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Med hjälp av sensorer ska Göteborg ha mer koll på vattnet i sina 

avloppsrör. Nu ska nästa steg tas när även byggarbetsplatser ska 

börja övervakas. 

TE X T JOHAN ROSHOLM FOTO  TALKPOOL , IVL

SENSORER I RÖREN HÅLLER  
KOLL PÅ VATTNET

Projektet LoV-IoT, Luft och vatten IoT, 
har pågått i snart ett och ett halvt år i 
Göteborg. Målet med projektet är att 
utveckla ett effektivare system för att samla 
in information om luft- och vattenkvalitet 
i städer med målet att bidra till bättre hälsa 
hos befolkningen. Mätningarna görs 
genom sensorer, som satts upp på tak eller i 
avloppsnätet i Göteborg.

FÖRSTA LYCKADE TEST

I Göteborgs avloppsnät har sensorer hittills 
satts upp på två ställen för att mäta antalet 
bräddningar. Det är tillfällen då orenat 
dagvatten och avloppsvatten släpps ut 
direkt från rören för att inte riskera att 
vattnet går bakåt och det blir översvämning.

Hittills har sensorer fungerat väldigt bra, 
berättar Stefan Lindgren, teknikchef i 
Talkpool som är ansvarig för sensorerna.

– Vi såg fler bräddningar än man trodde 
att det skulle vara. Nu ska projektet skalas 
upp och vi ska sätta ut fler sensorer, säger 
han.

IVL, Svenska miljöinstitutet, är också en 
del av projektet och arbetar mycket med 
förståelsen kring sensorer och hur data ska 
analyseras. Fredrik Hallgren, projektledare 
på IVL, är engagerad i LoV-IoT och även 

FAKTA: LOV-IOT
Ett projekt som har stöd från myndigheten 
Vinnova. Talkpools del, en av åtta projekt i 
Sverige, leder delprojektet med 
dagvattenövervakning. Förutom att mäta och 
analysera bräddning av dagvatten gör sensorer 
också luftkvalitetsmätningar i Göteborg.

Källa: IVL, Talkpool

han är nöjd med sensorerna i avloppsrören.
– Sensorerna i avloppsrören har varit 

stabila under det senaste halvåret och 
kunnat ge en flödesuppskattning från två 
bräddpunkter, säger han.

SKA MÄTA GRUMLIGHETEN

Projektet har nu gått vidare till nästa steg, 
där målet bland annat är att mäta 
grumligheten i dagvattnet som släpps ut 
vid större infrastrukturprojekt.

– Man vill kunna följa en byggarbetsplats 
med både luftsensorer som mäter partiklar 
och buller, samtidigt som man mäter 
dagvattnet som kommer ifrån platsen, 
säger Fredrik Hallgren.

Framförallt är det kvalitetssensorer som 
ska ha koll på vad det kan vara för något i 
dagvattnet som läcker ut.

– Till exempel när Västlänken ska byggas 
i Göteborg så är man rädd för att det kan 
bli stora läckage av lera, men även 
föroreningar och partiklar, snösmältning 
och regn, säger Stefan Lindgren.

Det är tänkt att sensorerna ska ge en 
indikation på belastningen av föroreningar 
som kommer med dagvattnet, genom att 
mäta grumligheten. Projektet ska vara ett 
test för att se att tekniken fungerar. Det är 

Fredrik Hallgren, projektledare, IVL

Stefan Lindgren, teknikchef, Takpool

inte tänkt att det ska användas i 
infrastrukturprojektet för tillfället.

STRÖMSNÅL TEKNIK

Både Fredrik Hallgren och Stefan Lindgren 
lyfter fram fördelarna med sensorer jämfört 
med den mer traditionella mätutrustningen 
som framförallt används idag.

– Det kostar alldeles för mycket med den 
befintliga instrumenteringen. I projektet 
vill vi se hur långt man kan komma med 
enklare sensorer för att fånga när ett utsläpp 
sker eller när halterna blir för höga, säger 
Fredrik Hallgren.

Även om sensorer kanske inte mäter lika 
bra som dagens andra mätinstrument är 
fördelen istället att fler sensorer kan 
installeras till lägre kostnad och att 
mängden istället kan ge en bra om än inte 
lika exakta värden.

– Men man kan enkelt se om det sker en 
förändring så att åtgärder snabbt kan sättas 
in, säger Fredrik Hallgren.

Stefan Lindgren menar att det är just det 

som utgör IoT, Internet of Things.  
Att det genom mängden sensorer går att få 
mycket data.

– Med dataanalys kan man dra massor 
med slutsatser från ett stort statistiskt 
underlag. Istället för några få och exakta 
mätpunkter så får man en stor mängd data.

Sensorerna i avloppssystemen drivs av 
litiumbatterier och beräknas av Talkpool 
ha en batteritid på cirka tre-fyra år, 
beroende på hur ofta den mäter och hur 
strömhungrig mätproben är.

 
DEL AV STÖRRE SYSTEM

Fredrik Hallgren vill och hoppas att fler 
städer anammar tekniken, men att det 
fortfarande finns en del att jobba med.

– Det finns ett stort jobb med att hantera 
data och tillgängliggöra den, säger han.
Förutsättningen för sensorerna är dock att 
den data som samlas in kan skickas vidare. 
För att kunna göra det har ett Loranät satts 
upp i Göteborg av Talkpool. Ett Loranät är 
en teknik som kan skicka och ta emot data. 
Tolv stycken basstationer har hittills 
placerats ut, vilket täcker hela Storgöteborg.

– Vi har satt upp basstationer för att 
kunna täcka Göteborg, och i stadsmiljö är 
räckvidden ungefär tre kilometer. På 
landsbygd kan den vara omkring tio 
kilometer, det är beroende på var de 
placeras, berättar Stefan Lindgren.

Ju högre upp basstationen är placerad, 
desto längre är räckvidden som regel.  

Stefan Lindgren från Talkpool har själv varit med och installerat sensorer i dagvattenbrunnar.


