
Behovsstyret vanding 
af træer og buske
Optimer kommunens vandingsplaner 
med jordfugtighedsmålere
Mange kommuner har fokus på at sikre biodiversitet og ønsker samtidig at skabe renere luftkvalitet i byerne 
ZIH�EX�TPERXIV�XV�IV�SK�FYWOI��2]TPERXIHI�XV�IV�SK�FYWOI�WOEP�M�HI�J�VWXI�����PIZIʟV�LEZI�IOWXVE�QIKIX�ZERH��
men vand er en af de naturressourcer, som vi skal værne ekstra meget om.

Sensorer, der måler det reelle behov for vanding, er en løsning, som har været kendt længe i landbruget, og 
som de seneste år har fundet vej til kommunerne
  
Sensorerne giver kommunernes vej- og gartnerservice: 
• konkrete indsigter i hvor der reelt er behov for vanding eller risiko for overvanding. 
• mulighed for at planlægge vandingsruter efter kapaciteten i vandingsbilerne eller vandingsplaner
• forlænge levetiden på træer og buske ved tilstrækkelig vanding
• besparelser på vandforbrug

Om Sensoterra Soil moisture single depth sensor
Casen er baseret på ’Soil Moisture Single Depth Sensor’ - et jordfugtighedsspyd med indbyggede batterier, 
WSQ�IV�YHZMOPIX�EJ�HIX�LSPPERHWOI�ƼVQE�7IRWSXIVVE�XMP�PERHFVYKIX�SK�WMHIR�EHSTXIVIX�EJ�ƽIVI�OSQQYRIV�M�MRH��
og udland til at optimere lokale vandingsplaner. 

Jordfugtighedsspyddene måler vandindholdet i jorden ved at måle spændingen mellem sensorens to 
stænger.  

Spyddene sender data på timebasis om jordens fugtighed (Sensoterra Index eller i Volumetric Water content 
%), og målingerne kalibreres efter den lokale jordsammensætning (forholdet mellem fx sand, muld, småsten) 
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www.gate21.dk/faelleskab-for-dynamiske-data/install

Det mere tekniske
Sensoterra tilbyder adgang til data via egen webbrowser (Sensoterra Monitor), iOS eller android app. eller I kan 
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opsætning af sensorer samt datahåndtering foregår via Sensoterras løsning. 

Selve nedsætning og aktivering af spyddene er let. Spyddene kan graves eller bankes forsigtigt i jorden på det 
ønskede sted og aktiveres i mobil app ved hjælp af QR-koden på det enkelte spyd. 
Data kan herefter bruges til at planlægge ruter for vanding, beregne m3 vand, der skal bruges til vanding og 
meget andet. 
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udskiftes. 
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ADR (Adaptive Data Range) og OTAA (Over-the-air-activation). INSTALL udlåner LoRaWAN gateways til test af de 
WTIGMƼOOI�GEWIW�M�XMPJ�PHI�EJ�-�MOOI�LEV�HIXXI�
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Løsningen håndterer ikke persondata. 

Referencekommuner
&EPPIVYT�/SQQYRI��,MPPIV�H�/SQQYRI��*VIHIVMOWFIVK�/SQQYRI��%EVLYW�/SQQYRI�Q�ƽ��
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træer i kommunens LAR-løsninger. Indsigter fra sensorerne har bidraget til, at kommunen har afkortet den 
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Læs mere om jordfugtighedsmålinger på iotwiki.dk LXXTW���XMR]YVP�GSQ���RF�RYG

CALL INSTALL
Vil I høre mere om casen, og hvordan den kan bruges i jeres kommune? Ønsker I at låne spyddene via INSTALL? 

Kontakt INSTALL teamet for at høre mere om, hvordan jordfugtighedsspyd kan bruges i jeres kommune eller for 
at låne en test-kasse med jordfugtighedsspyd. 

Find kontaktoplysninger på https://www.gate21.dk/faelleskab-for-dynamiske-data/install/ 
eller scan QR-koden.


