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Abstract 
 

Urban storm water on-line sensing 
Storm water pollutants in recipients are a problem which receives more and more 

attention every year. The content of contaminants in the storm water is largely dependent 

on the previous and present land use within the river basin and both organic and inorganic 

contaminants accumulate in the storm water. Furthermore, the storm water challenges 

will increase in the future due to climate change and the predicted extreme weather 

events, which will increase the risk of flooding from the sea, lakes, watercourses and 

groundwater but also from infrastructure culverts and networks. Consequently, more 

contaminants and toxic substances will be transported from the techno sphere into the 

biosphere through comprehensive storm water flows.  

According to the EU Water Framework Directive, all water bodies shall achieve a 

good status by 2015. In order to pursue a sustainable water management and to apply the 

right action at the right time and place, there is a great need for real-time information of 

concentrations and fluxes from the storm water systems. The rapid technological 

developments within the Internet of Things (IoT), wireless sensor technology and 

Information Communication Technology (ICT) enables automated and cost-effective 

flow and pollution measurement. 

The purpose of this study is to investigate the feasibility of an innovation 

procurement of technology for real-time measurement of pollutants and flows in urban 

storm water. 

Prerequisites for innovation procurement of such on line sensors is that the 

technology development is mature and that an innovator can create the demanded sensors 

and fulfill the requirements for installation, connection, support, and other services that 

will be needed. The feasibility study shows that there are sensors that can measure several 

of our requested indicator parameters on line, but further development is needed to fulfill 

the demand. Further development is also needed to satisfy the need of fully integrated 

systems where real-time information of flows and pollutions is linked with other 

information from the city for quick decisions and actions. 
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Förord  
 

På grund av de ökade risker som ökade vattenflöden i städerna medför ställs högre och 

högre krav på snabb information om flöden och föroreningar med varningssystem som 

interagerar med aktörer inom både samhällssektorn och civilsamhället så att nödvändiga 

åtgärder kan vidtas på ett effektivt sätt på flera olika nivåer. Den snabba teknologiska 

utvecklingen inom sakernas internet (IoT), trådlös sensorteknik och 

informationskommunikationsteknologi (IKT) möjliggör en automatiserad och mer 

kostnadseffektiv flödes- och föroreningsmätning. 

 I denna förstudie har en omvärldsanalys utförts med fokus på sensorer för 

realtidsövervakning av föroreningar och flöden i urbana dagvattenströmmar. 

Förstudien har finansierats av Energimyndigheten inom ramen för 

regeringsuppdraget om en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling. 

Projektgruppen har bestått av Karin Sjöstrand, Heiti Ernits, Marcus Kempe och Fredric 

Norefjäll från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Gilbert Svensson från Urban 

Water Management AB, Erik Bick från Rent Dagvatten och Joakim Ekberg från Borås 

Energi & Miljö.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till de företag, forskningskluster och kommuner som 

har varit delaktiga i diskussioner och omvärldsanalys i denna förstudie.  

 

 

/Författarna 
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Sammanfattning  
 

Föroreningar som hamnar i vattendrag och som beror på dagvattenflöden är ett problem 

som har börjat uppmärksammas mer på senare tid. Dagvattnets föroreningsinnehåll beror 

till stor del på den markanvändning som bedrivs eller har bedrivits inom 

avrinningsområdet, och både organiska och oorganiska föroreningar i partikulär eller löst 

form ansamlas i dagvattnet. Utmaningarna kommer dessutom att öka i och med att 

klimatförändringarna förutspås orsaka fler extrema vädersituationer vilket ökar risken för 

översvämningar från hav, sjöar, dagvatten, grundvatten och dammar men även från 

infrastruktur som kulvertar och ledningsnät. Detta kommer också att leda till att fler 

föroreningar och toxiska ämnen transporteras från teknosfären till biosfären med hjälp av 

omfattande dagvattenflöden. Givet översvämnings- och föroreningsproblematiken lyfts 

dagvattenfrågan allt högre på dagordningen i städerna. 

Enligt EUs ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå en god status 

senast 2015, eller det år som har beslutats för respektive förekomst. För att kunna bedriva 

en hållbar vattenförvaltning och kunna sätta in rätt åtgärder på rätt tid och plats finns ett 

stort behov av realtidsinformation över koncentrationer och flöden i städernas 

dagvattensystem. Den snabba teknologiska utvecklingen inom sakernas internet (IoT), 

trådlös sensorteknik och informationskommunikationsteknologi (IKT) möjliggör 

automatiserad och mer kostnadseffektiv flödes- och föroreningsmätning. 

Syftet med denna förstudie är att utreda förutsättningarna för en 

innovationsupphandling av teknik för realtidsmätning av föroreningar och flöden i 

dagvatten. 

En förutsättning för innovationsupphandling av realtidssensorer för dagvatten är 

att teknikutvecklingen är mogen och att det finns ett innovationssystem som kan skapa de 

nya sensorerna och de krav på installation, uppkoppling, support och andra kringtjänster 

som kommer att behövas. Förstudien visar att det finns sensorer som klarar att mäta flera 

av våra efterfrågade indikatorparametrar on line, men det krävs vidare utveckling för att 

klara dem alla. Det krävs även mer utveckling inom området för att få till ett helt 

integrerat system där realtidsinformation om flöden och föroreningar kopplas samman 

med annan information från staden för snabba beslut och åtgärder. 
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1 Bakgrund  
Föroreningar som hamnar i vattendrag och som beror på dagvattenflöden är ett problem 

som har börjat uppmärksammas mer på senare tid. Att ha kunskap om de föroreningar 

som finns i dagvatten är nödvändigt när man idag önskar arbeta för en hållbar 

vattenförvaltning i syfte att uppnå en god vattenstatus i våra vattenförekomster, även inne 

i städerna. Den ökade urbaniseringen gör att markförhållanden förändras vilket påverkar 

vattnets avrinningsförhållanden. Hårdgjorda ytor som vägar, tak och annan bebyggelse 

hindrar vattnet från att tränga ner i marken och transporteras vidare till 

grundvattensystemet. Den ökade graden av hårdgjorda ytor i kombination med 

användningen av material som innehåller tungmetaller och/eller organiska ämnen 

resulterar i att en allt större mängd förorenande ämnen sprids till vattenmiljöer. 

Dagvattnets föroreningsinnehåll beror alltså till stor del på den markanvändning som 

bedrivs eller har bedrivits inom avrinningsområdet, och både organiska och oorganiska 

föroreningar i partikulär eller löst form ansamlas i dagvattnet i städerna. Även den ökade 

privatbilismen är en mycket stor bidragande orsak till föroreningar i dagvattnet. 

Klimatförändringar förutspås orsaka fler extrema vädersituationer vilket ökar 

risken för översvämningar från hav, sjöar, dagvatten, grundvatten och dammar men även 

från infrastruktur som kulvertar och ledningsnät. Höga dagvattenflöden kan även ge 

upphov till bräddning av orenat spillvatten i de fall där avloppsledningsnät består av 

kombinerade system – det vill säga där dagvatten och spillvatten leds i samma ledningar. 

Detta ger också dimensioneringsproblem då reningsverken inte klarar av att hantera de 

plötsliga flödestopparna som uppstår. När det gäller duplikat- och separatsystem skall inte 

något dagvatten vara anslutet till spillvattenledningen. I realiteten finns det dock 

fortfarande många äldre fastigheter i städerna där både spill- och dagvatten leds till 

kombinerade system vilket skapar dimensioneringsproblem i städerna. 

I takt med klimatförändringarnas effekter på nederbördsmängder och 

nederbördsintensiteter i Sverige kommer utmaningarna för säker dagvattenhantering att 

öka. Detta kommer också att leda till att fler föroreningar och toxiska ämnen transporteras 

från teknosfären till biosfären med hjälp av omfattande dagvattenflöden. Givet 

översvämnings- och föroreningsproblematiken lyfts dagvattenfrågan allt högre på 

dagordningen i städerna. Ökade föroreningar i vattendrag är ett hot mot miljön, 

människornas hälsa och en utmaning för samhällsekonomin. Men trots att dagvattens 

föroreningsinnehåll har studerats sedan slutet av 1960-talet är kunskapen om dess 

variation för en specifik plats fortfarande relativt låg.  
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Figur 1. Föroreningar ”tvättas ur” stadsluften, bebyggelse, förorenad mark och vägar och hamnar i 
vattendrag och/eller reningsverk. 

 

Historiskt har slutna dagvattensystem använts i Sverige. Det innebär att dagvattnet 

koncentreras till ledningssystem via dagvattenbrunnar och leds ofta helt orenat till 

vattendrag och/eller sjöar. Öppna dagvattensystem har sedan 1990-talet blivit allt 

vanligare (Alm 2010). Öppna dagvattensystem handlar om att utnyttja topologin och de 

biologiska strukturerna i städerna för att på olika sätt fördröja vattenflödet; möjliggöra 

markinfiltration; öka avdunstningsgraden och sedimentera föroreningar innan vattenflödet 

når recipienten. På privat mark är lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) en vanlig 

metod (Stahre 2004). När man använder LOD leds dagvattnet till en 

infiltrationsanläggning; vid större fastigheter kan även andra utjämningsmetoder 

användas i form av magasin och diken. Även gröna tak är en metod som kraftigt minskar 

avrinningen. Ett tak med vegetation tar upp, magasinerar och avdunstar vattnet tidigt i 

processen. Ett vegetationsskick på 40 mm klarar av att reducera den årliga avrinningen 

från taken med upp till 50 procent (Vegetationsteknik 2012). Även val av byggnads- och 

gatumaterial kan på ett avgörande sätt påverka mängden dagvatten: hålbetong eller 

marksten med god genomsläpplighet istället för exempelvis asfalt på parkeringsytor kan 

bidra till att fördröja och minska dagvattenflödet mot recipienten.  

 Enligt EUs ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå en god status 

senast 2015, eller det år som har beslutats för respektive förekomst (WFD 2000). 

Direktivet innebär en EU-gemensam strategi mot bl.a. kemisk förorening av yt- och 

grundvattenförekomster och ett av direktivets syften är att förhindra föroreningsspridning 

och utsläpp av de 33 prioriterade ämnen som har pekats ut för att de innebär en betydande 

risk för vattenmiljön.  De nya miljökvalitetsnormer som EU har initierat, definierar 
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både maximalt förekommande koncentrationer och årsmedelvärden av föroreningar i 

vattendrag; årsmedelvärden (AA-MKN) syftar till att skydda vattenlevande organismer 

mot långtidsexponering och gränserna för de maximala koncentrationerna (MACMKN) 

skall ge skydd mot korttidsexponering och föroreningstoppar. Utöver de prioriterade 

ämnena, ska åtgärder även vidtas för att minska halterna av de ämnen som påverkar 

vattnets ekologiska status, såsom metaller, fosfater, nitrater och svårnedbrytbara kolväten. 

Tillsammans innebär detta en stor ambitionsökning som samtidigt medför stora praktiska 

utmaningar för städer och myndigheter beroende på svårigheterna med mätmetoder/-

tekniker och ökade kostnader. För korttidsexponering och föroreningstoppar krävs det 

flödesproportionerliga mätningar som sker när dagvattenflöden uppstår. Detta är en stor 

utmaning för städer i dagsläget vilket bland annat av kostnadsmässiga och praktiska skäl 

gör att metoden är svårt att applicera och implementera i den dagliga verksamheten. Givet 

detta kommer det att vara svårt att uppfylla EUs ambitionshöjning i frågan.  

 För att kunna bedriva en hållbar vattenförvaltning och kunna sätta in rätt åtgärder 

på rätt tid och plats finns ett stort behov av realtidsinformation över koncentrationer och 

flöden i städernas dagvattensystem. Den snabba teknologiska utvecklingen inom sakernas 

internet (IoT)
1
, trådlös sensorteknik

2
 och informationskommunikationsteknologi (IKT) 

möjliggör automatiserad och mer kostnadseffektiv flödes- och föroreningsmätning. 

Dessutom skapar insamlandet och digitaliseringen av realtidsmätdata synergieffekter: 

som exempelvis möjlighet att återkoppla relevant information till reningsverk, 

sammankoppling med geografiskt informationssystem/geografisk informationsteknologi 

(GIS/GIT), styrning av trafikflöden/mobilitetssystem och/eller övervakningssystem för 

föroreningar i stadsmiljön. Användning av GIS/GIT och fjärranalys för att beräkna 

vattenflöden och föroreningar i stadsmiljöer
3
 är idag relativt vanligt (Aldalur et al. 2013). 

Däremot är integrerade lösningar som bygger på att koppla samman olika tekniska 

lösningar och organisatoriska aspekter - som exempelvis trådlösa sensornätverk, GIT, 

övervakningssystem, planering, reningsteknologi osv. - inte lika vanligt förekommande.  

                                                      
1
 IoT (Internet of Things) refers to the networked interconnection of everyday objects, which are 

often equipped with ubiquitous intelligence. IoT will increase the ubiquity of the Internet by 
integrating every object for interaction via embedded systems, which leads to a highly distributed 
network of devices communicating with human beings as well as other devices. (Xia et al. 
2012:25) 
2
 Wireless sensor nodes are typically low-cost, low-power, small devices equipped with limited 

sensing, data processing and wireless communication capabilities, as well as power supplies. 
They leverage the concept of wireless sensor networks (WSNs), in which a large (possibly huge) 
number of collaborative sensor nodes could be deployed. As an outcome of the convergence of 
micro-electro-mechanical systems (MEMS) technology, wireless communications, and digital 
electronics, WSNs represent a significant improvement over traditional sensors. (Xia 2009)  
3
 Exempelvis med hjälp av StormTac (SWECO); http://www.stormtac.com/ 
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 För att identifiera behoven och driva utvecklingen inom sensorer, 

telekommunikation, realtidsövervakning och data management kopplade till 

vattensektorn bildades Task Force on Sensors and Monitoring under den europeiska 

vattenplattformen Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) i juni 

2009. Ett viktigt arbete inom detta område görs även inom arbetsgruppen Water and ICT 

som bildades i januari 2011 inom ramen för det europeiska samarbetsnätverket 

EUREKA, samt inom the European Research Area (ERA). 

 Integration av IKT och stadsutvecklingsfrågor är även en viktig hörnsten inom 

Smart Cities på EU-nivå. Detta framgår inte minst av de vattenrelaterade utlysningarna 

inom EU:s forsknings- och innovationssatsning Horizon 2020 (WATER-4-2014/2015: 

Harnessing EU water research and innovation results for industry, agriculture, policy 

makers and citizens):  

 

Promote the dissemination and exploitation of EU funded activities, including  relevant ICT-

based tools and platforms and their integration for market leadership in  many fragmented 

areas, develop appropriate policy briefs, and foster knowledge  sharing and continuous 

benchmarking across the EU and Associated Countries to ensure wider application of 

innovative solutions and further demonstrate their  potential to solve water-related challenges, 

including through river basin networks and River Basin Districts
4
 

 

En viktig poäng som görs inom ramen för Smart City arbetet är att det finns stora 

synergieffekter att hämta genom integration av policy, teknologi och infrastruktur.  

Integration av IKT och annan teknisk infrastruktur kan spela en avgörande roll i denna 

strävan: 

 

Cities have grown and thrived, economically and socially, because of the benefits of common 

shared infrastructures. The latest and fastest growing infrastructure is information and 

communication technology. ICT has supported innovation in many infrastructures – though 

predominantly only independently. Now is the time to consider the potential from integration 

across these infrastructures, and their related operational processes. This combined approach 

recognizes the inter-dependencies between urban systems. Importantly, this new integrated 

approach offers strategic (e.g. capital) and operational (cost reduction, system effectiveness) 

gains by exploiting existing assets
5
. 

 

                                                      
4
 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-

wp1415-climate_en.pdf (hämtat 2014-11-11) 
5
 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf (hämtat 2014-11-11) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf
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Ett exempel på projekt som bygger på ett integrerat förhållningssätt, är FP7-projektet 

Urban Water
6
. Projektet går ut på att: 

 

Incorporate weather prediction and surface water reserves (e.g. reservoirs) data, household 

consumption data, and include water distribution data, including on pressure and leakages, and 

additional information and statistics coming from other sources. The platform will incorporate 

advanced metering solutions, real-time consumption data and new data management 

technologies with real-time demand forecasting capability, consumption analysis, decision 

support systems, adaptive pricing and user empowerment solutions.
7
 

 

Liknande integrerade projekt som bygger på en dynamisk interaktion när det gäller 

dagvattenfrågan har vi inte identifierat
8
. Även inom den svenska forsknings- och 

innovationsagendan Vattenvisionen
9
, som aktörerna i den svenska vattensektorn tog fram 

2013, poängteras att teknik och styrning av dagvattnets ledningssystem samt tidiga 

förvarningssystem för översvämningar är efterfrågade områden med stor potential för nya 

produkter på en global marknad. Området har stor innovationspotential och kan - genom 

att bidra positivt till flera miljömål - samtidigt bidra till ekologisk hållbar utveckling. 

Utveckling av plattformar för realtidsmätningar av flöden och föroreningshalter kan bidra 

till att det dagvatten som behöver tas om hand styrs till ändamålsenliga reningssystem 

medan det rena dagvattnet används som en resurs inom staden.  

 Givet det ovan sagda finns det stora möjligheter att utveckla nya systemlösningar 

och teknologier kring adaptiv hantering av dagvatten i urbana miljöer. Vi tror också att 

utvecklingen inom området skulle kunna katalyseras genom att en tydligare 

beställargrupp samlas. Det är många aktörer som påverkas av de hårdare kraven på 

övervakning och åtgärder och genom att samla och artikulera aktörernas behov av 

sensorer får innovatörerna en tydligare målbild för sitt utvecklingsarbete. En stor 

beställargrupp ger mer kraft åt en innovationsupphandling, men redan en upphandling 

med en första kund till nya sensorer skulle få stor betydelse för området då den 

materialiserar en framtida lösning. Sensorer som klarar kraven som tagits fram i denna 

studie visar både beställare, användare och utformare av policy vad dessa sensorer kan 

göra och hur utvecklingen kan se ut i praktiken.  

                                                      
6
 http://urbanwater-ict.eu/ ; Inom klustret ICT4WATER samt FP7-utlysningen FP7-ICT-2013.6.3 

7
 http://urbanwater-ict.eu/the-solution-2/ (hämtat 2014-11-11) 

8
 Projekt som handlar om planering och stadsutveckling kopplat till vattenflöden i urbana 

områden finns det däremot exempel på. Ex. FP7-projekt SUDPLAN (Sustainable Urban 
Development Planner for Climate). http://sudplan.eu/polopoly_fs/1.30418!/SUDPLAN_final.pdf 
(hämtat 2014-11-11) 
9
 http://www.svensktvatten.se/PageFiles/3275/Vattenvisionen%20slutversion.pdf (hämtat 2014-

11-11) 

http://urbanwater-ict.eu/
http://urbanwater-ict.eu/the-solution-2/
http://sudplan.eu/polopoly_fs/1.30418!/SUDPLAN_final.pdf
http://www.svensktvatten.se/PageFiles/3275/Vattenvisionen%20slutversion.pdf
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Sammanfattningsvis: 

 Dagvattenfrågan är ett problem som ökar i omfattning i och med urbanisering, 

föråldrad infrastruktur och klimatförändringar; 

 EU ställer tuffare krav på övervakning, vattenhantering och -miljöer; 

 Städerna har svårt att hantera de ökade kraven inom ramen för sin organisation, 

resurser och expertis; 

 EU vill se fler integrerade projekt/innovationer kring (dag)vattenfrågor där IKT 

ingår som en viktig komponent; 

 Det finns få eller inga integrerade projekt när det gäller dagvattenfrågan i Sverige; 

 Innovationsupphandling kan katalysera utvecklingen på området. 

 

2 Syfte 
Syftet med denna förstudie är att utreda förutsättningarna för en innovationsupphandling 

av teknik för integrerade system för realtidsmätning av föroreningar och flöden i 

dagvatten. Målsättningarna med förstudien är att: 

 

• Utföra en marknads- och omvärldsanalys samt göra en bedömning av 

utvecklingspotential hos befintliga produkter. 

• Kartlägga relevanta aktörer som forskare; konsulter; planerare; företag och 

industriaktörer. 

• Etablera ett nätverk av intresserade städer, myndigheter, forskare och företag. 

• Identifiera utmaningar och behov inom området. 

• Ta fram en kravspecifikation för en fältmässig utrustning för att mäta föroreningsflöden 

i dagvatten. Denna ska innehålla en förteckning av vilka parametrar som ska kunna mätas 

och med vilken noggrannhet. 

• Utreda för vilka parametrar eller grupper av parametrar som sensorer kan utvecklas och 

som lämpar sig för en innovationsupphandling. 

• Ta fram en strategi för hur innovationsprocessen ska genomföras samt kontakta 

relevanta partners för sammansättning av en aktuell beställargrupp 

• Skriva en slutrapport där behov för innovationsområdet framkommer tydligt. 
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3 Utveckling och analys av identifierade 

behov 
Givet utmaningarna föreligger det ett behov av nya angrepssätt och verktyg för att kunna 

adressera dagvattenproblematiken i städerna. Utvecklingen inom sakernas internet (IoT) 

och trådlös sensorteknik ger nya möjligheter för att kunna bygga mer resilienta
10

 och 

anpassningsbara städer. En annan viktig dimension är kostnadseffektiviteten. Manuella 

mätningar är arbetsintensiva och kostsamma och svarar dessutom inte upp till de behov 

som dagvattenhanteringen kräver (flödesproportionerliga mätningar). Utmaningen är 

alltså att utveckla nya teknologiska och organisatoriska innovationer som är 

kostnadseffektiva och samtidigt svarar mot de utmaningar som vi tidigare har identifierat.  

 

3.1 Distribuerat sensornätverk för smarta och 

adaptiva städer 

3.1.1 Definition 

Smarta städer har funnits på agendan sedan tidigt 90-tal. De tidiga definitionerna av 

smarta städer hade framträdande teknologisk fokus och tonvikt. Idag ligger smarta städer 

högt på dagordningen i policy- och innovationssammanhang och fokus ligger snarare på 

teknologi som möjliggörare av mer inkluderande, hållbara och resurseffektivare städer 

parat med förhoppningar att utvecklingen inom den ’smarta teknologin’ skall påverka den 

ekonomiska utvecklingen positivt. Idag diskuteras snarare Smarta städer som en viktig 

komponent för att skapa mer hållbara städer: 

A smart sustainable city is an innovative city that uses information and 

communication technologies (ICTs) and other means to improve quality of life, 

efficiency of urban operation and services, and competitiveness, while ensuring that 

it meets the needs of present and future generations with respect to economic, social 

and environmental aspects”
11

  

 

Adaptiviteten avser stadens förmåga att ”ta beslut” utifrån vissa miljöparametrar och 

givna tröskelvärden. I detta avseende kan städerna betraktas som ”smarta” när olika typer 

av teknologiska system har förmågan att kommunicera; komma fram till beslut och 

därefter påverka hur stadens socio-teknologiska system responderar på en given 

                                                      
10

 Resiliens kan definieras som ett systems förmåga att stå emot ”stress” eller ”förändring” och 
förmågan att kunna återuppbygga viktiga funktioner vid negativ påverkan. Resiliens kan ses som 
en kombination av anpassningsbarhet och förmågan att förnya sig. 
11

 ITU, ” Sustainable smart cities: from vision to reality" (2014) 
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utmaning. I vårt fall handlar det om dagvattenflöden i städerna och på vilket sätt staden 

kan adressera de konkreta utmaningarna med hjälp av smart teknologi. 

 

3.1.2 Integrerad infrastuktur för dagvattenhantering 

Givet riskerna som ökade vattenflöden i städerna medför
12

 behövs varningssystem som 

interagerar med aktörer inom samhällssektorn (kommun; myndigheter; räddningstjänst) 

och i förlängningen även aktörer verksamma i civilsamhället (fastighetsägare; 

medborgare; företagare osv.) så att nödvändiga åtgärder kan vidtas på ett effektivt sätt på 

flera olika nivåer. Sådana varningssystem bör också ha förmågan att kommunicera med 

övrig infrastruktur i staden som exempelvis reningsverk eller fördämningar. Det 

sistnämnda kan vara en utmaning då flera olika aktörer
13

 och organisationer kan vara 

verksamma inom ett och samma vattensystem
14

.   

Ett sådant alarmsystem bör bygga på en dubbelriktad interaktion med statliga 

myndigheter (via öppna API:er) som exempelvis SMHI eller MSB. Väderprognoser från 

SMHI kan användas för att proaktivt anpassa systemets egenskaper i god tid – exempelvis 

kemikalieutfällning i reningsverk, anpassning av LOD-lösningar, vattengenomsläpplighet 

i dammar osv. Det kan även handla om anpassning till risk – förmedlad via MSB - vid 

exempelvis trafikolyckor som riskerar att förorena brunnar och/eller vattendrag.  

På samma sätt finns det möjlighet av återkoppling av lokala händelser mot 

myndigheterna i fråga. Exempelvis skulle relevant data
15

 kunna returneras till SMHI för 

att kunna möjliggöra förbättring, kalibrering och lokalanpassning av SMHIs 

simuleringsmodeller. Vid potentiell detektion av föroreningar kan larmet förutom till de 

lokala myndigheterna även återkopplas till statliga myndigheter som MSB. Skiftet mot 

öppen myndighetsdata möjliggör flera typer av nya lösningar inom området och i 

förlängningen även nya tjänster och affärsmöjligheter. Givet det ovan sagda behövs ett 

distribuerat sensornätverk som kommunicerar trådlöst och kan mäta både flöden, nivåer 

och efterfrågade indikatorparametrar.  

När det gäller flödesproportionerlig mätning behövs en kombination av 

avkänning av vattenflöden och föroreningar inom ett och samma sensorsystem – 

alternativt i kombination. Det behövs en GIS/GIT-lösning hos staden och de bolag som 

hanterar infrastrukturen i staden som kan kopplas ihop med sensornätverket. Det kan 

finnas behov av ett mellanlager som samlar ihop, utvärderar och konsoliderar data från 

                                                      
12

 Översvämningar och spridning av föroreningar. 
13

 Ex. Elbolag osv. 
14

 Det krävs en kartläggning av aktörer som är verksamma inom vattensystemet; ett lyckat 
projekt som bygger på ett integrerat förhållningssätt kräver således tvärsektoriellt angreppssätt. 
15

 Ex. vattenflöden; temperatur osv. 
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sensornätverket och som även skickar vidare relevant data till övervakningssystem och 

andra myndigheter. Detta ”mellanlager” kan också användas för statistiska analyser av 

sensordata för att utesluta felaktigheter men även kunna spåra källor för exempelvis 

föroreningspunkter (exempelvis oljeutsläpp från parkeringar). Vidare krävs det att 

övervakningssystemet skall vara skal- och anpassningsbart
16

 och kunna skicka 

styrsignaler till andra tekniska system vid givna tröskelvärden och larmnivåer. 

Larmsystemet bör även kunna skicka information till jourhavande tekniker (SMS) när 

olika manuella insatser krävs (exempelvis dammluckor som opereras manuellt). Det går 

också att tänka sig ett möjligt scenario där dagvatten leds till olika dagvattenmagasin 

utifrån behov, föroreningsnivå och flöden. Exempelvis skulle flera magasin kunna 

samverka vid stora nederbördsmängder med hjälp av sensorteknik; alternativt kan olika 

magasin ta emot vatten med skiftande föroreningsgrad vilket gör att man kan diversifiera 

och rikta underhållet på ett effektivt sätt (exempelvis omhändertagande av förorenade 

sediment). På samma sätt skulle det kunna ske ett samarbete mellan dagvattenmagasin 

samt reningsverk på ett adaptivt och smart sätt. Vid initiala flöden när 

föroreningsmängden är som störst (”smutspuls”) kan reningsverk omhänderta de toxiska 

föreningarna och därefter kan flödena dirigeras till naturliga dagvattenmagasin (se Figur 

3). BENTLEY Water är ett exempel på ett integrerat GIS-verktyg för VA-sektorn med 

fokus på dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten (FG SWM 2014). 

Ett annat intressant tillämpningsområde vore att öppna upp möjligheten 

med användargenererad sensordata – det vill säga, använda människornas sinnen som 

”sensorer” för att fånga upp olika typer av händelser med hjälp av mobil teknologi (smart 

phones som är uppkopplade). Exempelvis få människor att rapportera ett synligt 

oljeutsläpp, som med hjälp av mobil teknologi även kan positioneras geografiskt och få 

en rumslig koppling (GPS). 

                                                      
16

 Exempelvis bygga på öppen källkod som NAGIOS (http://nagios-plugins.org/) eller 
kommersiella versioner av NAGIOS (http://www.op5.com/) 

http://nagios-plugins.org/
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Figur 2. Principskiss för ett möjligt scenario för distribuerade sensorsystem för adaptiva och smarta städer 

 

 
Figur 3. Ett möjligt scenario där olika typer av flöden och vattenkvalitet tas hand om av den mest lämpade 

teknologin. 
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Det börjar komma allt fler exempel på adaptiva system i städer där IKT spelar en 

avgörande roll i strävan efter mer hållbar utveckling. Exempelvis har Umeå Stad nyligen 

etablerat ett system där luftkvalitetsmätningar (sensorsystem) har sammankopplats med 

trafiksystemen (digitala vägskyltar) som är tänkt att påverka körbeteende och i slutändan 

bidra till bättre luftkvalitet i staden
17

. Vi tror att det finns stora potentialer med att utnyttja 

olika typer av sensordata
18

 för att skapa mer adaptiva och smarta städer. Tillämpad IKT 

och IoT ger helt andra proaktiva möjligheter att svara på miljöutmaningarna i städerna – 

men även bättre beslutsunderlag för strategisk och operativ planering. 

 

3.1.3 Utmaningar 

Vägen från den konceptuella lösningen till den verkliga tillämpningen är dock inte 

alldeles enkel. Förutom utmaningarna med sensorteknik; livslängd; behovet av 

tvärsektoriellt samarbete/projekt; frågor rörande drift och underhåll; så måste olika 

system kunna kommunicera med varandra för att kunna kopplas samman 

(interoperabilitet). Det finns idag ett stort behov av att harmonisera olika typer av 

standarder på olika nivåer samt öppna gränssnitt som tillåter integration av olika system. 

Intresset av smarta städer är stort och det pågår försök till harmonisering av standarder på 

internationell
19

, europeisk
20

 och nationell
21

 nivå. En förhoppning är att en harmonisering 

kan facilitera och intensifiera utvecklingen inom området smarta städer och IKT. Dessa 

ovan nämnda harmoniseringsinitiativ drivs av både branschorganisationer, företag och 

policyaktörer på EU-nivå med smarta städer i blickfånget. Även utvecklingen inom 

’öppen data’ kan leda till att flera tillämpningar blir möjliga. Fortfarande är det relativt få 

kommuner i Sverige som har tagit fram strategier kring öppen offentlig data (PSI, Public 

Sector Information)
22

.  

4 Kravspecifikation 
Vi har ovan nämnt flera behov kring integrerade dagvattensystem som bygger på att det 

finns sensorer som detekterar specifika föroreningar och att det finns ett system som 

överför, sammanställer och analyserar mätdata för larm, kommunikation, åtgärd eller 

beslutsfattande. Då detta helt integrerade system ligger en bit in i framtiden har vi i denna 

                                                      
17

 http://greencit.se/Project.aspx?projectid=1522 samt 
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/trafikplaneringochtraf
iksakerhet/digitalavagskyltar.4.53d383fe142675f74e67438.html 
18

 Luftföroreningar, vattenföroreningar, vattennivåer/-flöden, ljud, temperatur osv. 
19

 ISO/TC 268/SC 1, Sustainable development in communities 
20

 CEN-CENELEC-ETSI är en koordineringsgrupp för ’Smart and Sustainable Cities and 
Communities’ (SSCC-CG) som speglar det internationella ISO-arbetet (ISO/TC 268) 
21

 SIS Samordningsgrupp för ’Hållbara och smarta städer och samhällen’ är den Svenska grenen 
inom CEN. (se not 19). 
22

 https://oppnadata.skl.se/ 

http://greencit.se/Project.aspx?projectid=1522
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/trafikplaneringochtrafiksakerhet/digitalavagskyltar.4.53d383fe142675f74e67438.html
http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/trafikplaneringochtrafiksakerhet/digitalavagskyltar.4.53d383fe142675f74e67438.html
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förstudie valt att ställa funktionskraven enbart kring vilka indikatorparametrar sensorerna 

ska kunna detektera samt hur mätning, installation och kommunikation bör ske. Vid val 

av indikatorparametrar har vi utgått från tidigare utförda sammanställningar av ämnen 

som överstiger nationella och internationella riktlinjer för rening samt ämnen som ligger 

till grund för åtgärdskrav enligt vattenförvaltningen (Larm & Pirard 2010; Tegelberg 

2011). 

 

4.1 Funktionskrav 

Utrustningen ska kunna installeras i utrymme med 100 % luftfuktighet och med en 

temperatur från -5 till +40 grader C. Elförsörjning ska ske med batteri plus eventuell 

solcell, ingen nätanslutning bör krävas. Dataöverföring och kontroll av funktion ska ske 

trådlöst. Det underhåll som sensorerna kräver måste anges (i ett intervall) eller beskrivas 

och prissättas som en del i en tjänst.  

Följande ämnen och ämnesgrupper ska kunna mätas: fosfor, kväve, bly, koppar, 

kadmium, zink, TOC, PAH och suspenderad substans/turbiditet. Mätning bör ske på både 

partikulär och löst koncentration.  

Mätningarna ska ske intermittent eller kontinuerligt och mätresultaten ska lagras 

lokalt och kunna överföras trådlöst. Intermittent mätning innebär att delprov tas från 

dagvattenflödet i proportion till flödet och koncentrationen bestäms för samlingsprovet 

som avser ett bestämt regntillfälle eller torrperiod. Kontinuerlig mätning innebär att 

koncentration mäts med en tidsupplösning på 1-5 minuter med angivande av flödet vid 

varje enskild mätning. 

 

5 Teknik- och marknadsöversikt 
 

De flesta kommersiella sensorer för realtidsdetektion i vatten är begränsade till fysikalisk-

kemiska parametrar såsom flödeshastighet, vattentemperatur, pH och turbiditet. En av 

anledningarna till detta är de tekniska utmaningar som uppstår vid realtidsmätning av 

föroreningar i vattenfas. En del konventionella analysmetoder, såsom masspektrometri, 

kräver t.ex. att provet förgasas först, vilket gör analysverktyget skrymmande och svårt att 

använda on line. Förutom skrymmande storlekar kräver många vattenkvalitetssensorer 

dessutom att någon reagens tillsätts och/eller mycket underhåll och manuell kalibrering. 

En annan avgörande utmaning är att hålla nere kostnader för kommunikation och 

elförsörjning/batterier av sensorerna då dessa i många fall är placerade på svårtillgängliga 

platser eller under mark (Water & ICT 2011). I WssTP:s rapport från 2012, Sensors and 

Monitoring, State-of-the-art and research needs, efterfrågas just forskning och utveckling 

av en ny generation av realtidssensorer som är självförsörjande när det gäller energi och 
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telekommunikation, som är autonoma, självkalibrerande, har tillräcklig noggrannhet och 

precision, låg effekt och liten storlek i enlighet med specifika behov och tillämpningar. 

Den nya generationen av sensorer måste kunna användas tillsammans med befintliga 

sensorer och aspekter såsom användarvänlighet, drifts- och underhållskostnader, 

säkerhetsaspekter mm måste studeras noggrant (WssTP 2012).  

Nedan följer en översikt över några olika sensortekniker som används inom 

vattenområdet och som därmed har en potential att utvecklas vidare för anpassning till 

integrerade on line system för dagvatten.  

 

För kemiska föroreningar kan t.ex. någon av följande sensortekniker användas:  

 Biosensorer: Kombinerar biologiska komponenter med fysikokemiska detektorer. 

Det biologiska materialet kan t.ex. vara proteiner (antikroppar, enzym, DNA 

mm), celler, organismer (alger, musslor mm) . Finns utvecklade system för on 

line mätning men som kanske i första hand är utvecklade för att användas inom 

dricksvattenproduktionen (Hedström et al 2009). 

 Optiska mätinstrument: Med spektrofotometri kan bl.a. följande parametrar 

mätas: turbiditet, suspenderade partiklar, partikulärt organiskt kol, fosfor, TOC, 

nitrit, nitrat, DOC och PAHer. Och med fluorometri kan bl.a. TOC, DOC och 

PAHer mätas. De fluormetriska mätningarna har ofta mycket hög känslighet och 

vill man komma ner i detektionsnivå för t.ex. petroleumföroreningar kan en 

kombination av fluorometri och spektrofotometri användas (Hedström et al 

2009). 

 GC/MS-baserade tekniker såsom gaskromatograf (GC), masspektrometer (MS) 

och Photo Ionization Detection (PID).     

Mikrobiella föroreningar i vatten kan övervakas genom att använda någon av följande 

sensortekniker (Acreo & Imego 2013): 

 Molekylärbiologisk analys: identifiering av specifika DNA-sekvenser med 

mycket hög specificitet och diskriminering mellan närbesläktade organismer.  

 ATP (adenosintrifosfat): ger en indikation av innehållet av biomassa i 

vattenprovet.  

 Antikroppsanalys: kan skräddarsys för att känna igen specifika proteiner och 

kolhydratstrukturer.  

 Fysisk detektion: lovande principer såsom spektroskopi (Raman, FTIR) och 

dynamisk ljusspridning. 
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Under projektets gång har kontakt tagits med flera olika företag och forskargrupper för att 

undersöka vad som finns på marknaden i dagsläget och vad som är på gång att komma ut 

på marknaden. I Tabell 1 nedan ges en kort sammanställning av de relevanta kontakter 

som tagits under projektet. På angivna hemsidor och länkar kan ytterligare information 

om produkterna fås. 

 

Tabell 1 Sammanställning av information från kontaktade företag och forskningskluster 

Företag Lösning Länkar 

Libelium Comunicaciones 
Distribuidas S.L. 

C/ Escatrón 16 
(Edificio LIBELIUM) 
C.P: 50014 
Zaragoza (Spain) 

 

3:e part leverantörer av sensorer med  
Smart Water Integrationsplattform och 
kommunikationsdelar för Internet of Things.  
 
Möjlighet att koppla till och från olika sensorer 
i ett integrerat system. Kopplat mot GPRS eller 
3G. 
  
Mäter bl.a. 
Temperatur, konduktivitet, syre, pH, redox, 
Ca

+
, F

-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, Cu

2+
, K

+
, Mg

2+
, NO3 

-
  

 

http://www.libelium.com 
 
http://www.libelium.com/x
hjs76gd/libelium_products
_catalogue.pdf 
 
http://www.libelium.com/d
ownloads/documentation/s
mart_water_sensor_board.
pdf 
 

Edgelab,  
via Privata OTO, 10 
19136 La Spezia (SP), 
Italy 
 
 

Elektrokemiska sensorer, biosensorer. 
Prototyp 1.0 kommer inom någon månad. 
De nya sensorerna tas för tungmetaller. 
De håller även på med utveckling av sensorer 
för E-coli, pesticider, ammonium, nitrat och 
nitrit. 
 
Intresserade av utveckling av sensorer för våra 
prioriterade ämnen och vårt 
applikationsområde. 
 

www.edgelab.eu 

 

Aquacolor Sensors 
 
3812 RK Amersfoort 
Holland 
 
 

Optisk sensor som bygger på ljusabsorbtion 
över fem våglängder och turbitetsmätningar.  
 
Mäter humussyror, järnhalt, alger och 
biopåväxt. 
 

http://www.aquacolorsens
ors.nl/ 

 

National  Centre for 
Sensor Research 
 
Dublin City University 
Dublin 
 

Dublin Univ., Einhoven Univ., Institute Curie, 
CIC Microgune, TE Laboratories, Williams 
Industrial Systems, Univ. of Milan och Aquila 
Bioscences är med i ett projekt som heter 
NAPES (Next generation Analytical Platforms 
for Environmental Sensing). 
  
Håller för närvarande på att förfina sina 
sensorer och fälttestutrustningar för fosfater, 
nitrat, nitrit, bakterier. 
 

www.napes.eu 

 

Fraunhofer 
ENAS 
Chemnitz 
Tyskland 
 

Utvecklar sensorer och microsystem med olika 
reagenser (lab on chip) för detektering. 
 
Ett avknoppningsföretag Bi.Flow är 
intresserade av vårt applikationsområde. De 
har även samarbete med  
Kurt Schwabe-Institut som gör sensorer på 
keramiska substrat.  

www.biflow-systems.com 

www.ksi-meinsberg.de 

 

http://www.libelium.com/
http://www.libelium.com/xhjs76gd/libelium_products_catalogue.pdf
http://www.libelium.com/xhjs76gd/libelium_products_catalogue.pdf
http://www.libelium.com/xhjs76gd/libelium_products_catalogue.pdf
http://www.libelium.com/downloads/documentation/smart_water_sensor_board.pdf
http://www.libelium.com/downloads/documentation/smart_water_sensor_board.pdf
http://www.libelium.com/downloads/documentation/smart_water_sensor_board.pdf
http://www.libelium.com/downloads/documentation/smart_water_sensor_board.pdf
http://www.edgelab.eu/
http://www.aquacolorsensors.nl/
http://www.aquacolorsensors.nl/
http://www.napes.eu/
http://www.biflow-systems.com/
http://www.ksi-meinsberg.de/
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Fraunhofer 
ICT 
Pfinztal 
Tyskland 
 

Utvecklar elektrokemiska sensorer. 
Fokus på detektering av sprängämnen som 
avges i gasform. Jordmätningar. 
Systemet eller delar av det skulle troligen 
kunna användas för mätningar på 
vatten/dagvatten men kräver utveckling. 
 

http://www.ict.fraunhofer.
de/de/komp/ae/sa.html 

 

Chemical Sensors 
Research Group 
 
Warsaw University of 
Technology 
Department of Analytical 
Chemistry 
 
Warsaw 
Polen 
 

Brett utvecklingsprogram med sensorer och 
lab on chip. 
 

http://csrg.ch.pw.edu.pl 

 

 

 

6 Plan för fortsatt innovationsupphandling 
Innovationsupphandling är en upphandling som främjar utveckling och införande av nya 

lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på 

ett sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig 

upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande 

av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden. Innovationsupphandling i sig ersätter 

inte en vanlig upphandling. Istället är det en process som påbörjas tidigare än en vanlig 

upphandling och innefattar en utökad behovsanalys och marknadsdialog. 

Innovationsupphandlingen kräver också ett mer genomtänkt sätt att hantera 

funktionskrav,  implementering och drift för att hantera och fördela eventuella risker med 

att vara första kund och vara del i utvecklandet av nya eller bättre produkter och tjänster. 

Det finns fler olika former av innovationsupphandling, både inom och utanför 

ramen för lagen om offentlig upphandling. En metod kallas Teknikupphandling, ibland 

även nämnd katalytiskt upphandling, i de fall en offentlig aktör upphandlar ramavtal eller 

teknik som kan användas av andra organisationer. Det är en anbudsprocess som ska 

stimulera och påskynda utvecklingen av ny teknik. Upphandlingen genomförs av en 

beställargrupp och syftet är att få fram nya produkter, system eller processer som 

tillgodoser köparnas krav bättre än de produkter som redan finns på marknaden.  

För att påvisa att det finns en marknad för den nya produkten kan det räcka med 

att den upphandlande aktören gör en moralisk förbindelse att köpa innovationen när den 

väl är utvecklad genom en så kallad avsiktsförklaring. Om utvecklingskostnaden för den 

nya lösningen är stor samtidigt som den upphandlande aktören endast utgör en liten del 

av den framtida marknaden kan upphandlaren tillsammans med andra formera en 

beställargrupp. Genom att fler potentiella köpare slår sig samman och gemensamt 

http://www.ict.fraunhofer.de/de/komp/ae/sa.html
http://www.ict.fraunhofer.de/de/komp/ae/sa.html
http://csrg.ch.pw.edu.pl/


22 

 

deklarerar sitt behov skapas den trygghet företagen behöver för att våga satsa på nya 

innovationer. 

Vid innovationsupphandling är det också möjligt för den eller de upphandlande 

aktörerna att själva upphandla ett utvecklingsarbete. Genom att företagen på så sätt får 

hela eller delar av sin utvecklingskostnad finansierad av den upphandlande aktören 

minskar deras risk för att resurser investeras i utvecklingsprojekt som inte blir 

framgångsrika eller som saknar köpare efter slutförande. Upphandlande aktörer kan 

således använda innovationsupphandling för att på olika sätt främja utvecklingen av nya 

lösningar på kända problem. 

En förutsättning för innovationsupphandling av realtidssensorer för dagvatten är 

att teknikutvecklingen är mogen och att det finns ett innovationssystem som kan skapa de 

nya sensorerna och de krav på installation, uppkoppling, support och andra kringtjänster 

som kommer att behövas. Förstudien visar att det finns sensorer som klarar att mäta flera 

av våra efterfrågade indikatorparametrar on line, men det krävs vidare utveckling föra att 

klara dem alla. Det krävs även vidare utveckling inom området för att få till ett helt 

integrerat system där realtidsinformation om flöden och föroreningar kopplas samman 

med annan information från staden för snabba beslut och åtgärder. 

En annan förutsättning är att de kommuner som har sett ett behov att använda den 

här sortens integrerade system för övervakning av dagvatten har en tillräckligt stark 

ambition, att det finns en politisk vilja, och en vilja att acceptera risker och 

inkörningssvårigheter för de nya lösningarna, att det finns pengar att vara första kund och 

också att det finns kapacitet att hantera och fördela risker i avtal med innovatörer. 

En framgångsfaktor är att det i beställargruppen finns en föregångare (med en 

eldsjäl) som kan visa andra hur viktig lösningen är, och som kan visa vilka konsekvenser 

det kan ha att inte ha koll på flöden och föroreningar - vad det kan kosta, och hur nya 

sensorsystem kan vara lösningen.  

Förutsättningarna att hitta en marknad för dagvattensensorer är väldigt goda. 

Många verksamheter och huvudmän ser dagvattenområden som den största framtida 

utmaningen att lösa inom VA-området. Dagvattenhanteringen har länge varit fokuserad 

på hydraulik och flöde, medan kvalitetsaspekten med föroreningar inte har fått lika stort 

fokus. Om kunskapsläget kan stärkas, kring vilka föroreningar dagvatten från olika 

områden innehåller samt kring vilken påverkan dessa föroreningar har på mottagande 

vattenförekomster, ökar möjligheterna för att rätt åtgärder vidtas och statusen på våra 

vattendrag förbättras.  

För att lyckas genomdriva en innovation om sensorteknik i en bransch som VA-

branschen krävs att tekniken är robust, uppkopplad och ekonomsikt försvarbar. 

Branschen är väldigt långsiktig och den fysiska miljön som sensorer skall placeras i är 
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krävande. För att hålla nere de totala kostnaderna krävs inte enbart att sensorerna i sig är 

kostnadseffektiva utan att även kostnaderna för installation och underhåll kan reduceras. 

Kostnaderna för underhåll kan t.ex. reduceras genom att sensorerna kalibrerar och renar 

sig själva, alternativt att kalibrering kan ske på distans.  

Många huvudmän inom VA söker efter kontroll över sina 

produktionsanläggningar och processer. Både vattenverk och avloppsreningsverk är väl 

övervakande och har en aktiv styrning. Ledningsnätet är många gånger mer en 

självfungerande enhet som inte styrs på yttre indikationer som föroreningar eller höga 

flöden. För att nå fram till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering kommer 

ledningsnätet behöva övervakas ytterligare och dynamiskt styras och regleras för att 

uppnå miljömässig rening och kontrollerade flöden. För att lyckas ta fram en 

framgångsrik produkt krävs att den kan implementeras i de övriga övervakningssystem 

som används inom verksamheterna. De flesta verksamheter försöker slimma sin 

programportfölj av övervakningssystem och det är viktigt att signalerna från de nya 

sensorerna kan hanteras i de befintliga systemen.  För att nå ut i VA-verksamhetrana med 

sensortekniken krävs att den är ekonomisk försvarbar. Många VA-huvudmän lägger 

endast en liten del av sin drift- och underhållsbudget samt reinvesteringsbudget på 

dagvatten, än mindre på miljöåtgärder på dagvatten. Om sensortekniken kan bidra till att 

kunskapsläget stärks kommer det leda till allt bättre recipientstatus.  

 Det är många aktörer som kommer att påverkas av de hårdare kraven på 

övervakning och åtgärder, och kommunerna, VA-bolagen och Trafikverket är några av 

dem. En stor beställargrupp ger mer kraft åt en innovationsupphandling, samtidigt som 

det står klart att de krav som gäller en kommun kommer att gälla alla och att de som 

samlas till innovationsupphandling har bättre framförhållning och visar på den 

kommande utvecklingen. Förutsättningarna för att samla beställare till en 

innovationsupphandling bedöms som relativt goda. Flera kommuner har visat intresse av 

förstudien och av att gå vidare för att få fram realtidssensorer för dagvatten på 

marknaden. Den strategiska viljan finns men i nuläget är det dock oklart hur viljan för att 

betala för sådan utveckling ser ut. 

 Denna förstudie visar att viss teknik finns tillgänglig nära en marknadsintroduktion 

medan annan teknik kräver mer utveckling. De nya sensorerna kan vara den tekniklösning 

som katalyserar arbetet med en ökad övervakning och kontroll av dagvattnets flöden och 

föroreningar.  

  



24 

 

 

7 Referenser 
Acreo & Imego (2013) General Sensors for Water Contamination. Deliverable to EU-FP7 

SEC Emergency Support System (nr. 217951).  

 

Aldalur, B., Campo, A., & Fernández, S. (2013). Urban drainage control applying rational 

method and geographic information technologies. Central European Journal of 

Engineering, 3(3), 497-512. doi:10.2478/s13531-013-0109-6 

 

Alm. H, Banach, A., Larm T. (2010). Förekomst och rening av prioriterade ämnen, 

metaller samt vissa övrigaämnen i dagvatten. Svenskt vatten Utveckling. Rapport 2010-

06 

 

FGSWM (2014). Draft deliverable on “The Role of ICT in Water Resource 

Management”. Focus Group on Smart Water Management. Geneva, 3-4 March 2014. 

 

Hedström A., Jönsson R. & Mäki A. (2009). Tidiga förvarningssystem – Är det någonting 

för våra kommuner? Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2009-03 

 

Larm, T. & Pirard, J. (2010). Utredning av föroreningsinnehållet i Stockholms dagvatten. 

Sweco AB. 

 

Stahre, P. (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – planering och exempel. 

Svensk Vatten. 

 

Tegelberg L. (2011). Rent Dagvatten: Prioriterade ämnen i dagvatten. Urban Water 

Rapportserie nr: 2011:5 

 

Vegetationsteknik (2012) Grönare byggande för framtidens städer. Veg tech AB. 

 

Water & ICT (2011). Sensor Grids for Water Distribution Networks & Wastewater 

Collection Systems. ACQUEA. Final Report October 2011 

 

WFD (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy 

 

WssTP (2012). Sensors and Monitoring State-of-the-art research needs. WssTP 

Publication June 2012 

 

Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. (2012). Internet of things. International 

Journal of Communication Systems, 25(9), 1101-1102. doi:10.1002/dac.2417 

 

Xia, F. (2009). Wireless sensor technologies and applications. Sensors (Basel, 

Switzerland), 9(11), 8824-8830. doi:10.3390/s91108824 

 
 

 

 

 

 



 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

www.sp.se 

 

SP Rapport 2014:74 

ISBN 978-91-88001-19-1 

ISSN 0284-5172 

Mer information om SP:s publikationer: www.sp.se/publ 
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 

forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och 

hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och 

högskolor och bland våra cirka 10000 kunder finns allt från nytänkande småföretag 

till internationella koncerner. 
 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 10000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


