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GodaTech - digitaliseringsgruppen hos Affärsverken 

i Karlskrona! 

Protokoll möte nummer 6  

Den 13 februari 2019 på Norra Smedjegatan 53 i Karlskrona 

Dagordning: 

1. 08:30 Björn Sernhed på Affärsverken hälsar oss välkomna till Karlskrona. 

Björn visade lite om Affärsverkens historia, värdegrunder och de olika 

verksamheterna. Organisationsförändring där avdelningarna Stadsnät och 

Elnät bildar avdelning Kommunikation. Ny skärgårdslinje till Sturkö. Stadens 

kontrollrum invigt i september 2018. Solpark på 6 MW håller på att etableras. 

Biobränsleeldat fjärrvärmeverk. Stadsnät omsatte 94 MKR 2017. Medlemmar 

i Sydlänk. Ny projektledare Simon Kristiansson kommer att arbeta med att ge 

fiberinfrastruktur till de sista 10 % av invånarna i Karlskrona kommun för att 

säkerställa uppkoppling till alla. 

2. 08:45 Stefan Olsson VD i GodaHus ger en introduktion om GodaHus. 10 

årsjubileum ska genomförts 26 april 2019. GodaHus arbetar med med 

sydostregionen. Idag är vi drygt 45 medlemmar. Obus med Myresjöhus och 

Bo Klok är nya medlemmar som också arbetar utanför sydostområdet. Stefan 

berättar om stöd och samarbete med föreningen Lågan.  

3. 09:00 Affärsverken berättar om planerade och pågåendeprojekt 

a. Stadens kontrollrum. Kan jämföras med begreppet NOC Network 

Operation Center. Det är en övervakningscentral där allt från 

övervakning av IoT-nät, fiber till funktioner i staden som parker mm. 

Allt fler funktioner skulle kunna läggas till efterhand. Analys, 

nätinformation, bevakning och övervakning. 

b. Samarbete med BTH (Blekinge Tekniska Högskola). Affärsverken har ett 

stort samarbete med BTH och deras studenter. De kommer att 

använda studenterna för att öka kundupplevelsen. Fem studenter sitter 
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på Affärsverken som arbeter med IoT- utvecklning tillsammans med 

Affärsverken. Detta är upplagt som en 15-poängskurs på högskolan.  

c. Fastighetsägarkonceptet, Björn Löwenadler ger oss en kort information. 

Fastighetskonceptet sker i samarbete med fastighetsägarna i sydost. 

Idag är många hyresgäster via sina fastighetsägare inlåsta till en 

leverantör. Det gäller att skapa en ”win-win” situation där samtliga 

parter är vinnare.  Helt öppen lösning, valfri internetuppkopplimg och 

valfritt TV-paket. Fastighetsägaren får välja en aktiveringsbonus och / 

eller servicepaket. Ett annat alternativ är kollektiva tjänster med 

internet och TV-tjänst. Affärsverken kan då erbjuda aktiveringsbonus 

och servicepaket till fastighetsägaren. I servicepaketet ingår flytt av 

första uttaget i lägenheten från hallen till en mer lämplig plats. Styr 

regler och övervakning ingår i servicepaketet. IoT, sensorer och stadens 

kontrollrum är intressanta pusselbitar i konceptet. Framtidssäkrat 

fastighetsnät där kopparnätet byts till fibernät och uttaget flyttas till 

rätt plats. Ny fiberdragning med företaget Invisilight kan en enkel 

installation göras med en enkel fog. Personlig teknisk kontakt och 

digitaliseringshjälp för fastighetsägaren. Hyresgästen får kom-igång 

hjälp. Instruktionsfilmer ska tas fram. Problemfri helhetslösning där 

Affärsverken äger fastighetsnätet eftersom det blir fiber hela vägen 

fram till switch. Ut med koaxnätet och in med en modern fiberlösning.  

Ett koncept att bygga vidare 

- Trådlösa sensorer 

- Stadens kontrollrum 

- Trygga huset 

Horisontellt erbjudande, tänk helhet. 

4. 10:15 IoT-samarbete i Blekinge, Patrick Ågren vid Karlshamns Energi visar vad 
som händer i samarbetet i Blekinge. IoT-samarbetet startade för ett år sedan. 
Det finns ett upparbetat samarbete med mellan Karlskrona, Ronneby och 
Karlshamn på stadsnätssidan. Det har pågått diskussioner om att skapa ett 
större stadsnätssamarbete i Blekinge under namnet Oaknet eller Eknet. Det 
svåra för utvecklingen av IoT-tjänster är att få fram vilken affärsmodell som 
ska gälla för utvecklingen. LoRa-täckning etableras i alla större tätorter.  De är 
med StadshubbsAlliansen. Initiativet har kommit från Öresundskraft. Igår 
meddelade kommunstyrelsen i Helsingborg att Öresundskraft kommer att 
läggas ut för försäljning. Patrick menar dock att IoT-samarbetet i Blekinge har 
en kraft att stå på egna ben och kan utvecklas oavsett vad som händer med 
StadshubbsAlliansen.  
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En mängd tjänster har tagits fram och utvecklas. Badtemperatur, 
parkeringsplatser, vattenstånd under broar, flödesmätning i Mieån, 
regnmätare, temperaturmätare, övervakning av elskåp, temperaturmätning 
asfalt, kontroll av livbojar, övervaka belysning i gångtunnlar, utnyttjande av 
lekparker och badplatser, bevattning av flertal platser (fuktighetssensorer), 
fuktlarm under kyl och disk, kontroll av ljudnivå Väggabadet (simhall). Alla 
projekt är idag demoprojekt som inte är finansierade eller ger någon 
lönsamhet. IoT-verksamheten drivs idag inte under kommersiella 
förhållanden. Utmaningen är tvådelad och sammanfattas i affärsmodell och 
Afrika. 
”Lilla Blekinge är att likna vid Afrika, det finns stammar överallt. Man har fina 
åkrar att odla grödor på men man kan inte komma överens om vad man ska 
odla” 

5. 10:30 DigiWex, Bo Hjälmefjord, Växjö kommun ger en inblick om arbetet med 

EU-ansökan inom Urban Innovative Actions för digitalisering av en hel stad. 

Ur tidigare EU-projekt Ready har ett nytt projekt tagits fram som går under 

namnet Diaccess. Offentliga sektorn har komplicerade samhällsutmaningar 

att lösa. Digitaliseringen kan ge effektiva lösningar av dessa utmaningar. 

Mekanismen är att skapa ett öppet samarbete, öppen data och öppen teknik 

(plattform). Med dessa grunder ska man bygga ett digitalt labb där innovativa 

människor kan få möjlighet att utveckla nya tjänster. I ansökan finns följande 

utvecklingsförslag. 

- Samverkansprocess för digital innovation. 

- Sex digitala tjänster från data 

- Smart värmesystem i tre skolor genom 1000 sensorer 

Budget ca 45 MKR med 80 % finansiering. 

En central digitaliseringsgrupp har etablerats i Växjö kommun. 

6. 11:00 Håkan Halléhn visar exempel från Wexnets arbete med 

fastighetsdigitalisering. Wexnet smart fastighet och smarta bostäder på 

riktigt. Ett öppet LoRa-nätverk håller på att byggas upp. Idag är 

fastighetssystemen uppbyggda i olika stuprör där kommunikationen i mellan 

är begränsad. Inom Readyprojektet med Växjöbostäders lägenheter i 

miljonprogramområdet Alabastern har 18 lägenheter installerats med olika 

system, cirka 30 sensorer per lägenhet i fas ett.  Smart building, smart home, 

IMD och utomhusmiljö ska digitaliseras. I fas två går de in i fastighetens behov 

och under fas 3 görs utomhusmiljön smart. Visningslägenheten i Alabastern 

kopplades upp live och samtliga funktioner visades upp. 
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7. 11:30 Allmännyttans digitaliseringsinitiativ förklaras av Ulf Klint på 

Karlskronahem. Fastighetsbranschen har inte kommit så långt och ligger 

långt efter den enorma utveckling som skett i omvärlden. Alla fastigheter 

uppkopplade med styr och övervakning. Flertalet av lägenheter övervakas 

värmemässigt. Ett antal lägenheter har IMD (kallvatten, varmvatten och el). 

Tag-system och tvättbokningstavlor och olika styrningar. Alla lägenheter har 

uttag för stadsnät. 

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. SABO har dragit ihop ett initiativ för att 

under 3 år för accelerera arbetet med digitalisering i allmännyttan. 313 

medlemsföretag ska samverka och sprida smarta lösningar. Man ska ha ett 

fast API där alla leverantörer ska kunna anpassa sig mot. Gemensamma 

upphandlingar för att samordna sina verksamheten för framtida samarbeten.  

Samarbetet ska driva omvandling till öppna IT-system. Gemensam 

tjänsteutveckling och gemensamma upphandlade lösningar ska genomföas. 

Tillsammans ska de bygga upp ett ”ekosystem” för ökad innovation. Cirka 120 

allmännyttiga bolag är redan med i samarbetet. 

8. Övrigt 

9. Nästa möte; Det finns förslag på besök i Örebro med Öbo (Örebrobostäder) 

som värdar. Ett annat förslag är besök i Nybro eller Kalmar. 

10. 12:00 avslutning skedde med en gemensam lunch 

 

 


