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Vad är en smart stad?
En smart stad är helt enkelt en stad som utnyttjar digitalisering och
ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För invånarna, för
besökarna och för näringslivet. I den smarta staden skapas hela
tiden nya smarta tjänster som gör staden ännu bättre. En smart stad
är en hållbar stad. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling, data som är tillgänglig för allmänheten, it-plattformar som kan
kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik.

Varför ska just Stockholm
bli en smart stad?
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I världen lämnar ﬂer och ﬂer landsbygden och ﬂyttar in till städerna. Allt ﬂer lever allt längre och den internationella rörligheten
på arbetsmarknaden ökar. Stockholm är inget undantag. Det ger
upphov till möjligheter men även behov för staden. Samtidigt pågår
utveckling inom digitalisering i snabb takt. Allt som kan digitaliseras
kommer att digitaliseras. Utvecklingen inom digitalisering och ny
teknik skapar möjligheter och fördelar som alla grupper i samhället
har nytta av. Gamla som unga, it-vana som it-ovana. I Stockholm
är den digitala mognaden hög och den digitala infrastrukturen väl
utvecklad. Det gör att staden har goda möjligheter att ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter. I dagens snabbrörliga och innovativa
miljö är det en stor fördel. Stockholm har också en lång historia
som ledande inom informations- och kommunikationsteknik, med
många framstående företag, såväl startups som etablerade globala
bolag. De här fördelarna vill vi nyttja för att med ny teknik göra livet
enklare och bättre för alla som lever, verkar och vistas i Stockholm.
Så att Stockholm blir en smart och uppkopplad stad.
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Öppet, hållbart
och inkluderande
Stockholm ska vara en hållbar och inkluderande stad. Ett samhälle där tillväxt, innovation, låg
miljöpåverkan, jämlikhet och tillgänglighet är en självklarhet. I stadens Vision 2040 om ett
Stockholm för alla ﬁnns ett tydligt mål: Till år 2040 ska Stockholm bli världens smartaste stad.
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Bästa klimatet
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Genom att göra staden hållbar inom
fyra olika områden ska målet för
stadens digitaliseringsarbete uppnås.

Stockholm som smart och uppkopplad stad
För att nå stadens vision kommer Stockholm att stimulera, vägleda och samordna projekt inom digitalisering.
En strategi för Stockholm som smart och uppkopplad
stad har tagits fram, som tillsammans med stadens
kommande digitaliseringsprogram beskriver hur detta
ska gå till.
Redan idag ﬁnns många goda exempel inom staden
på verksamheter och projekt som gör staden smartare.
Genomförandet av strategin och digitaliseringsprogrammet ska bygga vidare på allt det som görs och har
gjorts i Stockholm.
Alla nya satsningar ska utgå från behoven hos människorna som bor eller verkar i staden – men även de
som bara hälsar på.
Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovativa lösningar, öppenhet
och uppkoppling. Och genom att göra staden hållbar
inom fyra områden – ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt – uppnås målet: Ett Stockholm för alla.

Tillsammans

Strategin för att bli en smart och uppkopplad stad
har tagits fram tillsammans med invånare, universitet,
näringsliv och omvärlden i stort.

→ I Stadshuset har staden bjudit in till direktdialog

med stockholmare i olika åldrar.

→ Samtal har även förts i sociala medier.

→ Drygt 3 350 personer besvarade en digital enkät.

→

→

→

→

I undersökningen tog stadens boende ställning till
visionen om att bli en smart och uppkopplad stad,
utvärderade stadens nuvarande digitala kontaktytor
samt kom med förslag på lösningar som kan bli del
av den smarta staden.
Arbetsmöten har även hållits med medarbetare inom
Stockholms stad såväl som representanter från
startups, universitet och näringsliv.
Stockholms stad har i samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Ericsson, Vattenfall, ABB, Skanska och Scania etablerat innovationsarenan Digital
Demo Stockholm. Tillsammans kommer man att
driva projekt för att utveckla hållbara, innovativa
och digitala lösningar som bidrar till ökad livskvalitet för stockholmarna.
Urban ICT Arena i Kista Science City är ett annat
samarbete där staden tillsammans med näringsliv
och universitet testar ny teknik och nya tjänster.
En omvärldsbevakning har gjorts för att få en
bredare förståelse för erfarenheter från andra länder
och städer. Identiﬁerade initiativ i andra smarta
städer har använts som inspiration i arbetsmöten.
Ett aktivt erfarenhetsutbyte har skett med andra
städer som kommit långt i sina satsningar för att
bli smarta städer.
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Den smarta staden är
ekonomiskt hållbar
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Stockholm har hög ekonomisk tillväxt och hög sysselsättningsgrad. För att göra den ekonomiska tillväxten hållbar
ses digitalisering och ny teknik som möjliggörare.

Målsättningarna är att göra Stockholm
till en stad som

→ är attraktiv, innovativ och växande sett ur ett investerings-

och etableringsperspektiv

→ är en central nod i ett globalt nätverk av framgångsrika städer
→ är en av de bästa startupscenerna i världen
→ utvecklas och växer genom entreprenörskap

och intraprenörskap inom digitalisering och ny teknik

→ attraherar talang och besök, internationellt och nationellt
→ kostnadseffektivt driver sin offentliga verksamhet, genom att

till fullo utnyttja digitaliseringen
och ny teknik
→ har bredd inom näringslivet, med goda förutsättningar för en
inkluderande arbetsmarknad.

Smarta exempel
Traﬁkstyrningen

Måltidsoptimering

VAD:

VAD:

Stombusslinjerna (blå bussar med
många passagerare och många turer)
prioriteras i traﬁkljusen framför annan
traﬁk. Bussar som ligger en minut eller
mer efter tidtabellen får företräde.

För att undvika överproduktion av mat knyts
föräldrars/elevers frånvarorapportering ihop
med skolkökens dagliga produktionsbeslut.

HUR:

Bussarna skickar en begäran till traﬁksignalens styrapparat via sitt radiosystem.

HUR:

I skolans frånvarosystem skapas en rapport
som sänds till skolköket. Rapporten fungerar
som beslutsunderlag innan dagens produktionsbeslut tas.

FÖRDELAR:

FÖRDELAR:

→ När bussarna får förtur vid traﬁksignalerna

→ Färre portioner mat behöver slängas till

blir restiden på bussen kortare.

→ Minskade väntetider ger minskad

miljöpåverkan.

följd av att elever är frånvarande. Det
minskade matsvinnet innebär både kostnads- och miljöfördelar.
→ Systemet har prövats i ett pilotprojekt på
en gymnasieskola. Beslut fattade kl 8.30
sparade drygt 6 000 kr och minskade
miljötrycket med nästan 0,5 ton växthusgaser (CO2e). På årsbasis ger det en potential om över 10 ton växthusgaser, och över
135 000 kr enbart för den skolan.
→ Pilotprojektet visade även positiva
sidoeffekter, som att större sjukdomsutbrott snabbt kunde upptäckas med
hjälp av systemet.
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Den smarta staden är
ekologiskt hållbar

Smarta exempel

ok
Dem hå

va
tiv

ko
pp
lad

r
llb atisk
ar t

Ek
o
hå lo
ll
c
So l
hå

p
Up

i
lb alt
ar

n

Bästa klimatet
för företagande

pe

Högsta
livskvaliteten för
stockholmarna

Ö
p

t
isk
m ar
b

t
sk
gi ar
b

Eko
hå no
ll

o
Inn

Allt byggande, stadsplanering och produktion av varor och
tjänster genomförs med stor hänsyn till ekosystemens långsiktiga bärförmåga. Det gäller för såväl Stockholms stad som för
hela regionen. För att göra den ekologiska utvecklingen hållbar
ses digitalisering och ny teknik som möjliggörare.

Målsättningarna är att göra Stockholm
till en stad som

→ använder digitalisering och ny teknik för att förenkla för

invånare och företag att vara miljövänliga

→ har god beredskap för att hantera möjliga effekter av

klimatförändringar som kraftiga skyfall och höjd vattennivå

→ minskar sin energiförbrukning och klimatpåverkan
→ erbjuder hållbara lösningar för ett modernt transportsystem
→ använder digitalisering och ny teknik för att stimulera

ekologisk mångfald och naturskydd

→ resurseffektivt tar fram varor och tjänster med minsta

möjliga miljöpåverkan.

BigBelly

Smart belysning

VAD:

VAD:

Papperskorgar som automatiskt packar
soporna och meddelar när de måste tömmas.
I mars 2017 fanns 153 stycken utplacerade i
Vasastan, på Kungsholmen och på Östermalm.

Soptunnan använder solenergi och packar
soporna automatiskt när det behövs. BigBelly
känner av hur full soptunnan är och meddelar
sophämtaren när det är dags för tömning.

Smart belysning är en del av projektet Growsmarter, ett samarbete mellan åtta europeiska
städer och olika miljöteknikföretag för att
testa och utveckla tolv smarta lösningar för
urban hållbar tillväxt. På Valla Torg med
omnejd i Årsta installeras sensorkontrollerad
LED-belysning för gång- och cykelbanor,
självkontrollerad LED-gatubelysning med
förställda belysningsscheman och fjärrkontrollerad LED-gatubelysning.

FÖRDELAR:

HUR:

→ Fem gånger så mycket sopor får plats jäm-

LED-belysning med rörelsesensorer. Kommunikation via lyktstolparnas el-ledningar och
radiokommunikation i speciella mesh-nät med
radiosändare i lyktstolparna.

HUR:

fört med en vanlig soptunna.
→ Behovet av tömning har minskat med över
två tredjedelar.
→ Antalet klagomål på renhållning har
minskat dramatiskt.
→ Ökad transparens för hållbarhetsarbetet.

FÖRDELAR:

→ Lamporna lyser med maximal styrka enbart

när någon närmar sig lyktstolparna.

→ När blicken ligger längre fram på gång- och

cykelvägar ligger belysningen på 40 procents ljusstyrka, vilket dock räcker för att
den som använder gång- eller cykelvägen
ska uppleva vägsträckan som upplyst.
→ De behovsstyrda ljusnivåerna kan innebära
sänkta elkostnader om 40–50 procent.
→ När traﬁken är som allra glesast kan ljusstyrkan i gatubelysningen sänkas till
70 procent och i vissa fall 50 procent.
→ Lyktstolparna skickar automatiska meddelanden när lamporna behöver bytas.

9

FOTO LENNART JOHANSSON

10

Den smarta staden är
demokratiskt hållbar
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Tyck till

Stockholmsrummet

VAD:

VAD:

En mobilapplikation som erbjuder
stockholmare möjlighet att påverka
staden. Motsvarande möjlighet att tycka till
ﬁnns också som webbformulär på stockholm.se.
Under 2016 anmäldes och åtgärdades
100 000 ärenden genom systemet.

Den planerade utvecklingen av bebyggelsen
i staden synliggörs på pekskärmar. Besökare
kan zooma in i modellen och få fördjupad
information om pågående och planerade
projekt.

HUR:

Fotorealistiska 3D-modeller visas på skärmarna.

Invånare använder mobilappen eller webbformuläret för att beskriva sitt ärende. Appen
behandlar felanmälan och synpunkter, med
GPS-position på karta och integration med
verksamhetssystem för entreprenadstyrning.

→ Ökad transparens, vilket möjliggör ökat

HUR:

Genom demokrati och hög tillit skapas en kreativ miljö där nya,
innovativa lösningar kan växa fram. För att göra den demokratiska utvecklingen hållbar ses digitalisering och ny teknik som
möjliggörare.

Målsättningarna är att göra Stockholm
till en stad som

→ förenklar och ökar invånarnas inﬂytande och deltagande

i den demokratiska processen genom digitalisering

→ är öppen och tillgänglig för alla – invånare, besökare

och näringsliv

→ har transparenta verksamheter, där digitalisering och ny

teknik används för att synliggöra demokratiprocesser och
beslut inom staden.

FÖRDELAR:

→ Synpunkter och idéer kring traﬁk- och

utemiljön i Stockholm tas bättre och
snabbare tillvara av Stockholms stad,
varmed staden blir renare, snyggare och
tryggare.

FÖRDELAR:

engagemang från stockholmarna.

11

FOTO SIMON GATE

12

Den smarta staden är
socialt hållbar
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Samhällets resurser bör fördelas så att alla kan förverkliga sina
liv genom utbildning, arbete och boende. En socialt hållbar
utveckling innebär en gemenskap och delaktighet i samhällsutvecklingen. För att göra den sociala utvecklingen hållbar ses
digitalisering och ny teknik som möjliggörare.

Målsättningarna är att göra Stockholm till
en stad som

→ når digital inkludering, där digitalisering och ny teknik

används för att överbrygga samhällsklyftor, skapa gemenskap och samverkar för att minska utanförskap
→ hjälper stadens invånare att kommunicera, arbeta, studera,
uppleva och ha ett aktivt liv, utifrån var och ens unika
förutsättningar
→ ökar den upplevda tryggheten, både privat och i det offentliga rummet, och skapar levande och säkra stadsdelar.

Det digitala lyftet är ett samlingsnamn för
digitala insatser som gjorts inom skolan. Målet
är att höja skolans digitala mognad och förbättra användningen av it. I projektet ”Verktyg
för självskattning” skattar lärare i grund- och
gymnasieskolor själva sin digitala kompetens
inom olika områden. Utifrån resultatet föreslår
verktyget konkreta åtgärder som blir grunden i
en handlingsplan. I projektet ”1:1 2016” handlar
det om att förbättra gymnasieelevernas lärande genom att öka lärares och bibliotekariers
digitala mognad. Projektet initierades 2015 i
samband med beslutet att samtliga gymnasieelever ska ha tillgång till en egen dator.

Digitalt verktyg upptäcker
läs- och skrivsvårigheter
VAD:

Ögonscanning för att identiﬁera läs- och
skrivsvårigheter hos elever i skolan. Projektet
startades för utvärdering 2016, där en
första screening av 800 barn genomfördes
framgångsrikt.
HUR:

Digital teknik används för att scanna ögonens
rörelse när en elev läser i cirka två minuter.
Resultatet undersöks sedan med hjälp av en
AI (artiﬁciell intelligens) som med 95 procents
säkerhet identiﬁerar de elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

HUR:

FÖRDELAR:

Projektet har identiﬁerat arenor, individer, former och processer för att öka verksamhetens
digitala mognad. Projektet har bland annat
genomfört tre självskattningar i verktyg för självskattningen, skapat ett nätverk av inspirationslärare för att driva den digitala utvecklingen på
gymnasieskolorna och stöttat gymnasieledningen i styrningen kring den digitala utvecklingen.

→ Alla elever kan screenas på ett enkelt och

FÖRDELAR:

→ Förhöjd digital mognad.
→ Förbättrad användning av digitala verktyg

i undervisningen, vilket möjliggör bättre
undervisning.

tidsbesparande sätt. Därmed kan lärarresurser frigöras från individuella tidskrävande screeningar på utvalda elever till
att snabbt genomföra screening av hela
klasser.
→ En eventuellt upplevd stigmatisering uteblir
när hela klassen screenas.
→ Skolan kan också följa upp och utvärdera
om olika åtgärder ökar läs- och skrivkunnigheten hos alla elever.
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Så växer den smarta
staden fram
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För att kunna göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad ﬁnns ﬂera viktiga principer.
De ﬁnns för att underlätta arbetet med att göra staden smart och uppkopplad. Ett antal viktiga
teman återﬁnns bland principerna, bland annat:
Samverkan

Den smarta staden byggs genom samverkan med
invånare, näringsliv, universitet och offentlig
sektor. Det är deras behov, intressen och möjligheter som ska vägleda utvecklingen.

Gemensamma it-lösningar

Tekniskt inriktade principer inkluderar att
tjänster och funktioner i den smarta staden
byggs på gemensamma it-lösningar, som ﬂera
olika leverantörer kan utveckla och hantera
driften av. Det kommer bland annat underlätta
informationsutbytet både inom Stockholms
stad och med andra aktörer. Gemensamma

it-lösningar gör det också lättare att skala
upp tjänster till ﬂera platser och att skapa nya
innovativa lösningar, genom att underlätta
vidareutveckling och minska risken för att
tjänster och funktioner behöver bytas ut om
någon underliggande it-lösning byts ut.

Öppen och delad data

Data från Stockholms stads förvaltningar och
bolag ska göras tillgänglig så långt som möjligt
för att underlätta användandet både internt och
för externa aktörer. Det kan exempelvis främja
datadriven innovation.

Säkerhet och integritetsskydd

Samtidigt är det viktigt att alla nya lösningar når
upp till den säkerhet och det integritetsskydd som
krävs enligt stadens riktlinjer och gällande lagar.
Projekt som genomförs ska tydligt möta
stadens behov och mål. Det är genom framtidens
projekt som den smarta staden slutligen tar form.

Stockholmarna
gör Stockholm till
en smartare stad
Stockholms stads arbete för att bli en smart och uppkopplad stad pågår ständigt. Hela tiden utvecklas nya projekt.
Att de som bor i staden känner till de smarta tjänsterna är viktigt för att projekt ska få önskad effekt. Här ﬁnns ﬂera
kontaktytor för dialog:
→ Webbplatsen stockholm.se/smartstad samlar

information om den smarta staden i allmänhet.
→ Bloggen smartsthlm.stockholm.se uppdateras kontinuerligt med nyheter om de
tjänster som utvecklas och projekt som pågår.
→ Twitterkontot @smartsthlm rapporterar
snabbt om nya tjänster, projekt och idéer om
den smarta och uppkopplade staden.
→ Stockholmsrummet i Kulturhuset är en
fysisk plats där besökare kan ta del av den
framväxande staden genom 3D-modeller,
digitala rundturer och en stor uppbyggd
modell över staden.

Eftersom stadens huvudsyfte är att höja
livskvaliteten för de som bor och vistas i
Stockholm och skapa ett bättre klimat för företagande är det viktigt att alla i sin vardag kan
ta del av de tjänster och lösningar som erbjuds.
En del av den smarta stadens lösningar används
eller konsumeras utan att vi märker det, som
när stombussen i morgontraﬁken snabbare
släpps förbi traﬁkljusen. En del lösningar
erbjuder tydligare interaktion och uppmuntrar
till att vi själva söker upp de smarta tjänsterna,
som att rapportera fel med Tyck till-appen.

Stockholms arbete för att bli en smart och uppkopplad stad verkar också i ett bredare sammanhang. Många smarta lösningar tas fram av andra
aktörer, offentliga och privata. Även här kan var
och en utforska alla möjligheter som ﬁnns med
digitaliseringen. Och hur ny teknik kan göra
livet enklare och bättre. För det är tillsammans
som vi gör Stockholm till en smart och uppkopplad stad.
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Stockholm – en smart och uppkopplad stad
Stockholm ska vara en stad för alla. Ett samhälle där tillgänglighet,
tillväxt, innovation, låg miljöpåverkan, jämlikhet och tillgänglighet är
en självklarhet. För gamla som unga, it-vana som it-ovana. Genom
att utnyttja digitaliseringens möjligheter ska vi göra livet enklare och
bättre för alla som lever, verkar och vistas i staden.

stockholm.se

