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Annell
o Familjeföretag i tredje generationen

o 20 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Habo 

och Umeå

o Egen armaturutveckling samt svensk representant för 

stora utländska belysningsföretag

o Specialistavdelning inom området Stad & Trafik

o Seminarier, kompendier, projektrådgivning
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Annells roll i smarta städer

o Styrning av belysning är en naturlig del av vår verksamhet

o Gatubelysningen får en central roll i smarta städer

o Vi har tillgång till ett stort antal system och olika tekniker 

som går att applicera i våra armaturer och stolpar

o Vi har inget egenutvecklad system utan kan erbjuda det 

som kunden vill ha i våra produkter



Exempel på system som används

 

 

 

 

 

 

 

POWER LINE 

 Magenta, Italia www.apsystem.it 

 Cattolica, Italia www.umpi.it 

 Reggio Emilia, Italia www.reverberi.it 

 Lüdenscheid, Germany www.vossloh-schwabe.com 

 Santa Clara, California www.echelon.com 

 Stockholm, Sweden www.capelon.se 

 
Terranuova Bracciolini, 

Italia 
www.abb.com 

 

RADIO FREQUENCY 

 Reggio Emilia, Italia www.reverberi.it 

   

 Benevento, Italia www.geolumen.it 

 Coira, Svizzera www.esave.ch 

 
Finlandia www.c2smartlight.com 

 Stockholm, Sweden www.capelon.se 

 Israel www.telematics-wireless.com 

 Beit Dagan, Israel 
www.virtual-extension.com 

 Santa Clara, California www.echelon.com 

 
Lillestrøm, Norvegia www.datek.no 

 

Novazzano, Svizzera www.pdxeng.ch 

 



IoT och smarta städer

o Sakernas Internet: Föremål som hushållsapparater, kläder och 

accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd 

elektronik och internetuppkoppling, kopplas upp vilket gör att de kan 

styras eller utbyta data över Internet

o “A smart city is an urban area that uses different types of electronic 

Internet of things (IoT) sensors to collect data and then use these data 

to manage assets and resources efficiently”

Källa: Stockholms Stad

Källa: Wikipedia



Belysningen i blickfånget

o Ljuspunkterna finns överallt i städerna – lämpliga för nätverksbyggande

o Armaturer/stolpar är spänningssatta och sitter ofta lämpligt placerade, 

på hög höjd

o Utbyte till modern LED-belysning är en sparbössa och finansiär



Vad är syftet
o Ljusreglera/behovsanpassa för att spara energi samt höja säkerhet 

och trivsel

o Förenklat underhåll

o Erbjuda nya tjänster till medborgarna – nätverk, laddningsmöjligheter, 

information m.m.

o Höja säkerheten och bekämpa brott

o Styra flöden av människor och fordon

för att effektivisera

o Följa miljöparametrar i realtid





Exempel

Källa: Navigant Research



Utmaningarna

o Kunskapsbrist hos användarna/inköparna

o Stor underhållsskuld i kommunerna

o Organisatoriska problem (”silos”)

o Juridiska frågetecken

o Standardisering?

o Kompetens hos entreprenörer

o M.m.



Några case där Annell varit delaktiga

o Göteborg – Mycket stort antal armaturer med individuell/två-vägs Power 

Line-kommunikation – Capelon (nu även trådlöst)

o Stockholm Stad – Närvarostyrning/armaturkommunikation (Comlight) 

(Årsta, Nockebyhov, Bromsten m.fl.)

o Botkyrka – Bluetooth-styrning (Casambi) (Testprojekt:

Trygghet på gång-/cykelvägar)

o Huddinge – Närvarostyrning (Comlight)

o Nacka – Närvarostyrning (Comlight)

o Trafikverket/Uppsala – Närvarostyrning (Comlight)

o Kista/Urban ICT – Uppkopplad busstation med Bluetooth (Casambi)

o Trafikverket/E22 Kalmar – Test av tidig armaturstyrning med överlagrad 

styrsignal/PLC (Siteco Light Control 2008)



Kommunikation – Smarta städer

o Wireless Wide Area Network (WWAN)

o Low Power Wide Area Networks (LPWAN: LoRa, Sigfox, NB-IoT)

o Low Power Wireless Personal Networks (6LoWPAN, Zigbee -

802.15.4) 

o Wireless Local Area Network WLAN (WiFi)

o Power Line Communication (PLC)



Typ av nätverk

o Meshnätverk

o Zigbee

o WiFi

o Etc

o Icke meshnätverk

o LoRa

o NB-IoT

o Cat-M1

o Etc



Bandbredd

Källa: Navigant Research



Stand-alone



Närvarostyrning



Systemens uppbyggnad

Källa: Stockholm stad



Skalbart



Hårdvara i armaturen



NEMA eller Zhaga



Standardisering



Talq - standardisering



Var börjar man?

o Vad har vi för behov?

o Hur kommer vi arbeta med detta?

o Hur ser ansvarsfördelning ut?

o Vad har vi för system högst upp?

o Vad ställs det för krav på underliggande system?

o Kan systemen kommunicera?

o Val av teknik – kommunikation, hårdvara, typ av system osv



Tack för uppmärksamheten!


