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Min fråga till er:

Vad finns det för möjligheter respektive hinder i 
delande av data? 



• 3 huvudområden

• Tar tempen på 
fastigheten

• Visar samband mellan 
stadens olika systemen 
och fastigheten 

• Fastighet – aggregering 
till stadsdel möjlig

• Demo – utveckling 
återstår
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Erfarenheter – Data och statistik

Nuläge
• För energi finns god tillgång till mätdata med hög 

upplösning

• Ekonomiska incitament har länge funnit både för att 
mäta och spara

• Stora dataluckor kring främst avfall, men även vatten 
och avlopp 
(för att inte tala om dagvatten)

• Mättekniker finns men incitamenten fattas

Hur skapar vi incitament?
• Avfall 

• CO2-beskattning
• Krav på byggnadens cirkuläritet eller resurshanteringsplan

• Vatten
• Säsongsvarierad kostnad
• Krav på byggnadens cirkuläritet eller resurshanteringsplan 



Min fråga till er:

Varför dela? 

- vilka är incitamenten att samla in och dela med 
sig av data?



En interaktiv karta



En interaktiv karta

… med information 
från digitala 
årsrapporter?



En interaktiv karta



Min fråga till er:

Finns det känsliga uppgifter?

- vilka är dessa och varför är de känsliga? 



Kontakta oss:

Peter Carlsson

peter.carlsson@sotenas.se

0709-64 92 78

Maria Lindroth

maria.lindroth@eon.se

0705-78 68 00

Kristina Lembre

kristina.lembre@malmo.se

0733-65 55 64

Frågor?



Våra frågor till er:

• Vad finns det för möjligheter respektive hinder i delande av 
data?

• Varför dela? Vilka är incitamenten att samla in och dela med 
sig av data?

• Finns det känsliga uppgifter? Vilka är dessa och varför är de 
känsliga? 
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