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Klar til smart vækst
Workshop 1 – Det intelligente gadelys



13-06-2017

Dagsorden
• 10.00 – 10.15 Intro og velkommen: intro til kompetenceforløb v. Kirstine og Maja, Gate 21

• 10.15 – 10.30  Præsentationsrunde 

• 10.30 – 11.00 Lys, LED og kvalitet: Hvad skal man være opmærksom på: kvalitet, farvetemperaturer, effektivitet, etc. 
eksemplar fra Københavns (Birger Schneider, Delta)

• 11.00 – 11.45: Gruppeøvelse: Udveksling af erfaringer i forbindelse med udskiftning til LED – spørgsmål til efterfølgende 
foredragsholdere 

• 11.45 – 12.15 Frokost

• 12.15 – 12.45 LED udskiftning og forberedelse til integration af smart city løsninger, Hvad er de primære udfordringer. Inkl. 
Spørgsmål fra salen (v. Rådgiver Thomas Skovsgaard, Exlumi).

• 12.45 – 13.15 Nye LED retrofitløsninger og muligheder hermed. Inkl. Spørgsmål fra salen. Louis Poulsen

• 13.15 – 13.45 Trends for nye LED armaturer og smart city løsninger herunder også evt. retrofitløsninger v. Philips

• 13.45 – 14.00 Pause med kaffe og kage

• 14.00 – 14.15 Opsamling på dagen og forberedelse til fortsat forløb og workshop 2, v. Kirstine Lorenzen, Gate 21

• 14.00 – 14.30 Kort intro til DOLL – Danish Outdoor Lighting Lab (Kim Brostrøm, Gate 21)

• 14.30 – 16.00 Tour de DOLL rundtur i medbragte biler (v. Thomas Skovsgaard, Exlumi).
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Formål med dagen

• Intro til Klar til Smart Vækst

• Lære hinanden at kende

• Indfange jeres forventninger og input til proces

• Tema:  LED udskiftning og smart city muligheder
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Præsentationsrunde

• Navn og kommune

• Meget kort om kommunes gadelysanlæg og planer

• Lidt om din egen rolle i kommunen

• Lidt personligt: nævn en interesse du dyrker privat
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Klar til smart vækst projektet
• Periode: 2017-2018

• 22 kommuner

• 4*4 workshop + 2 fælles workshop

• Formål: 
• Jeres behov i centrum

• Opbygning af kompetencer og viden

• Øget implementering

Kommunale Smart 
City strategier 

Intelligent gadelys

Den smarte vej
Smarte 

affaldsløsninger

Klar til Smart 
Vækst



Kompetence-
matrix
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Samarbejder med andre organisationer
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Lyskompetencesporet 

• Formål: 
• udvikle kompetencer indenfor fremtidens kommunale gadelysanlæg; udfordringer og emner 

relateret til planlægning af et effektiv drevne LED gadelys, med integrerede Smart City løsninger 
og optimal brug og styring af data

• skabe samarbejde og dialog kommunerne imellem og måske udvikle tværkommunale 
initiativer

• At have det sjovt!
• Metode:

• Behovsdrevne workshopforløb
• Løbende dialog og interaktion på tværs af projekt og kommuner
• Involvering af markedsaktører
• Brug af cases og udvikling af værktøjer

• Deltagere: 
• Albertslund, Allerød, Bornholm, Egedal, Frederiksberg, Gentofte, Kalundborg, Guldborgsund, 

Hillerød, Roskilde og Hørsholm Kommuner
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Input fra opstartsworkshop - marts
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Intelligent gadelys og koblinger til andre spor

• Effektive drevne LED anlæg 
• Lyskvalitet matcher behov
• Stand-alone systemer
• Ressourcer og cirkulær økonomi (affaldsspor)

• Realtidsstyring og overvågningssystemer
• Lysintensitet som styres efter behov og aktivitet
• Anlæg som reagerer på fejl og kontekst
• Kommunikationssystemer; armatur-skab-styring

• Gadelysinfrastrukturen som bærer af Smart City installationer
• Krav til ny anlæg, renovering og udskiftning af armaturer, skabe og kabler
• Integration af sensorer, markerings- eller opladningsløsninger (den smarte vej)

• Smart planlægning; 
• Business cases
• Den smarte belysningsplan
• Finansierings- og servicemodeller (strategispor)
• Organisering (strategispor)
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Gadelys og smart økonomi
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Besparelsesmuligheder
• LED; 50-70 % energiudgiften
• Dæmpning eller slukning: 10-50% af 

energiomkostningen
• Anlægsomkostninger: 10-50% billigere ved 

udbud
• Drift og vedligehold: 10-50% billigere ved 

udbud
• Private veje betaler selv for lyset
• Garantier og LED
• Tværkommunale samarbejder
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Kompetencesporet: LYS

2017

Bilateral sparring  og dialog m. projektleder
HjemmeopgaveBehovsafklaring

2018

Fælles analyse/udbud/etc.???.

Opstarts
workshop

Workshop 1
LED anlæg

1. juni

Workshop 2.a 
Fælles data 

seminar – 12 okt.

Workshop 2.b 
Data og gadelys 

– nov, 2017

Workshop 3. Den smarte 
belysningsplan /1. Forår 

2018

Workshop 4. Den 
smarte belysningsplan 

/1. Efterår 2018

Fælles 
afslutnings-
workshop

Hjemmeopgaver, bilateral sparring  og dialog m. projektleder

Site visit, Drømmelys, 
Helsingborg + site 
visits. Feb 2018c

Tour. Ex. 
Roskilde, 

Kalundborg
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Lys, LED og kvalitet 

Hvad skal man være opmærksom på: kvalitet, 
farvetemperaturer, effektivitet, 

Birger Schneider, Delta
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Udfyld og aflever
Kommune

Navn

Medarbejder-ressourcer afsat til 
gadelys % af årsværk

Ca. antal lyspunkter

Belysningsplan (år)

% LED

% planlagt renovering

Leverandør af drift og service –
Inkl. status for udbud!

Leverandør – nyanlæg
Inkl. status for udbud!

Målt eller beregnet elforbrug

Anvendelse af datadrevne 
styresystemer i kommunen
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Gruppeøvelse

• Tid: 45 min

• Opgave 1: Hvad er kommunens største udfordringer i forbindelse med 
større LED udskiftningsprojekter – formulér disse som 3 konkrete 
spørgsmål til de efterfølgende foredragsholdere 
• 5 min. egne overvejelser – post it

• 20 min intern diskussion og erfaringsudveksling

• 5 min – formulering af 3-5 spørgsmål/problemstillinger 

• Opgave 2 (hvis der er tid): Formuler 1-2 konkrete tværkommunale 
samarbejdsprojekter, som kunne gennemføres i kompetenceforløbet 
(15 min)
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LED udskiftning og forberedelse til integration af 
smart city løsninger, Hvad er de primære 

udfordringer. 

Thomas Skovsgaard, Exlumi).
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Nye LED retrofitløsninger og muligheder hermed 
Claus Jensen, Louis Poulsen
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Trends for nye LED armaturer og smart city 
løsninger herunder også evt. retrofitløsninger

v. Anders Langvad Runemalm, Philips



Fælles Data Seminar

Den 12. oktober 2017

DTU, Lyngby

Seminar 2 – data og det intelligente gadelys

Den 9. November 2017

Næste gang vi ses…..



13-06-2017

Hjemmeopgave til næste gang

• Kortlægning af kommunes data-flow
• Anlægsdata

• Nyanlæg

• Drift, vedligehold og fejl

• Energiforbrug

• Økonomi og budgetter

• Styring af egne ressourcer

• Skema/materiale fremsende snarest

• Mulighed for dialog og sparring med Gate 21
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Data og gadelys – relevante områder

Kontrakter

Anlægsdata

Drift og 
vedligeholdsdata

Økonomi og budget

Anlæg Nyanlæg
Styring af 
leverandører

Vejkendelser mv.

Borgerdialog

GIS

Master

Armaturer

Lyskilder

Skabe og målere

Kabler

Energi/brændetimer

Dæmpning/styring

Hærværk

Fejl og fejlopretning

Drift af tilkoblede 
elementer

Borger-henvendelser

Budgetter/ressourcer

Udgifter/fakturaer

Indtægter, 3 part

Besparelser

Forsyningsselskab

Dokumentstyring Dataopbevaring Datadreven styring

Egne systemer?

Eksternt drevne 
systemer?

Integrations-
muligheder?

Feedback 
mekanismer

Forbedrings-
muligheder
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Opsamling på dagen

• Kommentar til program og forløb

• Input til næste workshop om ”Data og værktøjer til styring af anlæg 
og drift af det kommunale gadelys 

• Ønsker til aktiviteter til næste workshop?
• Bilateral sparring

• Site visits

• Paradigmer

• Business case

• Spørgsmål?
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Evaluering af 
dagens program
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