
smart stad
Testbädd för

För att möjliggöra vägen mot målet att vara världens smartaste stad, invigdes  
i november 2016 en fiberbaserad testbädd längs Kistagången i Stockholm.

Det var i slutet av november som närings-
minister Mikael Damberg, tillsammans 
med Stockholms finansborgarråd Karin 
Wanngård, landshövdingen Chris Heister 

och stiftelsen Electrums ordförande Ulf Wahlberg 
invigde den fiberbaserade testbädden som Stokab 
byggt längs Kistagången.

Testbädden ska underlätta för de som vill utveckla  
nya tekniska lösningar för till exempel styrning, mät-
ning och informationsinsamling av olika system som  
är installerade i stadsmiljö, främst inom IoT (sakernas  
internet). Syftet är bland annat att främja hållbara 

städer, öka innovationskraften och därmed fram-
tidssäkra jobben.

BAKOM INITIATIVET TILL TESTBÄDDEN Urban ICT Arena 
står aktörer som Ericsson, IBM, Stockholms stad, 
KTH, Stockholms Universitet, Länsstyrelsen med 
flera. Vid dags dato är över 20 aktörer engagerade. 
Dessa driver ett 40-tal projekt i testbädden.

Exempel på projekt är test av 5G, som Ericsson 
driver, självkörande fordon (samarbete mellan KTH 
och Ericsson), smart styrning av belysning, automa-
tiskt mätning av gående och cyklister (belysnings- 

Här installerar Stockholm stad en switch i ett av de 15 teknikskåpen i testbädden längs Kistagången. FOTO: ANDERS BROBERG, STOKAB
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Den fysiska testbädden
Rent fysiskt består testbädden av 15 punkter längs 
Kistagången som Stokab har anslutit med fiber. 
Avståndet mellan platserna är cirka 100 meter och 
olika typer av möbler i stadsmiljön har anslutits, 
exempelvis lyktstolpar, busskurer och linspänn 

(mellan fastigheter). Testbädden sträcker sig från 
Ärvinge idrottsplats, genom bostadsområdet där det 
finns två skolor och ett äldreboende, vidare genom 
affärs- och forskningskvarteren fram till Kistamässan 
vid pendeltågsstationen. Varje plats har försetts med 
ett teknikskåp för att underlätta för testbäddens aktö-

rer att använda sin utrustning. Till varje plats går det 
åtta fiber vilka alla nås från ett särskilt iordningsställt 
teknikrum som placerats i en av Stokabs knutpunkter 
som finns i området.

Urban  
ICT Arena

Syftet med test-
bädden är att främja 
hållbara städer, öka 
innovationskraften och 
framtidssäkra jobben. 
Bakom initiativet står 
aktörer som Ericsson, 
IBM, Stockholms stad 
och KTH.

 Läs mer på  
urbanictarena.se

Staffan Ingvarsson, 
VD Stokab.

NotBoring5GBike 
– världens första 5G- 
uppkopplade cykel.

respektive analysavdelningen vid Stockholms stads 
trafikkontor), samt NotBoring5GBike – världens 
första 5G-uppkopplade cykel.

EN MÄNGD TRÅDLÖSA TEKNIKER testas, allt ifrån wi-fi 
och smalbandsteknik (6LoWPAN) till 2G och 5G. Till 
våren kommer robotgräsklippare med luftkvalitets-
sensorer att testas. Robotarna kommer att utsmyck-
as och skötas av skolelever.

Ericsson bygger, tillsammans med Stockholms 
Lokaltrafik och Stockholms stad, om en busskur 
i syfte att göra den till världens mest uppkoppla-
de busskur. Förutom att utveckla busskuren som 
sändarplats för exempelvis 5G så kommer det att 
testas nya sätt att informera resenärer, mäta och 
styra saker i stads miljön, trygghetsskapande teknik 
med mera.

GENOM KTH OCH STOCKHOLMS Universitets engage-
mang möjlig görs för studenter att på fysiska platser 
i stadsmiljö, testa utrustning som annars bara hade 
stannat i labbmiljö. Testbädden har därför en direkt 
koppling till KTH:s Mentorspace – en plats där stu-

denterna får handgriplig hjälp med att bygga ihop 
prylar – alltifrån mätare och sensorer till robotar.

URBAN ICT ARENA ÄR inte bara till för företag och orga-
nisationer stationerade i Stockholm utan kan enkelt 
accessas från vilken plats som helst och av stort som 
litet bolag, men även andra kommuner. Länsstyrel-
sens tanke är att låta alla länets kommuner använda 
testbädden i stället för att behöva investera i egen.

– För oss som stadsnät är det viktigt att lära oss 
både hur vi bäst ska ansluta fiber i stadsmiljö och 
vad våra kunders framtida behov är. Därför var det 
naturligt för oss att engagera oss i testbädden, säger 
Staffan Ingvarsson, vd Stokab.

STOCKHOLM STAD HAR SOM ambition att till 2040 vara 
världens smartaste stad. För att lyckas med detta 
drivs en mängd olika projekt i syfte att både under-
lätta och styra stadens egna verksamheter mot ökad 
digitalisering. En strategi "Strategi för Stockholm 
som smart och uppkopplad stad" har tagits fram.  
I denna sätts ramar för hur uppkoppling och infor-
mationsflöden ska ske. n

20
aktörer driver ett 40-tal 
projekt i testbädden.
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