelser av 
ljusstyrning 
Skapar värde i hela värdekedjan, höjer 
kompetensen för kravspecifikationer och 
upphandlingar 
 
 
 

HOT 
Teknikutvecklingen är snabbare än testerna 
medger 
Konkurrens från andra testmiljöer 
Kunskapsbasen växer snabbare i andra 
territorier 
Marknaden påvisar att 
energibesparingspotentialen och 
värdeskapandet inte är så stora som 
förutsatts 
 
 
 

Figur 8 SWOT för en KOALA Testbädd 
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7. Möjliga förslag till fortsättning 

7.1. Skillnad mellan Testbädd och demonstrationsmiljö 

De armaturtillverkare som tillfrågats om intresse att delta i en testbädd runt belysning i arktisk miljö 

har framförallt efterfrågat de tillgängliga tjänsterna rörande mätning och provning. Medan andra 

platser i södra Sverige, eller t.ex. DOLL i Köpenhamn, är användbara för att visa produkterna för 

presumtiva kunder, efterfrågas arktiskt klimat, polarmörker och bedömning från invånarna för att ha 

nytta av testbädd i Kiruna. Önskan att skapa en testbädd delas även av forskningsaktörer såsom RISE, 

som ser möjligheten till FoI-projekt med flexibla belysningsparametrar. 

7.1.1. Test på gator 

I Kiruna finns befintliga områden där gatorna kantas av industrifastigheter och butiker, men inga 

bostäder. Dessa gator kan i en uppstartsfas användas som en testmiljö för forskningsprojekt, vilket 

också blir en uppvisning i testmiljöns möjligheter. Dessa första tester kan förutom belysning även 

inkludera annan elektronik i lyktstolparna, för att prova olika IoT-lösningar. 

7.1.2. Försäljningsevent 

Baserat på beskrivning och resultat från det första projektet runt gatubelysning kan information om 

testmiljön och dess tillgångar tas fram. Med detta som bas kan nya intressenter kontaktas för att få 

ett större kontaktnät och övertyga nya aktörer om att delta.  

7.2. Kravspecifikation upphandling 

När offentliga aktörer planerar stora nyinvesteringar är det viktigt att kravspecifikationer i texterna 

för LOU-upphandlingen står i relation till utvecklingen och teknikfronten. Den nybildande 

Upphandlingsmyndigheten har utarbetat stödjande dokument som hjälp i denna process, men en 

testbädd har en viktig funktion i att utvärdera nya lösningar och hålla informationen hos 

upphandlingsmyndigheten aktuell. 

Inverkan av energiförbrukning likaväl som livscykelanalys, återvinning och uppgraderingar kan testas 

i en kritisk miljö för att ge information med hög relevans för en stor del av Sveriges kommuner. 

7.3. Virtuell testbädd 

Kiruna är i många avseenden en unik kommun. Det är Sveriges nordligaste kommun, med kallt 

arktiskt klimat och mörka vinterdagar under polarnatten, men det är även en liten kommun när det 

handlar om gatubelysning. Etableringen av en testbädd för att samla information om offentlig 

utomhusbelysning kan breddas till en större omfattning, där svenska kommuner som är tidiga att ta 

till sig innovativa lösningar kan dela med sig till efterföljande kommuner. Bildandet av en Virtuell 

Testbädd Belysning bör beaktas, som en databas vilken samlar belysningsinformation från 

deltagande kommuner och Trafikverksvägsregioner eller dylikt. Gatumiljö genom mörkerfoto 

kombineras med GIS-koordinater och visualisering på karta, installerad armaturmodell och lokal 

energiförbrukning. Informationen kommer att vara användbar för kommunal upphandling av nya 

belysningslösningar, men även produktutveckling hos tillverkare av gatubelysning. En armatur som 

skapas som en så kallad ”digital tvilling” kan utformas och provas ur ett användarperspektiv. 
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8. Resultat för Testbädd Belysning i Kiruna 

Huvudalternativet: Avseende samtliga parametrar har ett alternativ utkristalliserats som förslaget 

att gå vidare på, dock med behov av en förnyad studie med ny utgångspunkt.  

Den praktiska testbädden i arktiskt klimat, som givits arbetsnamnet KOALA, Kiruna Outdoor Arctic 

Lighting Arena, kan kompletteras med en virtuell arena baserat på data från en större 

informationsmängd, vilket ger fördelar på samtliga argument mot enbart en traditionell fysisk miljö.  

En utveckling kan endast för ett så vitt spännande område som gatubelysningen i hela Sverige drivas 

genom möjligheten till många bra exempel och läromateriel. Det krävs en större mängd data än vad 

en Testbädd i en enda stad skulle kunna ge. Som exempel har världens största belysningspark, DOLL, 

437 belysningspunkter, att jämföras med Kiruna nya stad som kommer att etablera endast ca: 600 

nya armaturer. Samtliga belysningspunkter är då inte tillgängliga för tester, vilket är nämnt främst ur 

ett trafikantperspektiv ovan i kapitel 6.1 Förutsättningar för Kiruna, varför Kiruna. Storleken med 

dess kostnad kan vara mycket svår att motivera. 

Med utgångspunkt i en mindre testmiljö i Kiruna, kompletterad med data från andra deltagande 

kommuner i Sverige, kommer en Virtuell testbädd att utgöra en mycket användbar informationsbank 

till stöd för utvecklingen mot energieffektivare gatubelysning. Samtidigt som kvaliteten på 

installerade armaturer ökar då varje ny upphandling kan bygga vidare på erfarenheter vunna någon 

annanstans, kommer även teknikskiftet till exempelvis LED att bli lättare i kommuner där inte 

resurser räcker till för omvärldsbevakning. Genom en välstrukturerad databas, med plats för relevant 

metadata för varje installation, kan den även utgöra en referenskälla för forskningsprojekt. 

Att istället kommuner presenterar deras tekniska utrustning i form av te x armaturer och styrsystem 

de har, vilken miljö de sitter placerade i med syfte att få andra kommuner att lyfta sin nivå på sin 

anläggning. På sikt kan mycket mer information delges. Motivbild från mörka kvällar, då armaturens 

ljus framträder tydligt. Beskrivning av hur vägen möter en cykelväg och en rondell med korta pollare. 

Ett styrsystem med fördelar och nackdelar kan diskuteras och utvecklas. Många situationer liknar 

varandra, att få erfarenhet av andra aktörer som provat eller löst sin situation på ett sätt kan vara till 

stor hjälp för en annan aktör. En kommun kan på så sätt få reda på vem som har en komponent i en 

belysningsanläggning, det kan såväl vara test såsom en relativt ny produkt som kan vara en 

katalogvara. Utvecklingen går fort inom tekniksegmentet, med detta upplägg kan kommuner hjälpas 

åt att få både en enhetlig anläggning och en gemensam kompentens. 

Etablering av forskningsaktörer, tekniska specialiserade tjänster och innovationer i framkant kan 

lösas genom att i Kiruna förlägga en visualiseringsutbildning. Simulera städers exempel på beställning 

efter att ha utvecklat en plattform med Luleå Tekniska Universitet och Rise i samarbete med andra 

aktörer.  

Genom att skapa en plattform med indata från så många kommuner och väghållare som möjligt kan 

erfarenheter och kunskap skapas. Detta är ett intresse från flertalet kommuner, att både delge och ta 

del av är något förstudien har visat sig ske.  

Insamlandet av anläggningarnas bestånd är något som inte medför större kostnad och har en låg 

startkostnad. Arbetet att samla in kommuners bestånd är viktigt för att etablera en förtroende-

plattform till kommande visualiseringstjänst och utveckling.   

Marknaden för armaturer är mycket stor, i många fall väldigt svårt att särskilja. Upphandling för 

kommuner är komplicerad, att få kontakt med andra kommuners upphandling och deras kontakt 
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med leverantörer skapar en förståelse mellan beställare och svårigheterna i valet av ny teknik. En 

sådan kunskapsbas kan byggas upp i ett gemensamt system.  

Mängden resor skall dessutom begränsas från ett lokalt perspektiv, ofta anges klimatet eller ekonomi 

som anledning. Det skapar en orättvisa för kommuner som inte ges möjlighet till att besöka en viss 

anläggning. Kan alla istället få tillfälle och kunskap om belysningsanläggningen eller möjlighet att 

skräddarsy sitt besök med hjälp av ett urval i en databas eller med en virtuell miljö med avseende på 

funktion. Att ge en möjlighet till Sveriges kommuner och väghållare få information eller besöka olika 

anläggningar med dess erfarenhetsinformation, direkt från anläggningsägaren skulle skapa kunskap 

och reducera resor till ett minimum. En intresserad kommun kan då genom arenan, portalen, få 

information om det som intresserar dom. Därefter välja att kontakta eller besöka den anläggningen 

de vill veta mer om.  

Att visualisera Sveriges samlade gatljuserfarenhet i Kiruna skulle skapa ett nytt sätt att tänka. Arbetet 

att genomföra visualiseringen skapar en marknad för en ny arbetsform. Universiteten har börjat 

etablera olika försök, Göteborg, Lindholmen, genomför en omvandling med hjälp av visualisering 

lokalt. Norrköping med Linköpings universitet genomför forskning på 3-dimensionell visualisering. 

DOLL, DTU i Danmark, har ett av fyra laboratorier som visuell studio, beskrivet i kapitel: 3.2 

Studiebesök: Doll, 18-19/6 2018 med fokus på visualisering med högsta kvalité på aktuell 

ljusfördelning av armaturer. 

Ägare: Kiruna kommun, en neutral bas att stå på. Fri från påverkan av marknaden. En förutsättning 

för att få en öppenhet och en opartiskhet inom gruppen är att deltagare i forumet endast är 

kommuner och väghållare. 

Organisation: Ett minimum av 2 personer bearbetar data/samlar in. Vid evenemang och 

arbetsbelastning kan flera olika aktörer användas. Översikt på helår räknas två årstjänster 

sysselsättas.  

Aktörer: Energimyndigheten, Trafikverket, Kiruna Kommun samt på sikt kommuner med intresse. 

Speciellt kommuner med forskning kring visualisering exempelvis Skellefteå, Norrköping och 

Göteborg.  
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Kärnidé:  

Att samla all erfarenhet från Sveriges belysningsinstallationer löpande. Genom att en kommun står 

som ägare och administratör blir den helt frikopplad från marknadspåverkan. Många kommuner i 

Sverige har mycket bra och innovativa belysningsanläggningar, vissa sammankopplade med olika 

system som vid en större överblick ger en total blick över ibland ett eller två system. Dessutom 

genom möjligheten att på en tydlig enkel plattform se vad som finns ute på gator och torg i Sverige 

kan en kommun välja att vid ett lämpligt tillfälle besöka just den anläggningen.  

Kirunas stadsomvandling skapar en mängd större byggnader på en koncentrerad yta och tillhörande 

vägar och parker samtliga med helt nytt underlag, det är en unik möjlighet. Möjligheterna att 

visualisera miljön blir tydlig. Vid en visualisering av en given miljö utgör digitalt underlag en stor 

underlättning. Vid en visualiserad datamodell kan dessutom möjligheten att utveckla, utvärdera eller 

förändra en ny komponent i stadsmiljön.  

Syfte: Att visa exempel, inte att visa upp den bästa anläggningen eller bästa fotot, utan att samla 

vanliga erfarenheter i syfte att höja belysningskompetensen i Sveriges kommuner. Genom att få se 

exempel på gatu- och torginstallationer kommer kunskapen gå från bord till bord och därigenom få 

höjd kompetens.  

Portalen anordnar även ett webinar med möjlighet till fysisk träff. Ett rullande schema där man ser 

en installation eller liknande på plats. Ett sådant webinar, ”Belysningsdag” innehåller: 

- Goda exempel 

- Forumsdialog med  

o Inköpsfrågor, i syfte att få inblick i kommuners inköpskunskap i gemensam bas 

o Teknikfrågor, i syfte att få höja och kompetensen i hela landet 

- En driftmontör som presenterar sin stad eller anläggning. 
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9. Slutsatser 

 

Arbetet med att etablera en testbädd för belysning i Kiruna tog sitt avstamp i den pågående 

stadsomvandlingen, då tillfället att bygga en ny stad skapar stora möjligheter. Kirunas nordliga, 

arktiska läge är i sammanhanget både en fördel och en nackdel för att uppnå bärkraft i en verklig 

testbädd, där avstånd och storlek är viktiga parametrar. Därför föreslås den bästa utvecklingen vara 

att komplettera praktiska installationer och mätningar med en virtuell testbädd som kombinerar 

simuleringar och Virtual Reality med mätningar från installationer i stadsmiljö från andra deltagande 

kommuner. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1, Workshop Arlanda 

Vad är testbädd smart Kiruna?  

  

En testbädd för den nya smarta staden som växer fram i det nya Kiruna.  

Den pågående stadsomvandlingen skapar en unik möjlighet att i den nya staden bygga in 

forskningsinfrastruktur som möjliggör forsknings och testverksamhet i en stad med i stort sett 

alla dess nya delar såsom kommunala byggnader och anläggningar, bostadsområden samt 

handel, näringslivs och industriområden. Det unika ligger i denna helhet då liknande projekt 

på andra platser som diskuterats i nybyggda bostadsområden i regel bara inkluderar ett 

bostadsområde eller ett bostadsområde och ett handelsområde men aldrig en 

helsamhällsinfrastruktur på samma sätt som sker i Kiruna. Kirunas geografiska placering norr 

om polcirkeln ger även speciella ljusmässiga förhållanden som är unika ur testsynpunkt. Det 

är mörkt ute en stor del av året, vilket gör staden beroende av en väl fungerande och 

funktionell utomhusbelysning under stora delar av dygnet under den mörka 

årstiden.  Ytterligare en unik egenskap är möjligheten att utnyttja den frekventa förekomsten 

av norrsken som tillgång och attraktion för boende och turrister. Det blir då väsentligt med en 

design av belysningsmiljö som inte stör eller till och med förstör intrycket av norrskenet i eller 

i närheten av staden. Att Kiruna har dessa unika möjligheter samt att stora delar av staden 

blir nyproducerad och därmed modern och med ett högt teknikinnehåll gör Kiruna till en 

utmärkt miljö för tester.  

  

1. En testbädd för smart utomhusbelysning i staden    
2. En testbädd för Internet of Things (IoT) i den smarta staden 
3. En testbädd för smarta framtida flöden av gång, cykel och fordonstrafikanter  

  

Vad innebär testbädd för den nya smarta staden? 

De olika verksamhetsdelar som diskuterats för testbädd smart Kiruna är: 
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Testbädd för smart utomhusbelysning i staden 

Testbädd för smart 

utomhusbelysning innebär att en 

relevant yta (större delen av) staden 

förses med en infrastruktur av 

belysningsstolpar för 

utomhusbelysning och samt 

konfigurerbara anslutningspunkter 

för fasad och objektsbelysning där 

olika armaturer kan bytas, testas och 

effekterna hos passerande kan 

studeras över tid. En infrastruktur 

där både ljuskällans höjd och 

avstånd från stolpen eller annan typ 

av anslutningspunkt lätt kan 

ändras.  Testbädd för smart 

belysning innebär dess utom att 

dessa anslutningspunkter för 

belysning är sammankopplade i ett 

kommunikationsnätverk som gör det 

möjligt att både fjärrstyra 

belysningens karaktär och funktioner 

samt ansluta olika typer av sensorer 

för mätning och central 

datainsamling. För att ge möjlighet 

att studera belysningens effekter på 

invånarna i olika miljöer bör 

området för testbädden inkludera så 

många relevanta stadsmiljöer som 

möjligt.  

 

  

Testbädd för Internet of Things (IoT) i den smarta staden 

Testbädd för IoT i den smarta staden 

innebär en relevant yta (större del) av 

staden förses med en 

kommunikationspunkter för 

sändare/mottagare för trådlös 

internetkommunikation som möjliggör 

tester av och forskning på teknik, 

tjänster, applikationer för, samt 

beteenden hos användare hos som 

påverkas av, Internet of 

Things.  Kommunikationsinfrastrukture

n i form av datanät och elnät till 

anslutningspunkter samt 

stolpar/master för trådlösa 
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anslutningspunkter utgörs till sin 

huvudsakliga del av den nya 

infrastrukturen som byggs upp för 

utomhusbelysning i staden men 

behöver sannolikt kompletteras med 

strategiska punkter i vissa utvalda 

byggnader. Ett robust och tillförlitligt 

datanät för internettrafik som täcker 

hela staden både utomhus och 

inomhus är en central del av 

testbädden.  

  

Testbädd för smarta framtida smartare flöden av gång, cykel och fordonstrafikanter i 

staden 

Testbädd smarta trafikantflöden i den 

framtida staden innebär att en relevant yta 

(större del) av staden förses med en 

konfigurerbar infrastruktur för trafik och 

trafikant skyltning så att flöden av trafikanter 

kan ändras och effekterna av ändringarna kan 

studeras.  Testbädd för smarta trafikflöden 

innebär dess utom att dessa 

anslutningspunkter för trafik och trafikant 

information är sammankopplade i ett 

kommunikationsnätverk som gör det möjligt 

att både fjärrstyra skyltningen samt ansluta 

olika typer av sensorer för mätning och 

central datainsamling.  En testbädd för 

smarta trafikflöden innefattar även en trådlös 

kommunikationsinfrastruktur för 

automatiserad kommunikation med förare i 

fordon som med autonomt framförda fordon 

utan förare.  Denna trådlösa 

kommunikationsinfrastruktur i form av 

datanät och elnät till anslutningspunkter 

samt stolpar/master för trådlösa 

anslutningspunkter utgörs till sin 

huvudsakliga del av den nya infrastrukturen 

som byggs upp för utomhusbelysning och 

trafikskyltar. 
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Vad och vem kan testa och forska på testbädd smart Kiruna? 

  

Testbädd för smart utomhusbelysning i staden 

Avsikten med testverksamheten på Testbädd smart utomhusbelysning är att möjliggöra 

tester av armaturer och system samt annan nödvändig teknik för allmänbelysning av 

utomhusmiljöer i staden.  Dessa tester kan göras dels för att testa och validera produkter och 

system innan de släpps ut på marknaden (testlabb i verklig miljö) eller inför större 

marknadslanseringar av ny teknik där leverantörer av utrustning behöver visa upp teknikens 

förmåga och möjligheter för en bredare kundkrets (show  room). 

  

Denna testmiljötjänst riktar sig till tillverkare av utrustning som armaturer, ljuskällor, 

belysningsstolpar eller hela system för belysning och styrning av belysning i offentliga 

utomhusmiljöer.  

  

Avsikten med forskningsverksamheten på Testbädd smart utomhusbelysning är att studera 

belysningens effekter på de människor som vistas i de belysta områdena (living lab). Hur 

påverkas människorna av olika typer av ljustemperaturer, hur belysningen placeras, vilka 

delar av utemiljön som belyses och vilka som inte belyses. Dessa effekter kan då testas med 

utgångspunkt i effekter på hälsa och välmående men också utifrån säkerhet och trygghet. 

Ytterligare effekter  är de mer estetiska effekterna på staden och hur tilltalande ett område 

framstår beroende på vilken typ av belysning som används och hur olika objekt belyses.  

  

Tjänsten att tillhandahålla en verklighetsbaserad forskningsmiljö riktar sig både till forskare 

vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige eller utomlands som har ett intresse 

av att forska inom dessa områden  men också till företagens R&D avdelningar som ser nyttan 

med verklighetsbaserade utvecklingsmiljöer. 

  

Testbädd för Internet of Things (IoT) i den smarta staden 

Avsikten med testverksamheten på Testbädd IoT i den smarta staden är att möjliggöra tester 

av utrustning och system samt annan nödvändig teknik för IoT i stadsmiljöer.  Dessa tester 

kan göras dels för att testa och validera produkter och system innan de släpps ut på 

marknaden (testlabb i verklig miljö) eller inför större marknadslanseringar av ny teknik där 

leverantörer av utrustning behöver visa upp teknikens förmåga och möjligheter för en 

bredare kundkrets (show  room). 

  

Denna testmiljötjänst riktar sig till tillverkare av utrustning som sändare och mottagare av 

trådlös kommunikation, apparatlådor, tjänster,  gränssnitt eller hela system för IoT   i 

offentliga utomhusmiljöer.  
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Avsikten med forskningsverksamheten på Testbädd  IoT i den smarta staden är att studera 

teknikens effekter på de människor som på något sätt påverkas av den kommunicerande 

utrustningen i staden (living lab). Andra forskningsområden kan gälla mer tekniska 

tillämpningar som att forska och testa nya kommunikationsprotokoll, användartjänster eller 

grundteknik för ny teknisk utrustning i verklig miljö. IoT kan även kombineras med mer 

självständig och intelligent teknisk utrustning vilket även öppnar upp för intressant forskning 

kring autonoma enheter, machine learning (ML) och artificiell intelligens (AI)  men även andra 

intressanta områden som virtual/augmented reality (VR/AR) tillämpningar i stadsmiljö.   

  

Tjänsten att tillhandahålla en verklighetsbaserad forskningsmiljö riktar sig både till forskare 

vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige eller utomlands som har ett intresse 

av att forska inom områden Internet of Things men också till företagens R&D avdelningar som 

ser nyttan med verklighetsbaserade utvecklingsmiljöer.    

  

 Hur skall investering och drift av testbädden finansieras? 

 Att bygga upp en testbädd kräver i uppbyggnadsskedet en viss investering för att få 

infrastrukturen på plats. Denna investering kan komma från en huvudfinansiär som har för 

avsikt att driva kommersiell verksamhet på testbädden, den kan i vissa fall få investeringsstöd 

från någon forskningsfinansiär eller kan lånefinansieras mot en realistisk plan för framtida 

intäkter från testkunder och forskande institutioner. Även under driftsfasen kan det periodvis 

krävas viss finansiering av testbäddens verksamhet då beläggningen på en testbädd periodvis 

kan vara lägre kan variera ganska kraftigt över tid. Verksamheten på en testbädd medför ett 

antal löpande kostnader för koordinering av test verksamhet, personal för riggning och 

omkonfigurering av testobjekt, samt löpande drift och underhåll av testinfrastrukturen. 

Grundläggande för finansieringslösningen skall vara ett nyttan med verksamheten skall 

överstiga kostnaden för Kiruna kommun och kommunens invånare.  
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11.2. Bilaga 2, Relevanta frågor från elkraftsidan 

Relevanta frågor från elkraftsidan 
 

Math Bollen och Sarah Rönnberg 

Luleå tekniska universitet, Elkraftteknik 

Skellefteå, Sweden 

 

Belysningsanläggningar - elkraftsyn 

En belysningsanläggning (elektrisk belysningsanläggning) kopplar ihop lampor med elnätet. 

Från elkraftsynpunkten är det elektrisk energi som kommer in till anläggningen vid 

anslutningspunkten till elnätet medan det kommer ut ljus från lamporna. 

Pågående forskning och utveckling på belysningsanläggningar 

Dimensionering och skydd 

Vid dimensionering av en vanlig belysningsanläggning antas det en vis effektförbrukning per 

lampa och koppartrådarnas storlek väljs så att de inte blir för varmt och att spänningsfallet är 

begränsat. Det är standard arbete inom elkraft och här är en belysningsanläggning inte 

annorlunda än vilken anläggning som helst. Här är det viktigt att dimensionera anläggningen 

och skydden så att det finns flexibilitet att testa olika typer av lampor utan att behöva bygga 

om anläggningen. 

Störningar från och till lamporna 

Vad gäller störningar, då kommer det att finns en hel del nya utmaningar vid övergången till 

LED belysningen. Det är delvis för att dessa nya typer av lampor genererar störningar men 

också för att LED belysningen kan reagera på ett annorlunda sätt när det finns en störning.  

Viktigt med att beskriva och åtgärda störningar är att det ska finnas en källa till störningen 

och någon apparat som blir påverkad av störningen. Här kan man skilja mellan 

 Störningar som genereras av lampor i anläggningen och som stör lampor i samma 

anläggning. 

 Störningar som genereras av lampor i anläggningen och som leder till en oacceptabel 

nivå av emission från installationen till resten av nätet. 

 Störningar som genereras någon annanstans i nätet och som stör lampor i 

anläggningen. 

När det kommer in andra typer av utrustning i samma anläggning (här kan man tänka på 

solpaneler, sensorer och styrutrustning, men även möjlighet att ladda elfordon (ex. bilar, 

cyklar) från belysningsstolpar) då blir det direkt en del andra störningsvägar som kommer till 

och som kräver utredning. De mest relevanta är: 

 Störningar som genereras av lampor i anläggningen och som stör annan utrustning 

ansluten till samma anläggning. 

 Störningar som genereras av annan utrustning och som stör lamporna. 
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Vanligast är att man testar lampor såväl som annan utrustning en och en, i en fördefinierad 

labmiljö (med känd spänning och förimpedans). Dessa tester är utformade så att man tänker 

sig att lampan (eller annan utrustning) ska klara normala elmiljöer utan att störa eller störas. 

Att testa lampor i fält skulle ge en mer realistisk bild över hur lamporna i det här fallet klarar 

verkliga miljöer och störningar men skulle också göra att testen inte är reproducerbara. 

Fälttester bör alltså ses som ett viktigt komplement till standardiserade tester.  

Hur kan lampor störas? 

Lampor, som alla andra elektriska apparater, påverkas av spänningen vid deras 

anslutningspunkt 

När spänningen avviker för mycket från idealvärdet, då kan det finnas olika typer av negativ 

påverkan på lamporna. Några exempel på detta är: 

 Minskning av lampornas livslängd, i flesta fall på grund av en ökning av temperaturen 

av komponenter i lampan.  

 Lamporna går sönder snabbt, mest på grund av att det finns en väldig hög spänning. 

 Ökning eller minskning av ljusintensitet.  

 Snabba variationer i ljusintensitet som uppmärksammas som flimmer. Det refereras 

också till som ”synlig flimmer” 

 Även snabbare variationer i ljusintensitet som inte uppmärksammas men som har 

förmågan att påverka oss på ett indirekt sätt. Detta refereras till som ”modulation” 

eller ”osynligt flimmer” 

 Vissa störningar kan göra att lampan kortvarig släcks och tänds igen en viss tid efter 

att störningar har försvunnits 

Relationerna mellan störningar är välkända för glödlampor och för lamporna som användes 

till gatubelysning förut. 

För LED belysning är det fortfarande till en hel del okänt hur lamporna kan störas av 

spänningen.  

Mycket av forskningen som görs idag kring LED lampor och dess känslighet för 

elkvalitétsfenomen fokuseras på LED belysning avsedd för inomhusbruk. Preliminära studier 

utförda av LTU visar dock på att även LED gatljus uppvisar en liknande variation mellan 

lampor. Slutsatserna från denna förstudie kan sammanfattas nedan och i Tabell 1: 

• Resultaten varierar mellan lampor 

• Störst påverkan från spänningsdippar och avbrott 

• Längd av spänningsdippen och nivå på kvarvarande spänning har betydelse 

• Viss påverkan från mellantoner (3 av 9 testade LED) 

• Viss påverkan från övertoner (1 av 9 testade LED) 

• Liten påverkan från supratoner (1 av 9 testade LED, variationen sker på en frekvens 

över den synliga) 

– Men det är en påverkan på strömmen till lampan och därför också en viss risk 

för förkortad livslängd 
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• Ytterligare index kan behövas för att koppla elkvalitetsfenomen med variationer i 

ljuset från LED-lampor och immunitetsgränser bör beaktas för gatubelysning som 

används vid känsliga delar av vägar (tunnlar, övergångsställen).  

 

 

Tabell 1 Påverkan på ljuset från olika LED gatljus när de utsätts för en störning i spänningen. En grön färg indikerar 
att en låg eller obefintlig risk för en synlig förändring av ljusutbytet, gul färg indikerar en viss risk och röd att det 
föreligger en stor risk att den resulterande förändringen i ljuset kommer att uppfattas av en person. 

 Impact on light output 

PQ phenomena LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 LED9 

0% residual 

voltage, ½ cycle 

duration  

±10%, 

duration 
equal to 

dip 

duration 

100%, 

>1 
second 

100%, 

>1 
second 

95%, dip 

duration. 
 

No 

impact 

-20% to 

+70% 
duratio

n equal 

to dip 
duratio

n 

100%, 

0.4 
seconds 

No 

impact 

±10%, 

duration 
equal to 

dip 

duration 

0% residual 

voltage, 1 cycle 

duration  

10% to 
20%, 

duration 

equal to 
dip 

duration 

100%, 
>1 

second 

100%, 
>1 

second 

95%, dip 
duration. 

 

No 
impact 

-20% to 
+70% 

duratio

n equal 
to dip 

duratio

n 

100%, 
0.4 

seconds 

No 
impact 

±10%, 
duration 

equal to 

dip 
duration 

40% residual 

voltage, 10 

cycles duration 

<10%, 

limited to 

start and 
end of dip 

No 

impact 

<10% 

during 

dip 

±50% 

3 times dip 

duration 

No 

impact 

100% 

>1 

second 

10%,  

6 times 

dip 
duratio

n 

No 

impact 

<10%, 

limited to 

start and 
end of dip 

70% residual 

voltage, 25 

cycles duration  

<10%, 

limited to 

start and 

end of dip 

No 

impact 

No 

impact 

±50% 

2 times dip 

duration 

No 

impact 

<10%, 

limited 

to start 

and end 

of dip 

10%,  

3 times 

dip 

duratio

n 

No 

impact 

<10%, 

limited to 

start and 

end of dip 

0% residual 

voltage, 250 

cycles duration 

100%, 

1.3 times 

the dip 
duration 

100%,  

1.2 

times 
the dip 

duratio

n 

100%,  

1.2 

times 
the dip 

duratio

n 

100% 

1.1 times 

the dip 
duration 

100%,  

1.2 

times 
the dip 

duratio

n 

100%, 

1.3 

times 
the dip 

duratio

n 

100%,  

1.2 

times 
the dip 

duratio

n 

100%, 

1.3 

times 
the dip 

duratio

n 

100%, 

1.05 times 

the dip 
duration 

Interharmonics Light 
modulatio

n 
measured, 

not seen 

No 
impact 

No 
impact 

Light 
modulatio

n seen 

No 
impact 

No 
impact 

No 
impact 

No 
impact 

Light 
modulatio

n 
measured, 

not seen 

Harmonics No impact No 

impact 

No 

impact 

Impact at 

transition 

No 

impact 

No 

impact 

No 

impact 

No 

impact 

No impact 

Supraharmonic

s 

Light 

intensity 

variations 
at kHz 

No 

impact 

No 

impact 

No impact No 

impact 

No 

impact 

No 

impact 

No 

impact 

N.A 

 

Testbädden 

Frågeställningar 

Testbädden för belysning skulle kunna vara till nytta för elkraft vad gäller följande 

frågeställningar: 

 Vilka störningar genereras av lamporna, hur aggregeras och sprids de genom 

anläggningen och hur kan de störa andra lampor i anläggningen. 

 Hur aggregeras och sprids störningarna in till resten av elnätet. 

 Finns en påverkan från omgivande temperatur på drift och livslängd 
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Flimmer och trafiksäkerheter 

En specifik sak för gatubelysning är om det kan uppstå flimmer och/eller modulation som kan 

äventyra trafiksäkerheten. 

Känslighet av lamporna för störningar som uppstår inom anläggningen kan testas i en 

testbädd. Men det gäller inte för störningar som uppstår i resten av nätet. Man kan inte, på 

ett enkelt sätt, generera sådana störningar i en verklig anläggning. Man är helt enkelt 

beroende av vad som finns i bakgrundspänningen. 

Arktiska förhållanden 

Preliminära studier har visat att lampornas temperatur kan minska eller öka ljusintensiteten 

och effektförbrukningen men även lampornas känslighet mot störningar och nivåerna på 

störningar som av lampan injiceras till nätet. 

Här finns det unika möjligheter att testa sådant.  

Konsekvenser av nya möjligheter 

En del av förslag för att utöka möjligheter vid belysningsanläggningar kommer också att 

kunna ha konsekvenser för generering och spridning av störningar. 

Några exempel som är värd att ta med i en utvärdering: 

 Konsekvenser av att ha blandat last i en belysningsanläggning. Här kan man tänka på 

parkeringsmätare som matas från samma kabel, solpaneler på stolparna som matar 

in på kabeln, men även möjlighet till att ladda elbilar. Alla dessa anslutna apparater 

genererar sina egna störningar som kan störa belysning. 

 En ny utveckling är att använda närvarostyrning av gatubelysning. För tillfället finns 

det konkreta planer bara för gång- och cykelbanor, men närvarostyrning av gator kan 

också bli möjligt i framtiden. Det leder till en stark varierande last med nya 

elkraftutmaningar som konsekvens.En del lösningar använder sensorer och styrning 

av belysning. Dessa sensorer och styrutrustning kommer sannolikt att matas från 

samma kabel som lamporna. Elförbrukning kommer att vara liten så att det inte 

förväntas att de skapar störningar som påverkar belysningen. Men belysning, eller 

andra apparater i fall av blandad last, skulle kunna störa sensorer eller styrutrustning. 

 En del av lösningar använder elkabeln för att kommunicera. Även det skapar en del 

störningsproblematik. 

 Vilka störningar kan uppkomma av utrustning som kopplas i ett ladduttag för elbilar? 

Vilka risker byggs in i infrastrukturen om det går att påverka belysningen av ett 

område genom den utrustning som kopplas i ladduttaget? Hur kan dessa risker 

byggas bort? 

Fysisk utformning av testbäddens flexibilitet 

För att kunna testa belysningsanläggningen under ett brett spektrum av elektriska 

förhållanden behövs det en stor flexibilitet i testbädden. Det ska till exempel vara möjligt att 

testa gatubelysning när den är ansluten till ett elnät mitt i staden, men också när den är 

ansluten till ett elnät långt ute på landsbygden.  

Det är inte praktiskt och inte kostnadseffektiv eller att bygga om testbädden varje gång det 

ska göras en annan test. Det behövs därför en stor flexibilitet utan att det blir för 

tidskrävande eller medför stora kostnader att ändra de elektriska förhållandena för en viss 
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test. Nedan presenteras det en del behov på flexibilitet och hur dessa fysiskt kan tas med i en 

testbädd för belysning. 

Olika avstånd mellan lamporna / stolparna 

Ett antal lågspänningskablar som ligger bredvid varandra i marken; för att öka avståndet 

mellan lamporna kopplas det flera kablar i serie. Det går inte att välja vilken avstånd som 

helst, men det blir en viss flexibilitet i alla fall.  

Istället av fysiska kablar skulle man också kunna utforma fördelningsnätet genom ett antal 

resistanser och induktanser. Det har sina begränsningar för dämpning på övertonsfrekvenser 

men fungerar bra på 50 Hz och lägre övertoner också. 

Olika kabelyta 

Här kan man göra en likande lösning, med ett antal kablar som ligger bredvid varandra. Tar 

man två 25 mm2 kablar och kopplar dem parallella, då är det nästan elektriskt samma som en 

50 mm2 kabel. Det finns en viss skillnad vad gäller dämpning på höga frekvenser (”skinn 

effekt”) men det är troligen försumbart i de flesta fall. 

En annan lösning är att ta ”värsta fallet” som troligen är en kabel med en liten yta. Men 

eftersom det i alla fall behövs olika kablar för att kunna testa olika avstånd mellan lamporna, 

finns möjlighet till att testa påverkan av kabelytan i alla fall. 

Lösning med resistanser och induktanser skulle också fungera här, med samma nackdelar. 

En annan fråga skulle kunna vara lämplig kabelyta för installationen. I gamla system när varje 

lampa drar 100 W så löser det sig själv för att tjocka ledningar behövs, men om strömmen 

minskar, som med LED, så minskar kraven på ledningsyta pga ström. Här måste det tas med 

spänningsfallet och utlösningsvillkor och skyddet för att hitta lämplig kabellängd och –yta. 

Olika nätstyrkor på matande elnätet 

Det mest representativa sättet att bygga in flexibilitet här är att ha olika storlekar på 

distributionstransformatorer och olika längden på mellanspänningskabel och – luftledning. 

Transformatorstorleken skulle då behöva variera från 50 eller 100 kVA till 800 eller 1200 kVA.  

Kablar och luftledningar i mellanspänningsnät kan vara flera tiotals kilometer långa. Att bygga 

sådant ”bara” för en testbädd skulle vara opraktiskt, för dyr och skulle troligen tar för långt 

tid att få alla tillstånd för. Utöver det kan det bli en underhållsfråga också. 

En rimlig kompromiss kan vara att ha två eller tre transformatorstorlekar (liten, mellan och 

stor) och ha en kombination av resistanser, reaktanser för att emulera variation i nätstyrkan 

på mellanspänningssidan av transformatorn. 

Resonanser i matande elnätet 

Resonanser i övertonsområdet uppstår på grund av växelverkan mellan induktanser och 

kapacitanser i nätet. Vid resonansfrekvensen kommer det att bli förstärkning av 

övertonsnivåerna. Hur hög nivåerna blir beror på dämpning i nätet (förluster i kablar, 

transformatorer, mm) och vid lasten (resistiva strömmar som lasten drar vid 

resonansfrekvensen). Lastens bidrag till dämpningen beror, i moderna anläggningar, mycket 

på detaljer av lasten som interna styrsystem och är därmed väldigt svårt att förutse utan att 

göra experiment. 
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 Resonansfrekvenser i mellanspänningsnät kan vara så låg som femte ton (250 Hz) och där är 

kondensatorbatterierna som är största bidrag till detta. När en belysningsanläggning är 

ansluten direkt på en distributionstransformator då kan denna resonans faktiskt spela någon 

roll. 

Resonanser i lågspänningsnät kan, enligt våra beräkningar, vara så låg som 1 kHz och det kan 

vara av direkt betydelse för anläggningen. I lågspänningsnät är det framförallt kapacitansen 

vid klämmorna av apparater som bestämmer resonansfrekvensen.  

Att emulera resonanserna i alla detaljer, dvs. att ha samma förlopp för impedans mot 

frekvens som i verkligheten, är bara möjligt genom att bygga precis samma matande när. Det 

är i praktiken inte möjligt. Istället behövs det en förenkling som har liknande 

huvudkarakteristiker. Det nämndes förut hur matande nätet reproducerades genom 

resistanser och impedanser. För att skapa resonanser vid rätt frekvens behövs det 

kondensatorer som kan kopplas ur eller in på lämpliga ställen i anläggningen. För att skapa 

rätt amplitud kan det behövas några kopplingsbara resistanser också. 

Störningar som kommer från matande elnätet 

Det finns en bakgrundsdistorsion som matande elnätet ”levererar” till 

belysningsanläggningen. Den varierar i verkligheten mycket mellan olika anslutningspunkter 

och även i tiden. Det finns ingen ”typisk bakgrunddistorsion” som skulle kunna användas för 

testerna.  

Att använda den befintliga bakgrunddistorsionen då som testbädden ansluts till det offentliga 

nätet ger ingen reproducerbarhet. Beroende på vad bakgrundsdistorsionen är blir det tuffare 

eller lättare krav på anläggningen.  

Här finns två lösningar, som skulle kunna kombineras. Första lösningen är att ansluta 

störande apparater vid anslutningspunkten av belysningsanläggningen, dvs. på 

anläggningssidan av impedanserna som representerar inmatande elnätet. Det skulle då 

behövas en del störkällor, helst styrbara störkällor som kan anslutas. Effekten på 50 Hz 

behöver inte vara stor (noll effekt räcker egentligen), men det behövs effekter på högre 

frekvenser. 

Den alternativa lösningen är att skapa en resonanskrets för att förstärka 

bakgrunddistorsionen. Det finns mindre flexibilitet här men det går att skapa höga nivåer av 

övertonsdistorsion till anläggningen. 

Vad gäller överspänningar och underspänningar blir även detta mer komplicerat. Samma 

”störkälla” som nämndes för att kunna generera övertoner vid anslutningspunkten, skulle 

också kunna använda för att ändra spänningen genom att mata in eller dra reaktiv effekt. Ett 

annat alternativ skulle vara en distributionstransformator med lindningskopplare. 

Vad gäller dippar då kan det skapas mindre dippar genom att koppla in en shuntinduktans 

eller en stor last. Det kan skapas korta avbrott (värsta fallet av dipp för de flesta apparater 

men inte för alla) genom att kortvarig öppna brytaren till hela anläggningen.  

Transienter kan skapas genom att koppla kondensatorerna som används för att skapa 

resonanser. 

Detta upplägg skulle ge en flexibel men verklighetsnära testanläggning..  
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Störningar som kommer från andra apparater ansluten till samma fördelningsnät som 

belysningen 

Här är det tänkt på solpaneler, elbilsladdning men även kommunikationsutrustning. Man 

skulle kunna ha ett antal sådana i förrådet för att ansluta vid specifika tester. Man kan också 

låta detta ingå i tester med bakgrundsstörningar. Detta skulle öka flexibiliteten av 

testbädden. 

Behov på mätutrustning 

För att kunna utföra tester behövs det finnas möjlighet att ansluta mätutrustning på ett 

enkelt men ändå säkert sätt. 
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11.3. Bilaga 3, Marknadsanalys 

  

 

Bilaga 3, RAPPORT Marknadsanalys 
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Marknadsanalys testbädd utomhusbelysning 

(2 bilagor)  

Sammanfattning 

Inför skapandet av en testbädd för belysning i arktiskt klimat har en analys utförts 

över dess marknadsmässiga potential. En avstämning har gjorts med tre mindre 

armaturtillverkare, som även kan utgöra de första kunderna efter en etablering och 

driftsättning av testbädden. Arbetsnamnet KOALA (Kiruna Outdoor Arctic Light 

Arena) har skapats, och kundunderlag har inventerats. 

Analysen ger stöd för en etablering av KOALA i begränsad omfattning, för att med 

tidiga resultat visa på dess möjligheter. Även i full drift kommer dess omfattning med 

största sannolikhet att vara begränsad, och därför bör en samorganisering med 

andra testbädds-initiativ övervägas. 

Nuläge 

Under uppbyggnaden av Kirunas stadskärna kommer vissa gator att tillgängliggöras 

för testinstallationer av innovativ gatubelysning. Bildandet av en testbädd förväntas 

generera nya företag och arbetstillfällen till kommunen, men också ny kunskap om 

hur trafiksäkerhet, trygghet och välmående kan ökas genom anpassad konstruktion 

och styrning av den kommunala utomhusbelysningen. Energieffektiviteten hos 

belysningen kommer också att bedömas. 

Under pågående flytt av stadskärnan, och den planering som utförs i samband med 

denna, har det definierats att centrum, med stadshus, torg, hotell, butiker samt de 

kringliggande kvarteren, kommer att belysas med armaturer och ljussättning 

framtaget av arkitekter. Utanför denna kärna finns nybyggda bostadsområden samt 

industriområden, där kraven på belysningslösningarna är friare. Vid etablering av en 

testbädd kommer några av dessa kvarter att användas för tester. 

Kiruna kommun innehar för närvarande ca 6000 – 7000 lyktstolpar. Det är därmed 

en liten kommun när det gäller upplysta gator. Dess unika egenskaper, som är skälet 

för att skapa en testbädd belysning, är dess arktiska klimat och nordliga ljusmiljö men 

framförallt invånarnas intresse för nya lösningar och kommunens innovationsvilja 

vid stadsflytten 
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Testbädden kommer att framförallt inriktas på att hyras ut till svenska tillverkare. 

Detta under antagandet att mindre nationella tillverkare har större intresse av den 

nischmarknad som arktisk utomhusbelysning utgör. Detta innebär inte ett hinder för 

större, internationella aktörer att använda testbädden på samma villkor. 

Affärsidé 

Att tillhandahålla en testmiljö med tillgänglig utvärderingsexpertis för innovativ 

offentlig utomhusbelysning. Armaturer för gator, gång- och cykelbanor, parker och 

parkeringar kan provas utifrån sin robusthet i arktiskt klimat men också utifrån 

ljusstyrning för ökad känsla av trivsel och säkerhet. Tester med luminansstyrd 

belysning skulle även kunna minska energiförbrukningen. 

Kiruna Outdoor Arctic Lighting Arena, KOALA, erbjuder kyla och snö, samt fyra 

veckors polarnatt i en aktiv och stabil stadsmiljö med engagerade invånare. 

Kundbehov 

Genom deltagande i en arktisk testbädd kommer tillverkare av armaturer och 

elektronik att kunna påvisa både mekanisk motståndskraft mot fukt och kyla, men 

även innovationskapacitet att arbeta med moderna tekniker för att möte visionära 

krav i framsynta kommuner. Dessutom kommer KOALA att vara ett levande 

laboratorium för belysningsforskning inom ljusets psykologiska inverkan och 

optimering. 

Kunder 

Kunderna till testbädden kan delas in i flera segment: 

Armaturtillverkare 

Flera av de svenska tillverkarna av gatuarmaturer säljer till kommuner. Utvecklingen 

har redan påbörjats där kommuner eftersträvar en förnyelse mot ”smarta städer”, 

vilket inkluderar styrbara armaturer. KOALA kommer att följa, eller i flera fall leda, 

utvecklingen mot vilka krav som kommer att ställas i framtida upphandlingar, och 

tillverkarna kan meritera sina produkter genom att påvisa resultat från KOALA 

Elektroniktillverkare 

Den smarta staden kommer även att ha ett nätverk av uppkopplade 

elektronikenheter, som bildar ”Sakernas Internet” (Internet-of-Things). Den miljö 

som kommer att råda i de nordligaste städerna i Skandinavien är inte 

elektronikvänlig, främst med avseende på temperatur men även trådlös överföring 

vid kraftiga snöfall. 

Vetenskapliga institutioner 

Forskningsprojekt runt människans upplevelse av artificiell belysning är ett stort 

område som en följd av de möjligheter som erbjuds av LED baserade ljuskällor samt 

de relativt nya upptäckterna om kopplingen mellan ljuset och de hormoner som styr 

vår dygnsrytm. En forskningsmiljö där polarnatt råder är unik och kan generera ny 

kunskap som är tillämpbar även i städer på lägre breddgrader. 
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Tjänst 

KOALA erbjuder plats längs fördefinierade gator och GC-banor för installation av 

kundobjekt. Flexibiliteten i testbädden möjliggör test av stolpar, armaturer, IoT-

moduler och div. sensorer. Kommunikation kan ske både trådlöst och via kabel. 

Mål och strategier 

Mål 

KOALA kommer att omfatta testinstallationer på över 3 km gator och GC-banor, 

uppdelat i segment om minst 200 m. Intäkter kommer från tillverkande kunder och 

forskningsfinansiärer, men även genom ett starkt engagemang från kommunen. 

Kundplattform 

För närvarande finns inga kunder, men innovativa nationella företag har kontaktats 

och uttryckt starkt intresse att delta. Diskussioner baserat på ett utkast till ”Letter of 

Intent” har utförts med tre intressenter, och resultatet sammanfattas nedan. 

Respons från intressenter 

Tre svenska tillverkare av armaturer för gatubelysning har kontaktats (markerade 

med * i tabellen bilaga 1), för att reflektera över krav på åtagande och behov av 

tjänster såsom beskrivet i utkastet till LoI, enligt bilaga 2. 

Responsen har varit positiv i detta tidiga skede, och de frågor som måste klaras ut 

innan testbädden formeras inkluderar: 

 Årskostnad: 25 000 kr är inte avskräckande, men det måste klargöras vad 
som ingår och vad som tillkommer 

 Tjänster: Vilka tjänster kommer testbädden att erbjuda, och till vilken 
extrakostnad? 

 Tester mer än uppvisning: Det som efterfrågas av tillverkarna är en relevant 
och pålitlig testmiljö, där man även kan få hjälp att utforma och utföra tester. 
Det finns lågt intresse att visa upp sina armaturer i ett ”showroom”-liknande 
format, mycket beroende på Kirunas avlägsna läge och de resor som krävs 
av tillverkarnas kunder. 

 Kirunas inköp: Vilket intresse kommer kommunen att ha av att köpa de 
armaturer som redan installerats och provats, om resultaten faller väl ut? 

 Oberoendet: Den absolut viktigaste punkten för små aktörer är förtroendet 
att alla kunder och intressenter behandlas lika. Samtidigt som 
branschkunskap krävs i en testbäddsorganisation är det viktigt att enstaka 
stora aktörer inte har inblick eller påverkansmöjligheter som kan missgynna 
de små aktörerna. 

 

Strategi 

För att nå den målsatta omsättningen kommer en kort sträcka att utses som test-

site. Genom en första installation med åtföljande experiment och tester kommer ett 

white-paper att tas fram för att ligga till grund för vidare marknadsföring. 
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Under förstudien har det blivit klarlagt att en testbädd för enbart offentlig 

utomhusbelysning i arktiskt klimat är en liten verksamhet som bör hanteras som en 

del av en större befintlig organisation, såsom Kiruna Sustainability Center eller Kiruna 

kommun, åtminstone under sin uppstart. Samordning krävs och personalbehovet är 

lågt under den första tiden. 

Alternativa strategier 

Administrationen och driften av en testbädd utgör en betydande del av de 

nödvändiga insatserna och kostnaderna. Möjligheten att slå samman KOALA med en 

existerande testmiljö har diskuterats men bör utvärderas mer utförligt. Möjliga 

samarbeten är: 

DOLL Arctic: I samarbete med DOLL i Danmark skulle KOALA kunna fungera som en 

nordlig test och demo-miljö organiserat från Köpenhamn. Detta scenario skulle inte 

innebära den ökning av arbetstillfällen i Kiruna som önskats från början, och 

möjligheten till akademisk forskning om ljus och psykologiska effekter är osäker. Det 

måste även beaktas att en sådan lösning kan påverka möjligheter till nationell 

finansiering av etablering, t.ex. från energimyndigheten. 

Testbädd Kiruna, avdelning belysning: KOALA skulle kunna ingå som en teknisk del 

av de pågående parallella initiativ om test- och demomiljöer i Kiruna som pågår. Det 

stärker helhetserbjudandet som hanteras från Kiruna. Möjligheten till omfattande 

samarbeten måste utrönas. 

Slutsats 

Det bedöms finnas ett intresse att använda Kirunas levande stadsmiljö och 

industriområden för att testa armaturer, och en hämmande faktor i nuläget är att 

skapandet av en testbädd sker sent i planeringsprocessen av stadsflytten. 

Omfattning och möjlig omsättning kommer att vara begränsad, dels med avseende 

på att varje kund endast kommet att delta med ett fåtal objekt, och dels med 

avseende på att antalet tillgängliga gator är begränsat. Testbädden bör därför starta 

snarast och i liten omfattning för att påvisa dess möjligheter och som en grund för 

att väcka ytterligare intresse från fler aktörer.  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Mätteknik - Elektricitet och life science 

Utfört av  

   

__Signature_1 __Signature_2 

Per Olof Hedekvist 
 
   

 

Bifogade dokument:  

1) Sammanställning svenska tillverkare och agenturer för utomhusarmaturer 

2) Letter of Intent     
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Sammanställning svenska tillverkare och agenturer för utomhusarmaturer. 

Tillverkare 
# 

anställda 
Oms 

2017 (tkr) 
res e fin 2017 

(tkr) 
Adress enl bolagsreg. URL kommentarer 

Auralight AB 47 127943 -2592 
Fönstergatan 17 
59840 Vimmerby 

http://www.aural
ight.se/ 

 

Auralight 
International 
AB 

66 292903 -246941 
Vretenvägen 2 
17154 Solna 

http://www.aural
ight.se/ 

Ägare till Auralight 
konkurs i 

koncernmoder, 
verkar inte påverka 

varumärket 

Coala AB 0 1479 613 
Almnäs kontor 1 
54494 Hjo 

www.coala.se 

 

Malmbergs 
Elektriska 
AB 

161 645968 52286 
Västra Bangatan 54 
69235 Kumla 

www.malmberg
s.com  

Mycket mer än 
bara belysning 

Tjörn Handel 
AB 

   Hamngatan 6 
47132 Skärhamn 

http://www.gatu
belysning.biz/ 

Registrerat som AB 
2018. Drevs som 
enskild firma före 

detta 

Professional 
Lighting POL 
AB 

4 2128 -1841 
Stora vägen 31 
51333 Fristad 

www.polab.com  

 

Prisma Light 
AB* 

7 38606 3889 
Järnvägsgatan 19 
54350 Tibro 

https://www.pris
matibro.se/pris

ma-light/ 

 

OnScreen 3 7976 495 
Exportgatan 13 
60228 Norrköping 

www.on-
screen.se 

armaturer och 
bildskärmar 

Monde 
Verde 

3 7038 -2919 
Östhammarsgatan 74 
11528 Stockholm 

http://www.mon
deverde.se 

agentur för Low 
Energy Design 

armaturer 

ECO-light 
Scandinavia 
AB 

1 127 -9 
Vintervägen 2B 
13540 Tyresö 

www.ecolight.se 

 

MELA LED 
Smart 
Electronics 
Solutions AB 

6 33467 1212 
Andvägen 6 
47540 Hönö 

www.melaled.s
e 

postadress: Box 
1051 

47522 Göteborg 

Thorn 
Lighting 
Nordic AB 

0 365519 35589 
Hyllie Boulevard 10B 
21532 Malmö 

www.thornlighti
ng.se 

verkar fasas ut 
map personal 

ZG Lighting 
Nordic AB 

89 544754 8220 
Hyllie Boulevard 10B 
21532 Malmö 

 dotterbolag till 
Thorn Lighting 

Nokalux AB 73 165976 19938 
Sandviksvägen 1 
67010 Töcksfors 

www.nokalux.se  

 

Solar 
Sverige AB 

640 3179981 37822 
Gullbergs Strandgata 
15 
41104 Göteborg 

http://solarlight.
se/ 

Mycket mer än 
bara belysning 

NVC 
Lighting 

8 27233 76 
Hammarby Kajgata 12 
BV 
12030 Stockholm 

http://www.nvc-
lighting.se 

dotterbolag till NVC 
Lighting Corp 

(Kina) 

S I Belysning 
i Gbg AB 

12 65560 13545 
Arnegårdsgatan 10 
43149 Mölndal 

www.scaninterli
ght.se 

Italienska 
armaturer 

http://www.auralight.se/
http://www.auralight.se/
http://www.auralight.se/
http://www.auralight.se/
http://www.coala.se/
http://www.malmbergs.com/
http://www.malmbergs.com/
http://www.gatubelysning.biz/
http://www.gatubelysning.biz/
http://www.polab.com/
https://www.prismatibro.se/prisma-light/
https://www.prismatibro.se/prisma-light/
https://www.prismatibro.se/prisma-light/
http://www.on-screen.se/
http://www.on-screen.se/
http://www.mondeverde.se/
http://www.mondeverde.se/
http://www.ecolight.se/
http://www.melaled.se/
http://www.melaled.se/
http://www.thornlighting.se/
http://www.thornlighting.se/
http://www.nokalux.se/
http://solarlight.se/
http://solarlight.se/
http://www.nvc-lighting.se/
http://www.nvc-lighting.se/
http://www.scaninterlight.se/
http://www.scaninterlight.se/
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Let it light 3 6168 237 
Lugnets alle 48E 
12066 Stockholm 

http://www.letit-
light.se 

 
 
 

STRIHL 
Scandinavia 
AB* 

16 57725 10371 
Magasinsgatan 6B 
43437 Kungsbacka 

http://www.strihl
.se/ 

 

Leading 
Light AB* 

3 9415 -912 
Flöjelbergsgatan 12 
43137 Mölndal 

http://leadinglig
ht.se 

 

Visible 
Connect AB 

   Årevägen 55 
83752 Åre 

www.visiblecon
nect.se 

Nystartat företag 
med vision om 
uppkopplade 

belysningsstolpar. 
Har haft möte med 

Kiruna kommun 

 

http://www.letit-light.se/
http://www.letit-light.se/
http://www.strihl.se/
http://www.strihl.se/
http://leadinglight.se/
http://leadinglight.se/
http://www.visibleconnect.se/
http://www.visibleconnect.se/
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11.4. Bilaga 4, Letter of Intent 

Ett urval av leverantörer fick skriva under ett Letter of Intent, med syfte att mäta leverantörens 

intresse: 

 

 

Letter of Intent 

Testbed for outdoor lighting in Kiruna, Kiruna Outdoor Arctic Lighting Arena, KOALA 

<Company X> is a <short description of company> 

 

The Kiruna Outdoor Arctic Lighting Arena, KOALA, is a living environment within the city of Kiruna, 

where manufacturers of outdoor luminaires, as well as IoT equipment, will be offered to install their 

products for evaluation in an arctic environment. KOALA will supply a predetermined number of 

installed light poles and subsequently an independent technical and subjective evaluation of the 

performance of the equipment. The capabilities in KOALA will be made available to the partners of the 

arena, where a partnership is open for all applicants at an annual fee for the services, contingent 

available light poles for installation. The annual fee at the order of 25 000 SEK excl. VAT does not cover 

the costs of installation and changes of luminaires. 

We hereby express our interest in testing and evaluating our products in Kiruna Outdoor Arctic Lighting 

Arena, KOALA, and our intention to participate as a partner in the Arena. 

Place and date: 

 

 

………………………. 

Name, title 
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11.5. Bilaga 5, Omvärldsanalys 

Kiruna Outdoor Arctic Lighting Arena, KOALA 

Omvärldsanalys, befintliga testbäddar. 

En testbädd för belysning i Kiruna, med planeringen att dessutom vara ett Living Lab där objekten 

testas i en skarp aktiv tillämpning, måste utvecklas och planeras utifrån vad som redan finns i 

omvärlden. Befintliga testbäddar och miljöer kan både vara konkurrenter och kunskapsreferenser för 

att inte upprepa kända misstag. 

Omvärldsanalysen prioriterar testbäddar inom utomhusbelysning, men enstaka exempel på andra 

testbäddar inkluderas, främst när de är etablerade som Living Labs. Analysen begränsas också till att 

omfatta Europa, då den gemensamma marknaden gör att tester kan utföras internationellt, samtidigt 

som skillnader i regelverk och spänningsnivåer skiljer sig i andra delat av världen. 

Belysning 

Danish Outdoor 
Lighting Lab, DOLL 

 

Beskrivning Testmiljö för främst utomhusbelysning / vägbelysning. Etablerad i ett 
industriomoråde i Albertslund utanför Köpenhamn. Ansökan skrevs 2012, 
för att färdigställa testbädden inom två år. Består av Living Lab, tekniskt 
mätlabb på DTU samt ett virtuellt lab för simuleringar. 
Projektets budget var på 33 MDKR, varav staten bidrog med 15 MDKR 
och medfinansieringen, främst från Albertslunds kommun, var 18 MDKR. 
Beräknad driftskostnader första 5 åren (2015-2019) var 54,2 MDKR, vilket 
budgeterades som möjliga intäkter från kunder. 

Externa LoI vid 
ansökan 

Signerade uttalanden om att använda DOLLs faciliteter från: 6 kommuner 
och regioner, 4 institut och liknande organisationer (varav 2 i Kina), samt 
13 företag. Slutligen hade 25 intressenter uttryckt ett icke bindande 
intresse för att använda faciliteterna. 

URL: http://doll-livinglab.com/ 

Reflektioner En omfångsrik satsning som lyckats väcka uppmärksamhet och intresse, 
på en världsmarknad. Stor satsning från start, där kommunen satsade 
mycket. 
Många tilltänka kunder och användare var tillfrågade från början, även 
om inga formella åtaganden fanns från dessa. 
DOLL känns i hög utsträckning som en testbädd / showroom, där 
tillverkarna kan visa upp sina produkter i en äkta miljö. Genom DOLLs 
quality lab kan ljusdata-filer fås, dock icke-ackrediterade mätningar. 
Labben i DOLL verkar inte användas till forskning, möjligtvis med 
undantag för Virtual Lab, som utvecklar VR miljön. 
 
Fundering om testmiljö i Kiruna kan organiseras som en filial till DOLL? 
Sparar in omfattande adminsitration. 

 

Lighting Living Lab  

Beskrivning Testmiljö i stadsmiljö i portugisiska staden Agueda med en vision om ”Att 
erkännas av företag och andra enheter, både nationella och 
internationella, som nyckelpartner inom belysningssektorn, för 
utveckling av innovation och för dess validering av användaren.”, 

http://doll-livinglab.com/
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Mission: ” Främja och stödja öppen innovation samt samverkande av ny 
belysningsteknik och applikationer baserad på slutanvändarens aktiva 
deltagande som grund för att uppnå större energieffektivitet och främja 
ett paradigmskifte där belysning ses inte längre bara som ett verktyg för 
att betraktas som grundläggande i definitionen av miljöer, 
personalisering av utrymmen och förbättring av komfort” 
Miljön verkar vara finansierad av fyra partners: Agueda kommun, Aveiro 
Universitet, samt företagen Globaltronic och Lightenjin. Dessa fyra står 
angivna som ”Fundador” (grundare) på hemsidan. 

Externa LoI Förutom grundarna finns ett ytterligare företag med som associate. 

URL http://www.lighting-living-lab.pt/ 

Reflektioner Verkar vara en testmiljö i staden tillgänglig för projekt. Fem projekt 
presenteras men dessa är daterade mellan 2010 och 2015. Oklart om nya 
armaturer har testats eller om det mest handlar om teoretiska analyser. 

 

Lighting Metropolis  

Beskrivning Egentligen inte en testbädd utan ett Interreg EU projekt, för att samverka 
mellan städer i stor-Köpenhamn, d.v.s. från Kalundborg på västra Själland 
till Malmö, Lund och Helsingborg i öster. Installationer av belysning 
(inomhus och utomhus) för permanent drift, men möjlighet att utvärdera 
inverkan och upplevelser av dem. 
Albertslund ingår i detta, men inte DOLL utan mer de andra initiativ som 
utförts. 

Externa LoI vid 
projekteringsstart 

Främst offentliga verksamheter som deltagare (regioner, kommuner och 
unviersitet), men även 7 företag inom belysning och telekom. 

URL http://lightingmetropolis.com 

Reflektioner Treårigt EU-projekt med budget på 7,3 MEUR, varav 50% från EU, 12 % 
från Skåne och Köpenhamsregionen tillsammans, och resten som bidrag 
och in-kind från övriga partners. 

 

Annan testverksamhet 

Rail Test Nordic (RTN).  

Beskrivning Upprustning av en järnvägssträcka mellan Jörn och Arvidsjaur. Testmiljö 
för tillverkare av tåg och annan järnvägsutrustning i nordligt klimat. 
Förstudie färdigställdes mars 2014. 
Projektbeskrivning från juni 2016. Beräknad uppbyggnadstid 3 år, önskad 
statlig finansiering 1100 MSEK. 
Testbanan delas upp i två segment där oberoende tester kan utföras. 

Externa LoI vid 
projekteringsstart 

Vid projekteringsstart fanns två Letters-of-Intent (Bombardier och 
Stadler). Alstom förväntades också lämna in LoI. Förbinder sig att boka 
banan 20 veckor/år vardera. 

URL http://www.railtestnordic.de/en_GB/ 

Reflektioner Kräver omfattande statliga investeringar för att uppgradera banan till 
relevant järnvägsstandard. Kan sedan samverka med testmiljön i 
Arjeplog, när det gäller kringliggande support av användare / gäster. 

 

Array-of-Things (AoT)  

http://www.lighting-living-lab.pt/
http://lightingmetropolis.com/
http://www.railtestnordic.de/en_GB/
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Beskrivning Installation av IoT-noder i Chicago, som en testbed för IoT produkter men 
även med data tillgängligt för forskning och andra studier. 
Finansiering från nationella forskningsmedel mm:” The University of 
Chicago received a $3.1 million grant from the National Science 
Foundation for the AoT project. The project has also received 
investments of $150,000 each from the Chicago Innovation Exchange and 
Argonne National Laboratory to fund the pilot project. The underlying 
platform technology is the result of over $1 million of internal research 
funding from Argonne National Laboratory. Additionally, the City of 
Chicago will fund the installation of nodes and provide electricity to them 
from the City’s power supply via the traffic signal poles to which nodes 
will be attached.” 

Externa LoI vid 
projekteringsstart 

Inga. Uppbyggnaden sker i en Open Source / Open Harware kultur utifrån 
universitetet. Testbädd mest med avseende att använda insamlad data. 

URL https://arrayofthings.github.io/#  

Reflektioner Uppbyggnad av en digital testmiljö för att pröva hur data kan användas. 
Utrustning, installation och drift verkar finansieras av universitet med 
små insatser från staden. 

 

Smart Housing 
Småland 

 

Beskrivning Smart Housing Småland (SHS) är en accelerator och katalysator för 
näringslivet och en motor i det regionala innovations- och 
tillväxtsystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas. 
Uppgift 
SHS uppgift är att stärka regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt 
genom att skapa goda samarbeten mellan samhällets alla aktörer både 
på ett nationellt och internationellt plan. Det gör man bland annat 
genom sina erbjudanden inom innovation & utveckling, projekt, 
temagrupper, lärande och internationalisering. 
Utmaningar 
Smart Housing Småland möter ett flertal utmaningar; behovet av nya 
bostäder, behovet av att bygga yteffektivt, flexibelt, modernt, 
energieffektivt och hållbart. Man bygger i samverkan med näringsliv, 
akademi och offentlighet en innovationsmiljö där man, med användaren i 
centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö i kombinationen 
mellan trä och glas. 
Vinnväxt-vinnare 
2013 blev SHS en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och fick tio års 
finansiering med målet att etablera en nationellt och internationellt stark 
och attraktiv innovationsmiljö. 
Organisation 
Smart Housing Småland leds av RISE Research Institutes of Sweden i tätt 
samarbete med Träcentrum, vilka fungerar som styrgrupp och 
referensgrupp. I satsningen står även ett stort antal företag i hela 
Småland, samtliga tre länsstyrelser och regionförbund, Linnéuniversitetet 
och Jönköping University. 

Externa LoI vid 
projekteringsstart 

Vid projekteringsstart fanns stöd från Länsstyrelser och regionförbund i 
tre län, 4 branschorganisationer och ett företag. Dessutom fanns inkind-
arbete från två universitet och ett forskningsinstitut. Vinnovas 

https://arrayofthings.github.io/
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finansiering var 2,5 Mkr första året, vilket sedan ökade till 5 Mkr år 2, 6,5 
Mkr år 3 och 8 Mkr år 4. Finansieringen åren efter detta var inte 
budgetklart vid testbäddens uppstart. 

URL http://smarthousing.nu 

Reflektioner Under de första åren överlevde testbädden på bidrag från länen och 
Vinnova. Budgeterat omsättning för tredje året var 18.5 Mkr, där 13,7 
Mkr beräknades komma kontant från offentliga regionala finansiärer och 
Vinnova, samt 4 Mkr som ofinansierad arbetstid på universiteten och 
institutet. 

 

5G Innovation Centre 
(5GIC) 

 

Beskrivning Installation av 5G-nätverk på universitetsområdet på Univ. of Surrey. 
Prototyper och tidiga produkter drifts-sätts för att praktiskt prova teknik 
och tjänster. Mycket forskningsinriktat, med drivkraft från universitet 
samt NPL (National Physical Laboratory) 

Externa LoI vid 
projekteringsstart 

4 företag anges som grundare. Huawei, O2 och Vodafone de mest 
namnkunniga,  

URL https://www.surrey.ac.uk/5gic 

Reflektioner 5GIC finansieras med £12 miljoner från HEFCE (the Higher Education 
Funding Council for England) och mer än £68 miljoner i medfinansiering 
från centrets industri- och regionpartners, inklusive “EM3 Local 
Enterprise Partnership.” 
Stort inflytande av en tillverkare av utrustning (Huawei). Viss konkurrens 
finns på service-sidan, samt mätutrustning, simulatorer mm. 

 

Urban ICT Arena   

Beskrivning En öppen samarbetsarena och testbädd i Kista, för utveckling, testning 
och demonstration av digitalisering i en urban miljö. 

Externa LoI vid 
projekteringsstart 

8 organisationer anges som grundare, varav 3 företag (ABB, Ericsson och 
IBM), 2 universitet (KTH och SU), två offentliga organisationer 
(Stockholms stad och Stockholms läns landsting), samt RISE 

URL http://www.urbanictarena.se/  

Reflektioner Ursprunget till testbädden var att koppla samman lyktstolpar och 
väntkurer längs Kistagången med fiber, för att erbjuda användare att 
montera in IoT utrustning att testa i en smart stadsmiljö. Verksamheten 
har vuxit och man erbjuder idag 14 olika testbäddar i samma 
organisation, med spännvidd från fast uppkopplad utrustning till 5G 
mobilt nätverk och infrastruktur för inomhuspositionering. 
Arenan sysselsätter 5 personer i administrationen, och styrs av 
kommittéer med representanter från grundare och stödjande 
organisationer. 

 

 

http://smarthousing.nu/
https://www.surrey.ac.uk/5gic
http://www.urbanictarena.se/
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11.6. Bilaga 6, Business Model Canvas 

 


