
 

 

 

Program – Klar til Smart Vækst  
 

Det intelligente gadelys – seminar 2 
DOLL, Naverland 2, 2600 Glostrup, 9. november 2017 
 

Formålet med dagen er at følge op på nogle af de spørgsmål omkring smarte data, som bl.a. blev 
taget hul på til vores fælles data seminar på DTU 12 okt. 2017. Men her handler det specifikt om 
gadelys: begreber, brug af data, sikkerhed og systemer til datahåndtering. Dem af jer, som har 
arbejdet med den fremsendte hjemmeopgave, skal på banen og fortælle hvordan det står til i jeres 
kommuner. Vi slutter af med at høre om og senere se på forskellige behovsdrevne 
dæmpningsteknologier. 
  
09:30 - 10:00 Ankomst og kaffe 

10.00 – 10.10  Intro og velkommen til dagen, herunder en kort status på Klar til Smart 
Vækst, v. Maja Yhde og Kirstine H. Lorenzen, Gate 21 

10.10- 10.30   Systemer til datahåndtering og gadelys, Thomas Skovsgaard, Exlumi 
Hvilke typer af overordnede systemer findes til håndtering af data og 
dokumenter i den kommunale planlægning og styring af vejbelysningen. 
Hvordan kan de bruges, hvad er integrationsmulighederne og hvilke 
gevinster kan realiseres ved at benytte disse systemer. 

10.30 – 11.10 Præsentation af resultater fra hjemmeopgave, v. alle kommune som har 
lyst. I fik i september fremsendt en opgave og et skema. Formålet er at der i 
hver kommune dannes et overblikket over, hvilke data og dokumentation 
som findes om gadelyset. Opgaven indeholdte en bruttoliste, hvor felterne 
kunne udfyldes med status. I må gerne fokusere på et afgrænset sæt af 
områder/felter, hvor I mener jeres kommune har særlige udfordringer 
og/eller muligheder for at agere meget smartere med brug af data. Hver 
kommune har 5- 10 min til præsentationen.   

11.10 – 11.20 Pause 

11.20 – 11.35 Holbæk Kommune – kommunale erfaringer med implementering af 
datasystem til styring af gadelys, v. Erik Knudsen. Kommunen begyndte i 
2012 at udskifte den gamle gade- og vejbelysning med LED-armaturer. I den 
forbindelse valgte kommunen samtidigt at implementere CityTouch 
lysstyringssystem. Erik kommer og gør status over, hvor langt kommunen er    
kommet med implementeringen af lysstyringen og hvilke erfaringer han kan 
give videre herfra.  

11.35 – 12.15 Driftserfaringer med street light management systemer i DOLL, v. Jens 
Hammer, Gate 21 og Teddy Sibbern Larsen, Gate 21. I DOLL har man 
implementeret hele 9 forskellige lysstyringssystemer. Jens og Teddy vil 
introducere til nogle af de funktionalitet ér, som findes i de forskellige 
systemer og fortælle om erfaringerne fra DOLL. Undervejs vil vi gå online og 
få præsenteret hvordan systemerne kan bruges.  
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12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.30 Gadelys, brug af data og sikkerhedsaspekter, v. Projektleder, Thierry Silvio 

Claude Soreze, DTU Fotonik. Thierry ville sætte fokus på de 
sikkerhedsudfordringer som opstår, når man går i gang med at implementere 
sensorer og kommunikere med data via gadelysinfrastrukturen. Herunder vil 
han komme ind på, hvad kommuner kan gøres for at datasikkerheden 
tænkes med. Oplægget er på engelsk    

 
13.30 – 14.00 En introduktion til smart city digitale infrastrukturer og 

kommunikationssystemer, v. Lektor Henrik Lehrmann Christiansen, DTU 
Fotonik. Henrik vil give jer en uddybende introduktion til de begreber og 
teknologier, som er i spil, når vi taler datakommunikation i den smarte by og 
gadelysinfrastrukturen.  

 
14.00 – 14.10 

 
Pause 

14.10 – 14.35 Dæmpningsteknologier til trafikvej, cykel- og naturstier. Erfaringer fra DOLL 
og nye projekter, v. Kim Brostrøm, Gate 21. Inden for de seneste år er 
mange af LED lysproducenterne begyndt at udvikle og sælge teknologier, 
som kan dæmpe lysstyrken ud fra behovet på den pågældende vej, sti eller 
plads, herunder forskellige typer af bevægelsessensorer. DOLL har en række 
strækninger, hvor mange forskellige typer teknologier er anvendt. Kim vil 
fortælle om markedet og Dolls’ erfaringer. Herunder vil Kim fortælles om et 
nyt projekt. som er på trapperne i DOLL. Det er en dæmpnings/lys-løsning, 
som egner sig til følsomme naturområder, hvor traditionel sti eller 
vejbelysning kan have en negativ effekt på områdets fauna.    

14.35 – 14.50 Evaluering af workshop 2 og diskussion af hjemmeopgave til næste gang! V. 
Kirstine Lorenzen, Gate 21 

14.50 – 16.15 Tour de DOLL rundtur, hvor vi skal rundt og se på de mange strækninger, 
hvor der er anvendt dæmpningsteknologier. Thomas Skovsgaard fra Exlumi 
vil vise os rundt og alle som kan nå at være med er velkomne. 
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Henrik Gaardhøj Pedersen Albertslund Kommune 

Frederik Sørensen Egedal Kommune 

Sune Schøning Egedal Kommune 

Jørn Mouritsen Fredensborg Kommune 

Niels Knudsen Frederiksberg Kommune 

Nick Nouri  Gentofte Kommune, Sort Drift, Vejmyndighed 

Nils Rasmussen Guldborgsund Kommune 

Morten Skibstrup Nikolajsen Hillerød Kommune 

Eva Larsen Vej og Park, Hørsholm Kommune 

Jesper Folke Andersen Sorø Kommune 

Maja Yhde Gate 21 

Thomas Skovsgaard Exlumi 

Jens Hammer Gate 21 

Kirstine Hjorth Lorenzen Gate 21 

Jakob Hildebrandt Andersen Gate 21 

Linda J. Madsen Allerød Kommune 

Jesper Folke Andersen Sorø Kommune 

Kim Brostrøm Gate 21 

Ida Emilie Stølan Gate 21 

Erik Knudsen Holbæk Kommune 

Henrik Lehrmann Christiansen DTU Fotonik 

Thierry Silvio Claude Soreze DTU Fotonik 
 


