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Öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things 
(IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små 
och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen.



Projektet är viktigt för att bemöta den pågående krisen



Vad är IoT?

SMART INDUSTRI

EFFEKTIVISERING

BIG DATA



Möjliggörare

Nätverk som idag kan skicka data 

med mycket låg strömförbrukning 

längre sträckor. LPWAN.

Bättre batterier, framförallt billigare.

Hårdvara (mikrodatorer) som blivit 

mindre, mer kraftfull och också 

framförallt billigare.

Mjukvara som blivit mer tillgänglig

och enklare



→ Smart parking

→ Structural health of the 

buildings

→ Bridges and historical 

monuments

→ Air quality measurement,

→ Sound noise level 

measurement

→ Traffic congestion and traffic 

light control

→ Road toll control

→ Smart lighting

Trash collection optimization

→ Waste management

→ Utility meters

→ Fire detection

→ Elevator monitoring and control

→ Manhole cover monitoring

→ Construction equipment and 

labor health monitoring

→ Environment and public safety

Smart city



And many, many, more … 

Patient health and parameters, connected

medical environments, health care wearable,

patients surveillance, ultraviolet radiation

monitoring, telemedicine, fall detection,

assisted living, medical fridges, sportsmen

care, tracking chronic diseases, tracking

mosquito and other such insects population

and growth.

Water quality, air pollution, temperature, forest

fire, landslide, animal tracking, snow level

monitoring, and earthquake early detection,

water leakage, river flood monitoring, swimming

pool management, and chemical leakage.

Smart electricity meters, gas meters, water

flow meters, gas pipeline monitoring, and

warehouse monitoring, Network control, load

balancing, remote monitoring and

measurement, transformer health monitoring,

and windmills/solar power installation

monitoring.

M2M applications, robotics, indoor air quality,

temperature monitoring, production line

monitoring, ozone presence, indoor location,

vehicle auto-diagnosis, machine health

monitoring, preventive maintenance, energy

management, machine/equipment as a service,

and factory as a service.

Energy and water use, temperature, humidity,

fire/smoke detection, remote control of

appliances, intrusion detection systems, art,

goods preservation, and space as a service.

Insurance, security and tracking, lease, rental,

share car management, quality of shipment

conditions, item location, storage

incompatibility detection, fleet tracking, smart

trains, and mobility as a service.

Supply chain control, intelligent shopping

applications, smart shelves, and smart product

management.

LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications (2020). Academic Press, Introduction to low-power wide-area networks, Bharat S. Chaudhari1, Marco Zennaro2



Internet of things reference model

IoT RM proposed by Cisco. (Adapted from Cisco, The Internet of things reference model, 2014, http://cdn.iotwf.com/resources/71/IoT_Reference_Model_White_Paper_June_4_2014.pdf.)
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Collaboration and processes (people and business processes) Information technology IT

Operational technology OT

Application (report, analytics, control)

Data abstraction (aggregation and access)

Data accumulation (storage)

Edge (fog) computing (data element analysis and transformation)

Connectivity (communication and processing units)

Physical devices and controllers (the “things” in loT)



IoT Lab för SMF 

2021-09 – 2023-03

~ 8 MSEK

2 postdoc 

2 forskn. ing

+ lärare/forskare

Stärkt konkurrenskraft och hållbarhet hos små och 

medelstora företag i Linnéregionen genom nya 

innovationsprocesser inom IoT. 



Aktiviteter

föreläsningar workshops openlab pilotcase

inspiration kunskapshöjande affärsmodeller test och utveckling



Inspirationsföreläsningar



Workshops



Urval av projekt inom IoT

→ Miljö och vattenövervakning Kalmar Dämme –

Institutionen för Biologi och Miljö LNU samt Flowbic AB

→ Uppkopplad bikupa, Beelab AB

→ Matsvinn, uppkopplad våg - PM & Vänner

→ Filterövervakning VVS – QTF Sweden AB 

→ Obemannade butiker – Honestbox AB

→ Tryckmätning i dysor spolbilar - Aquateq AB 

→ Sensorer i charkuteri, Stens Chark Åseda

→ Uppkopplade vågar, Svenska våg

→ Mätning av väder och personer, Böda Sand, Öland

→ Flöden, Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

→ Processövervakning Murbox, Adductor AB

→ Vattenrening ozongenerator, Pure Bio Synergy AB

→ Uppkopplat spelifierat miljöhus, LNU



Pilotcase

Övervakning av filter på distans.

Nuläge: Transporter över stora områden för tekniker.
Utmaning: Täckning i undercentraler.

Projektet handlar om att stötta företaget i sin utveckling av 
kommunikation och mätning av befintlig utrustning som ofta är 
installerade i undercentraler. Utmaning är att kunna hitta rätt 
kommunikation och hårdvara som kan kopplas till befintliga system. 
Stor potential för att kunna minska restid för personal och att också 
leverera nya produkter till kunder.

QTF Sweden AB:
Uppkopplad filterövervakning



Pilotcase

Svenska Våg AB: 

LPWAN och uppkoppling av industriella vågar.

Vägning och mätning. Projektet handlar om att stötta företaget 

i sin utvecklingsresa för att koppla upp befintliga vågsystem 

mot internet. Stor potential för att företaget ska kunna leverera 

nya lösningar till sina kunder.



Vårt IoT-lab

För att skapa ett levande och attraktivt utvecklingslab för 

våra regionala företag krävs ett lab.

→ (1) Nya algoritmer för energieffektiv mätning av soptunnor.

→ (2) Showcase-paper för alla pilotcase. 

Fig. 2. An RS-485 enabled 

scale sending data using 

LoRaWAN

to The Things Network and 

Datacake,

Fig. 5. Linnaeus University 

visiting PM & Viinner to 

discuss

how to apply potential IoT 

solutions.



Vikten av att samverka

Samverkan -

Offentlig sektor, 

akademi och 

näringsliv

Kalmar Energi och 

Wexnet har varit 

möjliggörare i 

samarbetet

Ökad 

konkurrenskraft i 

regionerna

Vi lägger nu grunden för en profil 

inom tillämpad IoT inom regionerna

→ Labresurser och kompetens.

→ Nära koppling till både utbildning och forskning.




