
 

 

 

 

 

 

Inbjudan: Slutseminarium Connected SRS 

Resultat och lärdomar från forsknings- och utvecklingsprojektet 
Connected SRS – Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden  

Projektet har under tre år arbetat med att utforska och möjliggöra användning av sakernas 

internet (IoT) inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Ett antal pilottester har 

genomförts: Resursflöden i fastigheter, Grönytor och parker samt Resvanor och mobilitet. 

Projektets parter har även utvecklat en i stora delar ny IoT-plattform baserad på Fiware-

standarden. 

 

Fredagen den 18:e februari kl. 13.00-15.30 presenteras resultat och erfarenheter i  

ett digitalt seminarium. Mellan 15.30-16.00 bjuds deltagarna även in till fortsatt diskussion 

med projektparterna.  

 

Seminariet kommer att fokusera på resultat och lärdomar som är generellt applicerbara 

och kan vara till nytta i utvecklingen av IoT hos svenska städer och kommuner.  

 

Varmt välkomna! 

 

Agenda och länk till seminariet finns på nästa sida.  

 

 

 

 

 

Projektets parter och finansiärer: 

  

 



Agenda 

13.00-13.15  Välkomna och introduktion 

 Moderator Claes Johannesson, Stockholms stads stadsledningskontor 

 Olle Bergdahl, Projektansvarig IoT Sverige 

Karin Ekdahl Wästberg, Innovationsdirektör Stockholms stad 

13.15-14.15 Presentationer från projektet 

 Genomförda piloter 

Maya Miltell, RISE och Joel Torkelsson, Metry AB 

 Utveckling av en ny IoT-plattform baserad på Fiware-standarden 

Claus Popp Larsen, RISE och Peter Bårmann, Sensative AB 

 Test av kommunikationstekniken LoRaWAN  

Carl Wahlin, S:t Erik Kommunikation 

14.15-14.30 Paus 

14.30-14.45 Intern samverkan och etablerade arbetssätt i Stockholms stad 

Anna Bondesson, Stockholms stads exploateringskontor och  

Maria Holm, Stockholms stads stadsledningskontor 

14.45-15.20 Samtal med projektparterna runt viktiga resultat och lärdomar 

 Förväntade och faktiska resultat  

 Läranderesa och tips till andra  

 Frågor i fokus och fortsatt utveckling  

15.20-15.30 Summering och avslut 

15.30-16.00  Efterföljande dialog och diskussion 

 

Moderator: Claes Johannesson, Stockholms stads stadsledningskontor 

När:  Fredag den 18:e februari kl.13.00 – 16.00 

Anmälan:  Ingen anmälan krävs 

Var:  Webbsänding https://live.mediaflow.com/84CCNSQADW  

 

Efterföljande dialog och diskussion sker i nedan mötesrum: 

Skype-möte 1 Piloten: Resursflöden i fastigheter 

Skype-möte 2 Piloten: Grönytor och parker  

Skype-möte 3 Piloten: Resvanor och mobilitet 

Skype-möte 4 Utveckling av en ny IoT-plattform  

Skype-möte 5 Test av kommunikationstekniken LoRaWAN   

Skype-möte 6 Samverkan och utveckling i Stockholms stad 

 

 

För frågor om seminariet, kontakta funktion.stockholmsmartstad@stockholm.se  

För frågor om FoU-projektet, kontakta projektledaren Anna Bondesson, 

anna.bondesson@extern.stockholm.se  

Du hittar mer information om projektet på norradjurgardsstaden2030.se/innovation-

project/connected-srs/  
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