
FME som stöd för 
rapportering av 
luftkvalitetsdata i 
”nära realtid” (NRT)



FME som stöd..

� Bakgrund

� Behov

� Lösning



Bakgrund

”Naturvårdsverket, kommunerna och flera 
andra aktörer övervakar luftkvaliteten i 
Sverige. Övervakningen sker genom bland 
annat mätning och modellberäkning.” NV.se



Bakgrund

Årlig rapport

NäraRealTid



Bakgrund

Årlig rapport

NRT



Behov - NRT
Luftkvalitet skall mätas och resultat presenteras i nära realtid (SOS-
tjänst). Värden och metadata skall vara korrekta samt att vissa värden 
skall korrigeras (TEOM)

Mätvärden skall kunna skickas direkt från station till nästa part (SOS-
tjänst, EEA:s tjänster)

Sensor Observation Service



CSV för leverans





FME Workbench
� Läsa och skriva CSV

� Kontrollera värden i alla kolumner: 
obligatoriska värden, format (t.ex. datum, 
mätvärde), kontroll mot publicerade kodlistor 
(Data Dictionary)

� Korrigera mätvärde (TEOM) efter en faktor

� Skapa felmeddelande för fel



FME Server
� Skörda NRT-CSV från repository (FTP)

� Alternativ är att CSV skickas till Job 
Submittern t.ex. direkt från station

� Flytta processade filer till repository för output 
(Valid, ej valid, felmeddelanden)

� Schemaläggas för att köras varje timme



Inläsning



Inläsning



TEOM korrigering/Validering





Skriva CSV (+ lite Python..)





Process

class Domain Model

«CSV»

CSV-filer

Repository INPUT | 

ftp.metria.se

# Aktör Y

# IVL

# Kommun X

# Opsis

# SLB

# Tillquist

«FME-server»

System validering CSV/TEOM 

korregering CSV

RepositoryOUTPUT- Valid/Korrigerad

# CSV: fi le

RepositoryOUTPUT - Not Valid

# CSV: fi le

# NotValidList: txt/excel/xml

Rapportör

Datav ärd

Repository Valid no Value (?)

EEA / Samhälle / Appar 

etc

«Skördar data varje

timme»

«Skördar»

«Laddas upp ti l l»

«CSV

Valid»

«Skördar»

«CSV

Valid

Empty

Value»

«publicerar /levererar

för»

«CSV

Not

Valid»

Kommuner / Utförare
Datavärd

EEA / Samhälle / Appar



FME som lösning

� Lätt att läsa in (FTP Caller borde kunna 
läsa in hel ”mapp”)

� Enkelt att skapa tester (format, externa 
kodlistor t.ex.)

� Lätt att hantera output

� FME server, tillgängligt och enkelt att 
schemalägga, snabbt



Resultat?
Se:

https://www.naturvardsverket.se/Luft/

https://www.naturvardsverket.se/realtidsdataluft

Tjänst testas fortfarande, leverantörer 
implementerar format

SLB-analys först ut med flöde i rätt format 

IVL står bakom SOS implementering





Frågor?


