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T    o orun Jorde är arbetsledare på 
Kommunteknik i Malmö stad 
och den som ansvarar för stadens 
sommarplanteringar och -rabat- 
ter. Vanligtvis dras hon hela som- 

rarna med oro för om växterna bevattnas 
rätt. I år har hon kunnat koppla bort den-
na oro lite grand, åtminstone när det gäller 
växterna i de 200 urnor som står på vägar-
nas mittlister.

– Det här är jätteskönt för mig, säger 
hon. Nu kan jag se om de som sköter vatt-
ningen har vattnat med korrekt vatten-
mängd och jag kan se när det börjar tor-
ka upp. Jag ser också vilken effekt ett even-
tuellt regn har: ibland gör det nytta och 
ibland inte.

Hon kan avläsa fuktighetsgraden på vil-
ken dator eller smartphone som helst, och be-
rättar att det är så spännande att följa att hon 

tittar till kurvorna allt som oftast. Än så länge 
är metoden ny och det finns mycket att lära. 

Det började redan förra sommaren. Då 
köptes en av Sensefarms fuktavkännare in 
för att användas på prov i Malmö.

– Vi tyckte att det funkade bra, så i år 
köpte vi in tre enheter till. Det känns sär-
skilt viktigt att ha koll på vattningen på så-
dana ställen som annars är svåra eller far-
liga att ta sig till. Till exempel urnor som 
står på refuger och liknande, där trafiken 
utgör en risk för den som ska dit och kän-
na eller vattna, och där man kanske måste 
spärra av vägen eller ett körfält medan vatt-
ningen pågår.

De fyra enheterna har placerats ut stra-
tegiskt i de urnor som står i mitten av väg-
arna, så att de vattnas på olika dagar. Varje 
enhet har två mätare som stoppas ner i jor-
den, en ganska högt upp och en längre ner. 

På så vis går det att följa hur fuktläget är på 
olika nivåer i jorden. Mätresultaten skick-
as via gsm-nätet till en databas på webben, 
och kan visas upp per dag, vecka, månad 
eller för hela säsongen.

TORUN JORDE TYCKER att det finns flera 
vinster med att använda fuktavkännare.

– Det blir en säkrare arbetsmiljö för den 
som sköter vattningen, eftersom de nu ba-
ra åker dit när det verkligen behövs, vilket 
även är bra för miljön, säger hon. Det är 
också en trygghet för mig att veta att det 
vattnas tillräckligt – det är kontrollerbart 
och det finns inga möjligheter att missa el-
ler av misstag vattna för lite eller för myck-
et utan att det märks. Enheterna kostar 
några tusenlappar, men det tjänar vi in på 
ett kick – en enda inköpt vattningsdag kos-
tar oss mer än så.

Tänk att slippa åka ut och kolla när växterna behöver  
vattnas – en idé som skulle spara både tid, miljö och pengar.  

I Malmö används elektroniska fuktighetsmätare för att kunna pricka in rätt 
vattningstillfälle, något som arbetsledaren Torun Jorde är mycket nöjd med.

Hon tror att ett tidigare problem har varit 
att växterna har fått för mycket vatten. Därför 
blir det förmodligen en vinst både för miljön 
och kassan när det gäller vattenåtgången.

Det går att ha hur många användare som 
helst som kan logga in och kolla kurvorna över 
fuktnivån. Det är inställt på att mäta en gång 
i timmen och visar både fukt och temperatur. 

– Det är en svår konst att vattna rätt, sä-
ger Torun Jorde. De som har arbetat med 
sommarblommor i 30 år eller så kanske 
vet precis när och hur mycket de ska vatt-
na, men för mig och alla andra som in-
te har den erfarenheten är det svårt att ve-
ta. Kombinationen rensning och vattning 
är en hel vetenskap – det kan behövas min-
dre rensning om vattningen är på exakt la-
gom nivå, för då trivs inte våtarv och andra 
ogräs lika bra.

Än så länge finns det mycket kvar att lära 
om hur kurvorna från fuktavkännarna ska tol-
kas, vid exakt vilken nivå det är läge att vattna 
igen och hur fuktig jorden då ska bli.

 
– VI FÖRSÖKER hitta rätt nivå, och för att ha 
koll så åker jag faktiskt ut till urnorna då och 
då för säkerhets skull och kollar på plats ock-
så. Men det är bara så här under inlärnings- 
fasen. Jag tror starkt på fuktavkännare som 
en metod som har framtiden för sig, och 
hoppas kunna köpa in ännu fler till nästa sä-
song. Jag skulle vilja använda dem i andra 
urnor och rabatter, och sedan tror jag att det 
finns stora möjligheter att använda dem för 
att förbättra vattning av nyplanterade träd 
också.

LENA M FREDRIKSSON

På datorskärmen går det att följa fukt- och temperaturkurvor 
timme för timme. Det gör att vattningsinsatser kan sättas in pre-
cis när de behövs. 

T v: I Malmö finns fyra fuktavkännare vars sensorer är nedgräv-
da i några av urnorna som står mitt i vägen. Torun Jorde foto-
graferade exakt vilka urnor som utrustades med avkännare och 
har därför inga problem att hitta dem igen. Batteriet i enheterna 
håller för mätningar en gång i timmen under en hel säsong.

Sensor 
ger full koll 

på vattningen

Givaren placeras diskret på lämpligt djup i jorden.

Via gsm-nätet skick-
as mätfakta automa-
tiskt till en databas, 
som sedan kan nås 
både med dator och 
smartphone.


