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Pressmeddelande 
28 november 2016  

Så påverkar bygget av Västlänken luft- och vattenkvaliteten  

- TalkPool med i konsortium lett av Göteborgs Stad som satsar på 

digital miljöövervakning  
 

Digital transformation och Sakernas Internet (IoT) är högt prioriterat i Göteborgs Stad. Med 

delfinansiering från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova startar man nu projektet LoV-IoT - 

Luft och Vatten med IoT i Göteborg. I projektet ska man med hjälp av IoT utveckla övervakning och 

visualisering av föroreningar i luft och dagvatten i samband med byggnationerna av Västlänken.  

Göteborgs Stad har valts ut av strategiska innovationsprogramet - IoT Sverige som en av åtta 

”hubbar” i Sverige, för att bli ledande på att använda ”IoT för innovativ samhällsutveckling”.  

Programmet är en flerårig nationell satsning av Vinnova, Energimynidgheten och Formas, där 

hubbarna kan söka medel för att lösa samhällsutmaningar med hjälp av IoT.  

I den beviljade ansökan skriver Göteborgs Stad - För att Göteborgs Stad långsiktigt ska profileras mot 

miljöövervakning av luft och vatten kvalitet och säkerställa kompetensförsörjning inom IoT kommer 

vi att skapa ett kluster med experter från företag och forskningsinstitut. IoT-företagen TalkPool och 

Vinnter, som är representerade lokalt i Göteborg kommer att utveckla hur IoT kan kommersialiseras 

och nyttjas av företagen i staden. Forskningsinstituten IVL, ACREO och TII bidrar med kompetens 

inom IoT, miljöanalyser, digitalisering, sensorutveckling, interaktion med användare och 

kommunikation. 

Miljöövervakning är ett väldigt spännande område inom IoT, säger Stefan Lindgren, teknisk chef på 

TalkPool. Genom att placera ut många enklare sensorer och kombinera information från olika 

informationskällor kan man spåra föroreningar och mäta att åtgärder verkligen har avsedd effekt.  

Bygget av Västlänken är en unik testarena som har stor nationell och internationell publik. Med 

testarenan visar staden hur man arbetar med miljöfrågor och ger samverkanspartners en plattform 

för utveckling av sina tekniska lösningar och tjänster inom IoT för miljöövervakning. På lång sikt har 

offentlig förvaltning, näringsliv och stadens invånare tillgång till en kartbaserad 

informationsplattform för miljöövervakning 

För mer information, vänligen kontakta: 

Robert Spertina, Head of IoT Talkpool, robert.spertina@talkpool.com  Tel: +46 70 797 67 88 

Eller 

Erik Strömstedt, VD Talkpool, erik.stromstedt@talkpool.com 

Tel: +41 81 250 2020 
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Läs mer om projektet och den nationella satsningen ”Internet of Things Sverige” på 

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2014-04011/LoV-IoT-Luft-och-Vatten-med-IoT-i-

Goteborg/ 
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