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1. Grundläggande information  
 

1.1. Sammanfattning 
 

Tillsammans med Kalmar Energi och leverantörer har vi upprättat ett LoRa-nätverk i Lindsdal, Läckeby och 

Påryd för miljöövervakning. Under projektet har även IoT-plattformen hos Kalmar Energi tagits fram för att 

uppnå miljöövervakningens syfte.  

 

Namnet LoRa står för Long Range. Tekniken används för att bygga trådlösa och licensfria nät som täcker 

stora ytor. Tekniken fokuserar på låg energiförbrukning, lång räckvidd och låg felfrekvens i dataöverföringen. 

 

I slutet av november 2020 kom systemet online varvid de första utvärderingarna av tekniken och 

miljöövervakningsprojektet har kunnat utföras. Under hösten har följande miljöövervakningsprojekt kunnat 

påbörjas:  

 

• Tillskottsvattenlokalisering i spillvattensystemet med LoRa temperatursensorer i Läckeby 

• Övervakning av grundvattennivå för VA-förnyelseprojekt i Påryd 

• Övervakning av recipientnivå i Läckeby/Lindsdal 

• Flödesmätning i utloppsledning för dagvatten i Kalmar  

 

LoRa-tekniken ger mätare med batteritid upp mot 10 år samt lång räckvidd, upp mot 10 km. Tekniken ger 

även loggrar som är billigare men med det kommer även vissa svagheter som vi upplevt under projekt: 

 

• Loggrarna är inte ”plug and play” och det är enkelt att misslyckas med programmering av dem 

varvid återställning av firmware direkt mot kretskortet behövs göras. 

• Stora skillnader i handhavande och möjligheter mellan olika fabrikat av LoRa-loggrar 

• Max ca 5 min tidsupplösning på loggningar för att inte batterilivslängden ska bli för kort. 

• Sårbarheten med IT-säkerheten kring LoRa-tekniken 

 

Känner man till svagheterna med LoRa-loggrar och kan hantera dessa så är LoRa definitivt ett bra val för att 

komplettera en VA-organisations mätutrustning för mätningar som: 

  

• Placering i ledningsnätet/ vattendrag/ dammar och marker 

• Där tidsupplösning på max 5 min är acceptabel 

• Där mätdata inte är kritisk för verksamheten 

• Nivåmätning 

• Tryckmätning 

• Grundvattenmätning 

• Temperaturmätning 

• Lufttryck mm 
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1.2. Projektorganisation 
 

Detta projekt blivit möjligt genom att involverat flera personer inom och utanför Kalmar Vatten. Följande 

personer har jobbat med projektet:  

 

Alf Händevik, Projektledare Kalmar Vatten  

Leif Nilsson, Elektriker, gatewatay installation, Kalmar Vatten 

Joachim Lundgren, VA-tekniker LoRa senor installation, Kalmar Vatten 

Saif Sinan Saadaldin, Projektledare IT-system, Kalmar Energi 

Osama Zarraa och Niklas Lennqvist Backend programmering, Kalmar Energi 

Johan Ansgariusson Stenström, Leverantör av LoRa loggrar och sensorer, IoT Application and Hardware 

AB 

 

2. Projektets resultat 
 

2.1. Projektmål 
 

I bidragsansökan för detta projekt till Havs och Vattenmyndigheten sattes tre olika mål upp: 

 

1. Upprätt infrastrukturen för ett LoRa-nätverk tillsammans med samarbetspartner 

2. Införskaffa sensorer och tillhörande LoRa-loggrar och annan hårdvara. 

3. Uppstart av flera miljöprojekt tillsammans med LoRa-loggrarna.  

  

Alla dessa mål har uppnåtts under projektet och vi kan nu konstatera att: 

 

• Kalmar Vatten har nu tillgång till ett väl fungerande LoRa-nätverk för miljöövervakning och tillhörande 

IT-system för datahantering. 

 

 

2.2. Projektets genomförande 
 

2.2.1 Val av samarbetspartner 
 

Redan under ansökningsprocessen av detta projekt kom det upp internt på Kalmar Vatten att vi inte var 

intresserad av ha ett eget LoRa/IoT-system internt på våra servrar. Detta berodde dels på en osäkerhet kring 

IT-säkerheten kring dessa system samt att vi har en liten IT-enhet som har svårt att själva dra i 

utvecklingsprojekt. 

 

I kommunen kände vi till att det delvis kommunala elbolaget Kalmar Energi hade viss erfarenhet av LoRa-

system. Detta blev starten på ett samtal om samarbete där Kalmar Energi både hade kompetens, kunskap 

och vilja att vara vår samarbetspartner. 
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Kalmar Energis uppdrag var att bygga förutsättningar för att utföra miljöövervakande mätningar genom 

LoRa uppkopplade sensorer. Säkerställa att mätvärden tar sig från sensorer i fält igenom lämplig IT-miljö till 

ett visuellt presentationsgränssnitt för användare genom att: 

1. Upprätta infrastruktur för trådlös kommunikation i områden där mätningar ska utföras. 

2. Utforma IT-system för att ta emot mätvärden samt presentera dessa i ett visuellt gränssnitt. 

 

Som leverantör av LoRa-loggrara och sensorer blev IoT Application and Hardware AB som blev en värdefull 

diskussionspart när vi valde rätt utrustning till våra miljöövervakningsprojekt.  

 

2.2.2 Infrastruktur för trådlös kommunikation 
 

Val av kommunikationsteknik blev LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). En kommunikationsteknik 

som Kalmar Energi har arbetat med sedan år 2018 och har därmed god erfarenhet samt kunskap inom 

området. LoRaWAN är en teknik som är speciellt utformat för att trådlöst ansluta batteridrivna sensorer (s.k. 

end devices) till Internet, se figur 1. Enkel beskrivet så byggs LoRaWAN tekniken upp så att en masterenhet 

(s.k. gateway) länkar ihop sensorerna i ett nätverk. Masterenheten i sin tur är ansluten till Internet och har 

koppling mot en nätverksserver där alla datapaket hanteras för att skickas vidare till respektive 

applikationsserver. 

 

 
Figur 1. Generellt arkitektur för uppkopplade enheter, här fokus på LoRaWAN protokollet.  Källa: Semtech. 

 

Täckningsområdet i projektet inkluderar stora delar av Kalmar kommun med orterna Påryd, Läckeby, 

Lindsdal samt centrala Kalmar. Det sistnämnda hade god LoRaWAN täckning vid projektstart, därför har 

fokuset lagts på att bygga ut befintligt LoRaWAN nät i de tre övriga områdena.  

 

Totalt har tre LoRaWAN masterenheter använts för att täcka projektområden. I Påryd och Läckeby har 

projektet haft nytta av Kalmar Vattens befintliga radiomaster för att montera LoRaWAN masterenhet. 

Monteringen utfördes av Kalmar Vattens personal med hjälp av Kalmar Energis tidigare erfarenheter kring 

monteringen av masterenheter. 

 

Parallellt med det har Kalmar Energi tecknat avtal med en fastighetsägare i Kalmar för att montera en tredje 

masterenhet för att täcka området Lindsdal. Monteringen utfördes av underentreprenör åt Kalmar Energi. 
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Masterenheter i Påryd och Läckeby är anslutna via mobilnätet (GSM) och masterenheten i Kalmar är 

uppkopplad via Kalmar Energis fibernät. Masterenheterna är kompatibla mot Kalmar Energi nätverksserver. 

 

2.2.3 Utformandet av IT-system 
 

För att beskriva utformningen av IT-lösningen som är mottagande av information från det trådlösa 

kommunikationsnätet används Figur 2. Den är tagen ur en rapport som konsultföretaget WSP har gjort för 

Svenska Stadsnätsföreningen och beskriver delarna/byggblocken som generellt ingår i värdekedjan för 

sakernas internet. Kedjan är indelad i s.k. tekniska byggblock där varje block ansvarar för en funktion. 

 
 
Figur 2. Byggblock som beskriver värdekedjan för sakernas internet (Internet of Things, IoT). 

Byggblock 1 och 2 

Definieras i form av sensorer och s.k. masterenheter. Detta förklaras i del 2.2.2. 

 

Byggblock 3 

En plattform (ofta benämnd IoT platform) som länkar mätvärden från tekniken i fält (byggblock 1 och 2) med 

tjänster och applikationer som bl.a. visiualiserar mätvärden (byggblock 4). Arbetsuppgifter som normalt hör 

till denna plattform är avkryptering av mätvärden, stödjer flertalet kommunikationstekniker och via 

standardiserade protokoll integreras med byggblock 4 och dess system. 

 

Byggblock 4 

Möjliggör att slutanvändaren kan arbeta med data från sensorer på ett sätt som gör att syftet med 

mätningen uppfyllt. Byggblocket kan utformas beroende på hur data från sensorer ser ut och hur den ska 

användas. Byggblock 4 kan också vara ett befintligt system hos slutanvändaren som tar emot sensordata. 
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Kalmar Vattens krav på IT-systemet såg ut enligt nedan: 

• Systemet ska ta emot data från sensorer (avkryptering/decoding). 

• Systemet ska visuellt presentera sensordata i läsbart format, t.ex. grafer med datumintervall. 

• Systemet ska möjliggöra export av data i ett standardiserat format (fil). 

 
För att fylla byggblock 3 valde projektet plattformen Yggio från företaget Sensative. Yggio möjliggör god 

integration med byggblocken 2 och 4. Denna plattform uppfyller projektets följande krav: 

• Systemet ska ta emot data från sensorer (avkryptering/decoding). 

 
Plattformen Yggio gav Kalmar Energi möjligheten att skapa byggblock 4 enligt kravbilden från Kalmar Vatten. 

Här skapade Kalmar Energi en webbaserad portal/gränssnitt som visualiseringsgränssnitt med tillhörande 

funktioner som t.ex. tillägg och borttagning av sensorer, visualisering av data via grafer, kartfunktion för 

visualisering av sensorplacering, gruppering av sensorer och export via fil, se figur 3. Detta uppfyller Kalmar 

Vattens resterande krav på IT-systemet: 

• Systemet ska visuellt presentera sensordata i läsbart format, t.ex. grafer med datumintervall. 

• Systemet ska möjliggöra export av data i ett standardiserat format (fil). 

 
Figur 3: Överblick på Kalmar Energis portal. 
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2.3. Resultat och miljöeffekter 
 

Huvudsyftet med detta projekt är att bygga ett LoRa-nätverk och utvärdera tekniken för miljöövervakning. 

Miljöeffekterna kommer på sikt genom de miljöövervakningsprojekt som utrustningen medger. Därför 

kommer huvudresultatet att fokusera på utvärderingen av tekniken. 

 

2.2.4 Teknikutvärdering 
 

I detta avsnitt redovisas erfarenheter av den testade utrustningen med en summering i slutet. I texten 

hänvisas enbart till loggrarnas fabrikat och inte modelltyp. De testade loggrarna är: 

 

• ELT2 HP och ELT Ultrasonic från Elsys 

• SensorData från Digital Matter 

• PLD2-L från Ellenex 

  

Se kapitel 2.2.10 Testade LoRa-WAN loggrar för detaljer om de testade modellerna. 

 

Som slutanvändare behöver man lära sig mätaren och förstå dess begränsningar och möjligheter. 

Bedömningen i detta kapitel är från den relativ korta period som mätarna har använts och baseras på den 

personliga erfarenheten med respektive modeller.  

 

Programmering 

Alla LoRA-loggrar i detta projekt kan konfigureras med en downlink från en IoT-plattform om den stöder det. 

I detta projekt har funktionen för detta inte tagits fram varvid utvärdering av programmering sker med de 

alternativa metoder som mätaren stöder.  

 

Elsys 

För att programmera Elsys mätare behövs en telefon med NFC (Near Field Communication) vilket till nyligen 

enbart fanns till Androidtelefoner. I detta projekt har en Androidtelefon använts med Elsys program ”Sensor 

Settings”, se figur nedanför. Detta program finns inte idag till Iphone men håller på att tas fram. 
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Figur 4: Elsys program, Sensor settings, för LoRa-WAN loggrar. 

 

Sensor Settings är lätta att få en överblick i och relativt lätt att förstå. Hjälptexter finns direkt i programmet. 

När man programmerar själva mätaren med NFC måste man lägga telefonen mot NFC-antennen på 

mätarens baksida. Det är viktig då att man inte tar bort telefonen från mätaren under den sekunden som 

data skrivs till mätaren. Gör man det riskerar man att förstöra ”mjukvaran” i mätaren. Om detta händer 

behöver man införskaffa Elsys programmeringspinne som kan laddas med mätarens programvara/firmware.    

 

 
Figur 5: Elsys programmeringspinne, Bild från Elsys.se 

Under projektet hände detta vid två tillfällen och programmeringspinnen kom till användning.  

 

Digital Matter 

För att programmera denna mätare lokalt behöver man öppna upp mätaren, vilket enbart ska göras 

inomhus. Därefter behöver man en USB – TTL kabel som man kopplar ihop mätaren och en Windows dator. 

Porten på kretskortet, se figur nedanför, är relativt svår att koppla in/ur och man måste vara försiktig att 

man inte förstör kabeln eller kretskortet. 
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Figur 6: Vita kontakten visar inkopplingen  
av TTL-USB kabeln på SenorData loggern. 

Programmeringen sker sedan via ”SensorData LoRaWAN 

Configuration Tool”. Se figur till höger. Programmet är relativt 

lättförståeligt och användarvänligt.  

 

 
Figur 7: SenorData LoRaWAN Configuration Tool 

Ellenex 

Denna mätare säljs som ett färdigt kitt för att mäta nivån med en tryckgivare. Mätaren startas med en knapp 

med en förinställd tidsupplösning. 

 

Enligt mätarens tekniska specifikation ska man trådlöst kunna koppla upp sig mot mätaren och 

programmera den. Problemet är bara att det inte finns någon dokumentation på om hur man ska göra detta. 

Ingen kontroll mot tillverkaren har skett i detta då tiden varit begränsad.   

 

Ellenex mätaren skickar sedan data som måste justeras med kalibreringsparameterar i backendsystemet. 

Troligen beror detta på att man valt en enklare tryckmätare med mindre intelligens för att hålla nere priset. 

 

Teknik 

Olika miljöövervakningsprojekt kräver olika mätparameterar som i sin tur använder olika externa sensorer. 

Det är därför bra att ha en LoRa-logger som kan hantera olika sensorer.  

 

Då även backendsystemet, som hanterar data från LoRa-loggrar, måste anpassas till varje ny typ av 

sensor/logger finns det en fördel med att använda en eller ett begränsat antal fabrikat på loggrar/sensorer 

för att minska kostnaden för att programmera dekodern för LoRa-data. 

 

Elsys 

Denna logger har möjlighet att koppla in många olika sensorer som: 

• Temperatursensor 

• Fuktsensor 
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• Regnmätare 

• Vattenläckagesensor 

• Flödesmätare 

• Elmätare 

• Ultraljud 

• Decagon senorer 

• Analoga senorer 

• Digital sensorer 

 

Däremot klarar den bara en extern sensor åt gången vilket begränsar möjligheten i vissa mätningar. 

 

Digital Matter 

Denna logger har liksom Elsys stora möjligheter att koppla in olika sensorer, men kan även kopplas upp till 

flera sensorer samtidigt.  

 

Ellenex 

Den testade modellen PLD2-L är en dedikerad mätare för nivåmätning. Det finns därför ingen möjlighet att 

själv byta sensortyp. 

 

Dokumentation 

Som slutanvändare behöver man ofta tillgång till dokumentation för att lära sig en mätare och när man ska 

felsöka den. Det är därför viktigt med bra och informativ dokumentation för att mätaren ska kunna 

användas  

 

Elsys 

Denna mätare och leverantör har en detaljerad dokumentation på sin hemsida vilket har underlättat arbetet 

med Elsys loggrar.  

 

Även programmeringsmjukvaran har hjälptexter i programmet vilket underlättar i fält när man behöver kolla 

upp inställningar. 

  

Digital Matter 

Även denna tillverkar har satsat på dokumenten. Däremot finns inte så mycket hjälptexter i dess mjukvara 

för programmeringen av mätaren.  

 

Ellenex 

På deras hemsida finns i princip bara en broschyr att hitta om respektive modell men ingen detaljerad 

dokumentation eller hjälpguider finns.  

 

Signalräckvidd och dataförluster 

LoRa-WAN brukar anges att det har en räckvidd på ca 10 km i tät bebyggelse och 15 km på landsbygd. Detta 

påverkas dock starkt av: 

• Placering av LoRa-gateway (högt upp bättre) 

• Placering av LoRa-logger (placering ovan mark, utomhus ger bättre signalstyrka) 
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• Extern eller intern antenn på LoRa-logger (Extern är bättre då den ofta har en starkare 

signalförstärkning) 

• Inställningar som Spreading Factor (SF) på LoRa-loggern mm 

 

I detta projekt har vi inte gjort någon detaljerad jämförelse av signalräckvidden för de olika loggrarna. Alla 

testade LoRa-loggrar har externa antenner. Ett test som gjordes med en Elsys mätare visade att den kunde 

kommunicera och sända data över en sträcka av 11 km, se Figur 8.      

 

Vi kan därför anta att alla loggrar har en likvärdig räckvidd.  

 

 

En minst lika viktig parameter vid miljöövervakning är att data från loggrarna kommer in. I tabellen nedanför 

visas hur stor databortfallet är vid de olika miljöövervakningsprojekt som startats upp i detta projekt. 

 

  

Figur 8: Testad signalräckvidd för LoRa-WAN med en Elsyslogger  i Kalmar. 
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Tabell 1: Dataförlust i olika tillämpningar med LoRa-loggrar 

Miljöövervakningsprojekt Placering av 

mätare 

Avstånd till 

närmsta 

gateway 

[km] 

LoRa-modell Antal 

loggrar 

Dataförlust, 

medelvärde  

[%] (min-max) 

Temperaturövervakning i 

spillvattensystem 

I 

spillvattenbrunnar 

under gjutjärnslock 

0,3-0,60 Elsys ELT2 

HP 

5 22 (14-27) 

Nivåmätning av recipient  Under bro 0,05-0,3 Elsys ELT 

Ultrasonic 

2 1 (0-1)  

Nivå/Flödesmätning i 

utlopp av damm 

Ovan mark 1,5 Ellenex 

PLD2-L 

2 7 (3-11) 

Nivå i avloppsystem I 

spillvattenbrunnar 

under gjutjärnslock 

0,2 Ellenex 

PLD2-L 

1 12 

Övervakning av 

grundvattennivå 

Ovan mark 0,2-1,2 Digital 

Matter 

SenorData 

2 11 (0-21) 

   

Tabellen ovanför visar att dataförlusten ökar markant då man placerar LoRa-loggern under marken, men att 

det är fullt möjligt med LoRa att göra denna typ av mätningar. För att dataförlusten inte ska påverka 

möjligheten med analysen av mätdata kan man öka frekvensen på antalet sändningar eller längden 

sändningen.  

  

Hållbarhet och hanterbarhet i fält 

Kapslingen till Elsys och Digital Matter loggrar är klassade som IP67 medans Ellenex är IP65 klassad. Plasten i 

Ellenex är lite tunnare och den är inte lika smidig i fält då fästanordningar är gömda bakom luckor.  

 

Ingen av mätarna har något som absorberar ev kondens inuti. I traditionella mätare för VA-mätningar ingår 

detta. Därför får man själv komplettera med detta. 

 

Enbart Elsys-mätarna kan programmeras om ute i fält utan att öppna upp mätare. Detta är ett stort plus för 

denna mätare. 

 

Ellenex och Digital Matter är relativt jämstora medan Elsys är ca 1/4 av storleken av de andra. Detta gör att 

installationen av Elsys är lättare.  

 

Då mätarna inte varit igång så länge har inte någon av själva LoRa-loggrarna slutat att fungera. Därför vet vi 

inte hur de fungerar i längden. 

 

Batteribyte är inget man gör ute i fält med någon av dessa mätare men det behövs heller inte göras så ofta.    
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Batterilivslängd 

LoRa är en batterisnål teknik och batterilivslängden är mycket lång. Beroende på applikation kan batteriet 

räcka upp mot 10 år eller längre. Detta är dock den teoretiska livslängden men val av extern sensor, 

temperatur, signalstyrka mm ger den verkliga livslängden. 

 

Elsys har ett verktyg för att beräkna den teoretiska batterilivslängden1, se figur nedanför.   

 

 
Figur 9: Elsys verktyg för att beräkna batterilivslängden 

Tittar man på lite olika tidsupplösningar för Elsys LoRa-loggrar får man fram batterilivslängden i Tabell 2. 

Observera att flera värden är längre än 10 år vilket är längre än de flesta batteritillverkarnas garanti på 10-år 

för batterierna.     

 
Tabell 2: Teoretisk batterilivslängd för loggning med olika tidsupplösning. 
Spridningsfakor 7,dvs mest optimala. 

Tidsupplösning Elsys ELT2 HP  
[År] 

Elsys ELT Ultrasonic 
[År] 

1 dygn 20,4 17,4 

12 timmar 20,3 17,3 

1 timme 18 14,1 

30 min 16 11,8 

15 min 13,1 8,9 

5 min 7,6 4,5 

2 min 3,9 2,1 

1 min 2,2 1,1 

 
1 https://www.elsys.se/en/battery-life-calculator/ 
 

https://www.elsys.se/en/battery-life-calculator/
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Digital Matter har en fördel med att vanliga C batterier kan användas då de är mycket billigare än 

litiumbatterier. Nackdelen är dock att alkaliska batterier inte tål kyla så bra och tappar snabbt kapacitet när 

temperaturen går ner. Med en sensor som kräver ström från mätaren får man räkna med att byta batterier 

på oftare. 

 

Säkerhet 

LoRaWAN använder en AES128-bitars kryptering för att säkerställa säkerhet i hela kedjan. Men liksom 

datorer som någon har fysisk tillgång till så kan även LoRa-loggrar hackas med rätt kunskap.   Det är därför 

viktigt att placeringen av LoRa-loggrar placeras så att de inte syns för att minska risken för både 

skadegörelse och modifikation av utrustningen. 

 

Analysföretaget Northstream klassar LoRa, i sitt whitepaper ”Connectivity technologies for IoT” 2 , som en 

teknik med låg säkerhet. Figurerna nedanför visar sammanställningen för olika uppkopplingstekniker för IoT 

enligt Northstream. 

 

  
 
Figur 10: Klassning av olika tekniker för IoT uppkoppling2. 

Northstreams analys gör det tydligt att LoRa-teknikens låga kostnad måste vägas mot dess låga säkerhet.  

 

I detta projekt valde Kalmar Vatten att inte husera några servrar med LoRa på grund av denna risk och de 

höga säkerhetskrav som ligger på VA-bolag med hänseende till NIS-direktiv och GDPR mm. Genom att 

samarbeta med Kalmar Energi som har mer erfarenhet av IoT och en större IT-organisation fick vi en 

samarbetspartner som kunde hantera dessa risker samtidigt vi fick tillgång till en teknik som möjliggöra en 

betydligt större miljöövervakning än vad vi kunnat ha tidigare. 

 

 
2 https://northstream.se/wp-content/uploads/2017/01/Northstream-White-Paper-Connectivity-
Technologies-for-IoT.pdf 
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Pris 

Vid en begränsad mätning med ett fåtal mätpunkter spelar inte priset så stor roll men ska man öka antalet 

mätpunkter till 100-tals blir priset en viktig faktor när man har en begränsad budget. När det gäller en LoRa-

mätare så är det ofta inte LoRa-loggern som är den dyra utan sensorn man kopplar in.  

 

I detta avsnitt jämförs bara vad grundenheten, loggern, kostar. 

 

Elsys 

En ELT2 HP utan extern temperatursensor kostar ca 1000 kr. Utöver det tillkommer ett litiumbatteri på ca 

100 kr. 

 

Digital Matter  

En SensorData enhet kostar ca 2000 kr. Utöver detta tillkommer ca 50 kr för 3 st alkaliska batterier. 

 

Ellenex 

En PLD2-L kostar ca 5000 kr men då ingår även en enklare tryckgivare. En separat tryckgivare kostar ofta 

mellan 5000-10000 kr beroende på noggrannhet mm. 

 

Summering 

För varje avsnitt ovanför har varje testad logger bedömts utifrån våra erfarenheter. Bästa logger får 3 poäng 

och sämst 1 poäng per bedömningsområde. 

 

De olika LoRa-loggrarna har olika styrkor och svagheter. I detta enkla test är det en LoRa-logger som får 

högst poäng; - Elsys. Denna mätare är fältvänlig, robust, enkel att programmera, stora möjligheter att 

koppla in olika sensorer och prisvärd. Se tabell nedanför för poäng på respektive aspekt ur en slutanvändares 

perspektiv. 

 

 Elsys Digital Matter Ellenex 

Programmering 3 2 1 

Teknik 2 3 1 

Dokumentation 3 2 2 

Signalräckvidd och 

dataförlust 

3 3 3 

Hållbarhet och 

hanterbarhet i fält 

3 2 1 

Batterilivslängd 3 3 3 

Säkerhet 1 1 1 

Pris 2 1 3 

Summa 20 17 15 

 

2.2.5 Uppstartade miljöövervakningsprojekt 
 

För att testa utrustningen har flera miljöövervakningsprojekt startat under tiden med LoRa-loggrara och 

sensorer. Här nedanför beskrivs de projekt som startats och deras syfte. 

 



Projektdokument Kalmar Vatten 
Projektnamn: LoRa-WAN miljöövervakningssystem  
Projektfas: 4. Avslut Senast ändrad: 2021-01-13 

 

 

 
Dokumentnamn: Slutrapport - LoRa-wan miljöövervakningssystem Skapad/Ändrad av: Alf Händevik 17 (

29) 

 

Övervakning av grundvattennivå i VA-förnyelseprojekt 

I Påryd kommer en VA-förnyelse att starta under år 2022. Spillvatten- och dricksvattenledningar kommer att 

bytas ut och ett ledningsnät för dagvatten kommer troligen att skapas. Ett av syftena med detta är att få 

bort de stora mängderna av läck & dränvatten från det spillvattenförande systemet. 

 

Bara till den det spillvattenförande ledningsnätet i norra Kalmar kommun dräneras ca 900 ha mark som leds 

till avloppreninsverket helt i onödan med tillhörande överbelastning vid tex snösmältning med bräddning, 

försämrad rening, ökade reningskostnader som följd. Målet är att få ner mängden läck & dränvatten i 

Kalmar till en hållbar nivå. 

 

I Påryd installerades 6 st 2” grundvattenrör. De är ca 5 m djupa och på 4 av dem installerades LoRa-loggrar 

med tryckmätare. Grundvattenrören slutar ca 1,2 m över marken och på dem monterades en rostfri 

apparatlåda som ska vara svår att vandalisera. Då dessa mätarskåp kommer att vara kvar flera år har vi satt 

på en informationsdekal som ger lite information och kontaktuppgifter. 

 

 

   
 

 Syftet med mätningen i Påryd är följande: 

• Ökad förståelse hur det ”ytliga” grundvattnet reagerar vid större regn, snösmältning, årstider. 

• Vilka grundvattennivåer som är normala 

• Studera effekter av VA-förnyelsens åtgärder på den ytliga grundvattennivån. 
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Tillskottsvattenlokalisering i spillvattensystemet 

 

I Läckeby vill vi testa en ny metod för oss att lokalisera tillskottsvatten i det spillvattenförande ledningsnätet 

med temperatursensorer. 

 

Tekniken utgår ifrån att tillskottsvatten (regn, läck & drän, 

snösmältning) har en lägre temperatur än avloppsvattnet 

från hushållen. När tillskottvattnet kommer in i 

spillvattensystemet sjunker temperaturen och en 

beräkning kan göras för att uppskatta andelen 

tillskottsvatten.  

 

Metoden är inte lika säker som en vanlig flödesmätning i 

ledningsnätet men då den är billigare kan man teoretiskt 

mäta ett helt samhälle relativt detaljerat och lokalisera 

områden med störst problem. 

 

I Läckeby installerades 5 st LoRa-loggrar med en extern 

temperatursenor. Mätarna installerades i serie längst 

ledningsnätet, se figur till vänster.  I punkten längs ner 

installerades även en flödesmätare för att kunna utvärdera 

de teoretiska ansatserna.      

 

Elsys ELT2-HP-loggern installerades så högt upp i brunnen 

man vågar utan att skada antennen. Själva senorkabeln 

hänger ner i vaggan på brunnen. Installationen är enkel 

och snabb. Se Figur 12. 

Figur 11: Schematisk beskrivning av ett ledningsnät 
där blåa noder representerar temperaturloggrar. 

Figur 12: Installation av LoRa-logger med extern temperatursensor. Högra bilden visar senorkabeln efter att råttor varit i farten. 
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Installationen gav dock ett problem då råttor skalade två av temperatursenorkablarna inom en månad. Ett 

skydd eller behandling behövs för att kablarna ska hålla. 

 

Flödesmätning i utloppsledning för dagvatten i Kalmar  

 

I Tegelviksdammen renas dagvatten och lakvatten från en gammal deponi. Vid utloppet finns ett skibord där 

flödet kan beräknas med en nivåmätning. Då skibordets undre kant ligger i nivå med havet måste man mäta 

nivå både uppströms och nedströms skibordet för att kunna beräkna flödet.  

 

I utloppskammaren installerades 2 st Ellenex LoRa-nivågivare. Avståndet till närmsta LoRa-gateway var ca 

2600 m. 

 

 

Syftet med mätningen i Tegelviksdammen är följande: 

• Få kolla på flödet genom utloppet 

• Hur havsnivån påverkar flödet  

 

 

Recipientnivå övervakning i Läckeby/Lindsdal 

 

Dessa två recipienter, Surrebäcken och Åbyån, är nödbrädd till två av Kalmar Vattens pumpstationer. Vid 

extrema regn och större snösmältningar nyttjas dessa bräddpunkter. Problemet är att vi inte har koll på hur 

högt nivån stiger i recipienten vid dessa tillfällen och om då nödbrädden fungerar överhuvudtaget.  

 

Syftet med mätningen i recipienten är följande: 

• Vilka nivåer som är recipienterna har vid olika händelser 

• Förstå om nödbrädden fungerar eller inte 

• Styra framtida anslutningsnivåer för nya bostäder på spillvattensystemet 

 

Figur 13: Installation av Ellenex nivågivare. Väster bild visar själva loggern och i högra kan man skymta en sensorkabel, 
uppströms skibordet, till en av tryckmätarna. 
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2.2.6 Positiva miljöeffekter av miljöövervakningsprojekten 
 

Då detta projekts mål är att starta upp ett LoRa-nätverk och starta minst tre miljöövervakningsprojekt 

kommer de positiva miljöeffekterna ske först när åtgärderna, i enlighet med resultaten från 

miljöövervakningsprojekten, genomförts. Här nedanför listas dessa positiva miljöeffekter som vi räkna med 

att miljöövervakningsprojekten ger: 

 

Övervakning av grundvattennivå i VA-förnyelseprojekt – spillvattenledningsnät fungera som ett stort 

dräneringssystem. Bara i norra Kalmar dränerar spillvattensystemet ett område motsvarande 900 ha. 

Genom att övervaka grundvattennivån vet vi hur högt det står och kan sätta in rätt åtgärder på 

ledningsnätet. Detta gör att vi kommer öka den lokala grundvattenbildning då vi inte kommer att dränera 

lika stora områden i framtiden.  

 

Lokalisering av tillskottsvatten i spillvattensystemet  – denna typ av mätning kan identifiera var största 

inläckaget är av grundvatten. Genom att åtgärda dessa områden först får vi störst positiva effekt på den 

lokala grundvattenbildningen. 

   

Flödesmätning ut från damm – Det finns dåligt med underlag av hur mycket vatten som rinner ut från 

dammen och hur havets fluktuationer påverkar dammen. Mätningen kan resultera i åtgärder för att öka 

dammen reningsförmåga och därmed ge ett renare kustvatten. 

 

Dessa miljöövervakningsprojekt har en koppling till miljökvalitetsmålen och åtgärdsprogrammen för 

vattenmiljön enligt följande: 

 

Miljöövervakningsprojekten kommer att ha kopplingar till miljömålen:  

7. Ingen övergödning – Miljöövervakningssystemet kommer att bidra till att minska 

mängden tillskottsvatten i spillvattenätet och där med kommer reningsverkets 

reningsförmåga att öka.  

9. Grundvatten av god kvalitet – Genom att minska tillskottsvatten i spillvattensystemet 

kommer ökad lokal grundvattenbildning att ske och där med även minska risken för 

saltvatteninträngning längst kusten. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Se punkt 7 

 

Kopplingen till åtgärdsprogrammet för vattenmiljö blir följande punkter: 

 

Övergripande för Södra Östersjön: 

Åtgärd 1 och 3 – Miljöövervakningssystemet gör att vi kan utveckla och prioritera våra 

åtgärder på ledningsnätet. Detta gör i sin tur att vi kan prioritera de åtgärder som ger bäst 

effekt på vattenstatusen. 

 

Lokala åtgärdsprogrammet: 

Åtgärd 24 - Minska utsläpp av avlopp – minskad mängd tillskottsvatten i spillvattnet ger 

bättre rening i reningsverket. 

Åtgärd 49 – Förbättra övervakning av yt- och grundvattendata – Mätning och detektering av 

havsinläckage ger bättre rening och ett tekniskt vatten som blir en resurs istället för ett 

avfall och därmed minskar behovet av nytt dricksvatten. 
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2.2.7 Metoder för att mäta/beräkna miljöeffekter 
 

Miljöeffekter kommer att kunna mätas efter att miljömätprojekten är klara och åtgärderna på ledningsnätet 

är genomförda. Vi kommer då att kunna mäta miljöeffekter som: 

• Reningsgrad i reningsverket 

• Minskad tillskottsvattenmängd i spillvattennätet 

 

Utöver detta kommer projektet ge: 

• Investering i ny teknik 

• Bättre planeringsunderlag och kunskap – detta kommer att användas och förbättra den löpande 

verksamheten efter projektets genomförande. 

 

2.4. Ny Teknik/metoder 
 

LoRa-WAN är helt nytt för Kalmar Vatten. Tidigare har enbart GPS-uppkopplade enheter använts för 

mätningar som inte är permanenta. För permanenta mätningar, vid tex pumpstationer, har 

radiokommunikation använts de senaste ca 15-åren.  

 

2.2.8 Vad är LoRa-WAN? 
 

Namnet LoRa står för Long Range. Detta är en patenterad trådlös digital överföringsteknik som har sitt 

ursprung i Frankrike. Tekniken används för att bygga trådlösa och licensfria nät som täcker stora ytor. 

Tekniken fokuserar på låg energiförbrukning, lång räckvidd och låg felfrekvens i dataöverföringen. 

 

Fördelar 

- Bra för batteridrivna loggrar/sensorer - Låg energiförbrukning 

- Lägre kostnad för LoRa-WAN loggrar än de flesta GSM-loggrar  

- Lång räckvidd 

 

Nackdelar 

- Frekvensen som Lora-WAN använder är fri och därmed ökar risken för störningar från andra LoRa-

WAN nätverk. 

- Ingen garanterad tillgänglighet eller upptider – tas inte data emot av LoRa-gatewayen så är den 

förlorad. 

- Låg överföringshastighet 

- Eget LoRa-nätverk måste byggas för att få täckning inom kommunen 

 

2.2.9 LoRa-gateways 
 

I projektet installerades två LoRa gateways av fabrikatet UfiSpace, på Kalmar Vattens befintliga radiomaster i 

Läckeby och Påryd. Installationen är enkel och enbart en strömförsörjning behövs dras upp i masten. Då 

signalstyrkan är väldig svag är det viktigt att kabeln mellan LoRa-antennen och dess gateway är kort. Detta 

gör att gatewayen placeras upp i masten. LoRa-antennen sattes ca 10 m i upp masten, se Figur 14 nedanför. 
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En hög placering av LoRa-antennen är nyckeln till en bra täckning. I detta projekt vågade vi inte sätta den 

högre för att inte riskera ev störning från eller av Kalmar Vatten andra radiokommunikationsutrustning i 

masterna.  

 

   

2.2.10 Testade LoRa-WAN loggrar 
 

En LoRa-WAN kompatibel logger har ofta vissa interna sensorer som tex 

temperatur/luftfuktighet/barometer. Men för de flesta miljöövervakningsprojekt behöver man koppla in en 

extern sensor för att antingen mäta en speciell parameter eller komma närmare mätobjektet och samtidigt 

ha bra signaltäckning. Nedanför presteras de LoRa-WAN loggrar som har testats i denna utredning.  

 

Elsys – ELT2-HP/ELT Ultrasonic 

ELSYS är ett svenskt fabrikat med koppling till Umeå universitet. De utvecklar och designar sina produkter 

själva. I detta projekt har två typer av detta fabrikat använts: 

 

• ELT2- HP med extern temperatursenor  

• ELT Ultrasonic 

  

Figur 14: Installation av LoRa-gateway med antenn på en av Kalmar Vattens radiomaster. 
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Figur 15:  ELT2- HP med extern temperatursenor    

 

 
 Figur 16: ELT Ultrasonic utan extern antenn 

 

 

 

 

 

Produkterna har använts för att: 

 

• Övervaka temperaturen i avloppsvatten 

• Övervaka vattennivån i recipienter 

 

 

  

Anslutningar Interna sensorer Annat 

Analog 0-10V Temperatur IP67-klassad 

Digital ingång Luftfuktighet NFC-konfigurering 

Pulsräknare Lufttryck Konfigurering på 

distans med downlink. 

En extra 

extern I/O 

Acceleration 1st 3,6V AA Litium 

batteri 

  Batterilivslängd < 10 år 

  RF Sändningsstyrka 

14/20 dB 

  Pris – ca 1300 kr ink 

extern 

temperatursensor 

Anslutningar Interna sensorer Annat 

Ultraljudsmätare 

30 cm – 5 meter, 

1 mm 

upplösning 

Temperatur IP67-klassad 

 Luftfuktighet NFC-konfigurering 

 Lufttryck Konfigurering på 

distans med downlink. 

 Acceleration 1st 3,6V AA Litium 

batteri 

  Batterilivslängd < 10 år 

  RF Sändningsstyrka 

14/20 dB 

  Pris – ca 2500 kr  
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Digital Matter – SensorData  

Detta är ett australienskt företag som utvecklat GPS och IoT utrustning sedan 2001. I detta projekt har vi 

använt följande produkt: 

 

• Sensordata LoRaWAN 

 

 

 

 
Figur 17: Digital Matters logger Smart Data  
med en extern trycksensor 

Ellenex – PLD2-L 

Detta är ett innovationsdrivet australienskt företag som utvecklat sensorer och mätsystem i ca 20 år. I detta 

projekt har vi använt följande produkt: 

 

• PLD2-L 

 

 

 
 
Figur 18. Ellenex kittet PLD2-L med förmonterad trycksensor 

Anslutningar Interna sensorer Annat 

Analog 1 st, 0-

30V 

Temperatur IP67-klassad 

Digital 2 st. 0-

48V DC 

Luftfuktighet USB till TTL kabel 

för konfiguration 

Pulsräknare Lufttryck Konfigurering på 

distans med 

downlink. 

I2C  Acceleration 4st 1,5V C batterier 

SDI-12  RF Sändningsstyrka 

14/20 dB 

Strömförsörjning 

av sensorer 

3,3V, 6V eller 

12V 

 GPS/GLONASS 

modull finns som 

tillval 

  Pris – ca 2000 kr 

exl tryckmätare 

Anslutningar Interna sensorer Annat 

Färdigt kit med 

tryckgivare 

Temperatur IP65-klassad 

  USB till TTL kabel 

för konfiguration 

  Konfigurering 

enbart med 

downlink. 

  Batterilivslängd < 

10 år 

  Pris – ca 5000 kr/st 

ink tryckmätare 
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2.2.11 Nya metoder för Kalmar Vatten 
 

När det gäller lokalisering av tillskottsvatten har vi på Kalmar Vatten tidigare enbart använt oss av 

flödesmätare som monteras i avloppsbrunnar. Detta är en relativt tidskrävande metod där 

detaljeringsgraden styrs av antal flödesmätare som kan installeras i spillvattensystemet. Kostnaden för de 

dessa traditionella mätare, Nivus PCM4, ligger på ca 100 000 -150 000 kr/st.    

 

I detta projekt har vi monterat 5 st LoRa-WAN uppkopplade temperatursensorer i spillvattensystemet i 

Läckeby. Som kalibreringspunkt/referenspunkt har vi även installerat en Nivus flödesmätare i punkten längst 

nedströms tillsamman med en LoRa-WAN temperatursensor. 

 

Genom att mäta temperaturen på avloppsvattnet kan vi se hur mycket den sjunker med nederbörd och där 

med få ett mått på var den är relativt störst. Detta kommer att utvärderas under år 2021. Om detta faller bra 

ut kommer vi att få ut ett likande resultat som skulle kostat oss ca 750 kkr i investerad mätutrustning men 

som bara ca 157 kkr4 med den nya tekniken.   

 

2.2.12 Ny teknik & metoder för Kalmar Energi 
 

Avsnittet Ny teknik & metoder för Kalmar Energi fokuserar på att beskriva de delar som webbapplikationen 

består av. Det betyder att fokus inte ligger på att beskriva den kommunikationsinfrastruktur som redan 

beskrivits i avsnitt 2.2.1. Fokus ligger alltså på att beskriva hur Kalmar Energi skapat byggblock 4 enligt Figur 

19. 

 

Kraven som ställdes på Kalmar Energi var som tidigare nämnt att bygga någon typ av visualiseringsgränssnitt 

för sensorvärden som samlats in. Följande flöde beskriver de delar som lösningens beståndsdelar. 

 
Figur 19: Kommunikationsprotokoll och teknikkomponenter i Kalmar Energis lösning. 

 

I lösningen kan man enkelt separera skikten. Det kan göras tekniskt, funktionellt och affärsmässigt 

med tydliga gränssnitt mellan dem. Det möjliggör att man kan bygga modulärt och utbytbart. På 

samma sätt kan man bryta ned varje del av skikten i högre detaljeringsgrad och där ytterligare 

separera olika funktioner. Beståndsdelarna som lösningen består av är därmed dynamiska, alltså 

att innehållet i beståndsdelarna kan förbättras i samband med utveckling genom det löpande 

 
4 Kostnad beräknad som 5*150 kkr  samt 1*150 kkr + 5*1300 kr ~ 157 kkr. 
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arbetet. Genom detta skapas ett digitalt ekosystem inom Kalmars nyttighetsbolag som gör 

lösningen behovsdriven och inte leverantörsberonde som oftast är fallet för denna typ av 

lösningar.  

För att ge läsaren en inblick i vad de olika komponenterna i figur 18 ovan består av används även här, likt 

figur 2, siffra för identifiering med tillhörande beskrivning nedan. 

 

1. Thingspark- Nätverksserver 

Administrering av det trådlösa nätet som baseras på LoRaWAN protokollet. Allt ifrån 

mottagare (gateways) till sensorer (loggrar) övervakas och driftsätts här 

. Exempelvis att sensorer skickar data till mottagare enligt plan eller information 

kring batteristatus på sensorer. Dock sker ingen informationshantering här, utan all 

information är krypterade via en AES128-bitars nyckel. Thingspark levereras av företaget  

Actility och är en av de branschledande plattformarna för ändamålet.  

 

2. Yggio - Mätinsamlingsplattform (IoT plattform) 

Här är första anhalt för informationen. Här dekrypteras information från krypterat 

format till läsbart format genom en Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)  

broker/mäklare. Plattformen fungerar som en enhetshantera för olika typer av 

mätare/loggrar/sensorer där information blir läsbar och standardiserad oavsett tidigare 

ursprung. Yggio är utvecklat av företaget Sensative som är en stor leverantör av denna typ 

av plattformslösningar.  

3. Microsoft Azure 

För att Kalmar Energis webbapplikation skulle ha möjlighet att kommunicera med 

Yggioplattformen krävdes ett API (Application Programming Interface). Detta är ett sätt för 

system/applikationer att prata med varandra. Det går att se APIet som en medlare mellan 

systemen. 

För att göra detta på ett tillgängligt, säkert och skalbart sätt så valdes API Management 

Service (APIM) från Microsoft och deras molnplattform Microsoft Azure. APIM används 

alltså endast som ett sätt att kommunicera. Här sker ingen lagring av data utan den sker i 

Kalmar Energis egendriftade IT-miljö. APIM är en del av Kalmar Energis dataplattform och är 

inget specifikt utvecklat för just detta projekt. 

I Microsoft Azure finns även andra tjänster som används av webbapplikationen. Som 

tillexempel autentisering. 

4. Kalmar Energi 

Webbapplikationen har byggts för att visualisera sensordata som en del av Kalmar Energis 

dataplattform. Plattformen är arkitektoniskt baserad på en mikrotjänstarkitektur. Tjänsterna 

i sig kännetecknas ofta genom ett behov eller typ av tjänst, exempel på detta skulle kunna 

vara kund eller liknande. Mikrotjänstarkitekturen gör att Kalmar Energi snabbt kan anpassa 

plattformen med nya mikrotjänster för att tillfredsställa nya behov i webbapplikationen. 
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2.5. Projektavvikelser 
 

Ett av projektets mål var att minst starta tre av fem miljöövervakningsprojekt som nämndes i ansökan. Då budgeten 

satta stopp för en LoRa-uppkopplade konduktivitetsmätare och en extra LoRa-gateway fick två projekt utgå: 

• Flödesmätning i diken 

• Havsinläckage i ledningsnät 

 

Istället tillkom två nya övervakningsprojekt. 

• Nivåmätning i recipient 

• Flödesmätning i utlopp från damm  

 

Detta innebar dock att fyra övervakningsprojekt startades inom detta projekt. 

 

2.6. Samhällsnytta 
 

2.2.13 Process- & kunskapsrelaterad samhällsnytta 
 

Största samhällsnyttan med direkt koppling till projektet är en kompetenshöjning hos de delaktiga 

personerna och organisationerna. Den nya tekniken innebär även inrättande av innovativa verktyg för 

kommunen och privata aktörer i Kalmar kommun samt att den ger nytt kunskapsunderlag för politik och 

förvaltning genom de nya miljöövervakningen. Mer om detta förklaras i styckena nedanför 

 

Projektet har på ett konkret sätt vidareutvecklat samarbetet mellan Kalmar Energi och Kalmar Vatten. Två 

samhällsviktiga aktörer där den gemensamma kunskapen ökat genom projektet något som kommer bidra till 

effektiviseringar även i framtida processer aktörerna emellan. Genom att Kalmar Energi har öppnat upp sina 

trådlösa nät för Kalmar Vattens verksamhet möjliggör det mätningar som tidigare inte var möjligt för Kalmar 

Vatten. Det har gett deltagare i projektet insikter om vidare samarbeten samtidigt som det har breddat 

perspektivet på möjligheterna som finns till en förbättrad havs- och vattenmiljö i Kalmarregionen. 

 

Kalmar Energi har samtidigt utvecklat sin stadsnätsaffär genom detta samarbete med insikterna att värde 

inte skapas genom att säkerställa endast en beståndsdel i värdekedjan av Sakernas Internet utan genom en 

helhet i tät dialog med kunden.  

 

Det har också varit utvecklade för samtliga projektdeltagarna att förkovra sig inom sakernas internet (IoT) i 

allmänhet. En ökad förståelse av beståndsdelarna som ingår i värdekedjan för sakernas internet. Det har 

också skapats insikter med fördelarna att ha förståelse för de olika beståndsdelarna och möjligheterna de 

kan skapa för framtida arbeten inom området.  

 

Genom projektet har även infrastruktur trådlösa nät utformas utanför centrala Kalmar, till några av de 

mindre samhällena inom Kalmar kommun. Detta gör det möjligt för innovativa projekt i stora delar av 

Kalmar kommun där även inkluderat glesbebyggda områden. Det kan säkerligen möjliggöra uppkoppling av 

saker inom helt andra områden än inom havs- och vattenmiljön, vilket kan leda till nya innovativa 

tillämpningar inom Sakernas internet i andra delar av Kalmar kommun än i centralorten.  
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2.2.14 Resultatrelaterad samhällsnytta 
 

En indirekt samhällsnytta som kommande åtgärder från miljöövervakningen är förhöjda rekreationsvärden i 

kustvattnet kring Kalmar. Detta genom att rätt områden prioriteras med hänsyn till tillskottsvatten vilket 

leder till att näringsämnesbelastningen kommer att minska på vattendrag och kust.  

 

3. Erfarenheter 
 

3.1. Teknikens lämplighet i VA-bolag 
 

Utvärderingen av LoRa-tekniken i detta projekt har visat att det finns många mätningar som kan dra nytta 

av tekniken men att det även finns undantag. Listan visar vår tolkning av vad som är lämpligt och mindre 

lämpligt med LoRa-teknik. 

 

Typ av mätning  LoRa ett 

bra 

alternativ 

LoRa ett 

mindre bra 

alternativ 

Förklaring 

I ledningsnätet/ 

vattendrag/ dammar 

och marker 

X  Lång batteritid och lång räckvidd 

I pumpstationer/ 

tryckstegringar mm 

 X Här finns redan kommunikation med högre tidsupplösning, och 

säkrare uppkoppling samt ström  

Med tidsupplösning 

större än 5 min 

X  Batterilivslängden tiden är fortfarande bra varvid man kan gå 

ner till 5 min på de flesta LoRa-loggrar  

Med tidsupplösning 

mindre än 5 min 

 X En hög tidsupplösning gör att man kommer att få byta batterier 

på heltid om man har +100 LoRa-loggrar 

Kritiska mätningar 

där 99-100 % av all 

data krävs 

 X LoRa-tekniken är enklare mm än tex GSM och kan därför inte 

garantera hög tillförlitlighet som andra tekniker kan. 

Där all data inte 

måste komma fram 

X  Om små luckor i datan kan accepteras är LoRa-tekniken 

fördelaktig i många mätningar 

Nivåmätning X  Enkel mätning, lång batteritid och lång räckvidd, prisvärd 

Tryckmätning X  Enkel mätning, lång batteritid och lång räckvidd, prisvärd 

Grundvattenmätning X  Enkel mätning, lång batteritid och lång räckvidd, prisvärd 

Temperaturmätning X  Enkel mätning, lång batteritid och lång räckvidd, prisvärd 

Lufttryck X  Enkel mätning, lång batteritid och lång räckvidd, prisvärd 

Flödesmätning  X För en kvalitativ flödesmätning krävs både nivå och hastighet i 

ledningsnät. Denna typ av mätning används ofta i juridiska 

bedömningar, samt dimensionering av konstruktioner och 

kräver då högre noggrannhet och hög tidsupplösning.   

Regnmätning  X Denna typ av mätning används ofta i juridiska bedömningar, 

samt dimensionering av konstruktioner och kräver då högre 

noggrannhet och hög tidsupplösning.  
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LoRa-tekniken är öppen och tillgänglig för alla med teknikintresse. Om ett VA-bolag sätter upp ett eget 

LoRa-nätverk, vilket kan vara lockande då man slipper alla abonnemangsavgifter, krävs det att VA-

organisationen har en IT-organisation som kan hantera de säkerhetsrisker som föreligger med LoRa-

tekniken. Kalmar Vatten som har +100 anställda har en IT-avdelning som är för liten för att kunna hantera 

denna teknik då övriga kritiska system tar alla tid. Kalmar Vatten har därför valt en strategi, i detta projekt, 

att samarbeta med en lokal aktör som har bättre kunskap och erfarenhet av denna teknik än oss. På detta 

vis får vi tillgång till LoRa-tekniken utan att själva göra oss sårbara pga okunskap om denna tekniks risker. 

Detta arbetssätt rekommenderas av oss. 

 

3.2. Fortsatt utvecklingsbehov  
 

I detta projekt har Kalmar Energi satt upp IoT-plattformen för LoRa. Då intelligensen är begränsad i LoRa-

loggrar krävs det intelligensen läggs i plattformen istället. Efter att ha använt systemet ett antal veckor har 

följande funktioner saknats: 

 

• Sätta tidsupplösning på LoRa-loggrar via IoT-plattformen (Downlink programmering)  

• Eventbaserad tidsupplösning 

• Flexibla dashboards där man kan lägga till tex flera dataserier på en sida. 

• Veckorapporter på loggrarnas status (Lättare få överblick på statusen på mätningen) 

 

Data från LoRa-plattformen ligger dock på Kalmar Energi men det finns ett behov av att samla alla data 

automatiskt från båda LoRa, GSM, övervakningssystem, debiteringssystem, SMHI mm i en analysplattorm 

på Kalmar Vatten. Först när man gör detta kan man få full nytta av datan.  

 

3.3. Kompetensbehov 
 

VA-bolag har, i bästa fall, samlat data på hög i övervakningssystemet och andra plattformar. Data 

innehåller dock mycket mer information som inte nyttjas idag men som kan ligga till grund till mycket 

bättre beslutsunderlag. Kalmar vatten har idag ca 50 000 signaler och fler tillkommer hela tiden. För att 

använda denna data behövs det en ”dataorganisation/enhet” på VA-bolaget som säkerställer att data är 

korrekt och bearbetas automatiskt till ett beslutsunderlag som hela organisationen kan ha nytta av. När vi 

är här kan vi ta steget till motsvarigheten industri 4.0 och jobba mer proaktivt drift och underhåll. 
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