
 

              

  

 

Referat – Klar til Smart Vækst - Intelligent Gadelys 
2. seminar, 9. nov. 2017 

Gadelys og smart brug af data 

 

Kirstine gav en introduktion til dagen, som havde det overordnet formål at diskutere brugen og håndteringen 

af vejbelysningsdata. 

 

Thomas Skovsgaard fra Exlumi fortsatte med et overblik over hvilke opgavestyringssystemer der findes til 

håndtering af vejbelysning, hvordan de bruges, integrationsmulighederne samt gevinsterne.  Thomas fortalte 

om de 4 mest kendte systemer til opgavehåndtering: Driftweb3 med Giv et prej, GIS34 med Borgertip, 

Gadelys med Give et tip og Synchronicer med Tip ”kommune”. Systemerne kan håndtere blandt andet 

borgerhenvendelser, fejl, leverandør kontrol og generere dokumentation. Gevinsterne der kan opnås er 

digital sporbarhed af mange typer opgaver, bedre borgerservice, med en hurtigere svartid og større 

besparelser gennem mere effektiv fejlmelding. 

 

Erik Knudsen fra Holbæk kommune fortsatte snakken om styringssystemer, ud fra et mere praktisk 

udgangspunkt. Holbæk kommune har siden 2012 skiftet til 100% LED belysning og implementerede i den 

omgang styringssystemet CityTouch. Formålet med styringen skulle være at få en intelligent overvågning, 

energibesparelse og bedre service overfor borgerne, samt optimering af drift.  

Resultatet er ifølge Erik at de har kunnet nedjustere driftsudgifterne til en 1/3. Besparelsen er opnået ved 

bedre at håndtere og følge op på fejl og henvendelser. Derudover har kommunen med smart dæmpning 

reduceret deres energiforbrug til 16%, fra omkring 3.306.000 kWh pr år til 522.000 kWh pr år.  

 

Jens Hammer og Teddy Larsen fra DOLL gennemgik nogle af de driftserfaringer, der er gjort med de 

styringssystemer, der er blevet afprøvet i DOLL. Alle systemerne kan tage fat i og justere enkelt lyspunkter, 

som blandt andet kan bruges til at imødekomme borgere, der oplever blændingsgener. Derudover kan 

systemerne også dæmpe efter forskellige lys-profiler, som justerer lysintensiteten i løbet af dagen og efter de 

forskellige sæsoner. Som et tillæg kan man bruge sensorinput, som overruler styringssystemets lys-profil 

eks. hvis der er bevægelse ved lyspunktet. Systemerne kan også levere uddybende oversigter over 

energiforbrug, fejl, mv., som aktivt kan bruges til at løse konflikter i forbindelse med spidsbelastede 

tidspunkter. Systemerne yder også en stor fordel i forbindelse med vedligehold, ved at give konkret 

information omkring, fejl, mast placering, armatur indsats, total brændetid mm. Alt sammen information der i 

betydelig grad kan sænke driftsomkostningerne og lette planlægningen. Enkelte af lysstyringssystemerne 

kan kobles direkte til bystyringssystemer, opgavestyringssystemer og GIS systemer, hvilket vil bliver udviklet 

meget mere i fremtiden 

 

Men med mere styring og data følger også en større sikkerhedsrisiko. Thierry Silvio Claude Soreze fra DTU 

gav et overblik over de nødvendige tanker man skal gøre sig vedrørende data og IT sikkerhed. Selve Smart 

City konceptet afhænger af en høj connectivity med en masse data, som netop er det sårbare overfor cyber 

angreb. Cyber angreb kan forsage blackouts, økonomisk tab og farlige situationer. Derfor er det afgørende 

at kommunerne i etableringen af nye smart systemer tænker sikkerheden ind tidligt. Spoofing, datakorruption 

og overvågning er nogle af de større trusler ved IT sikkerhed. Nogle af risikoerne er at systemer bliver lukket 

ned eller misbrugt, at der kan blive krævet løsepenge for at låse systemerne op, eller at private data bliver 

lækket. For at højne sikkerheden er der en lang række aspekter der bør overvejes, herunder: 
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• Kryptering 

• Streng adgangskontrol 

• Fysisk beskyttelse af adgangspunkter 

• Overvågning af systemer 

• Sikre backup systemer 

• Hyppigt opdatere systemer 

• Krise strategi hvis uheldet er ude 

• Sikre en høj sikkerhed allerede fra leverandøren 
 

Herefter gav Henrik Lehrmann Christiansen fra DTU, et overblik over den digitale infrastruktur og de tekniske 

muligheder man har for at etablere en sådan. Intelligent gadelys kan blandt andet sikre bedre 

trafiksikkerhed, lavere energiforbrug og optimeret vedligeholdelse. Ved stort set alt digital infrastruktur har 

man en sensor/lampe der kommunikerer med en gateway, som igen kommunikerer med en central 

computer/server. Der er forskellige kommunikationsteknologier til rådighed med hver deres fordele, Wifi, 

LoRaWAN, Sigfox og NB-IoT. Vigtige forskelle inkluderer: rækkevidde, kapacitet, bitrate, en eller tovejs, 

sikkerhed, pålidelighed, energieffektivitet, spektrum/frekvensbånd, åben/lukket, ejerskab og ikke mindst pris. 

LoRaWAN er udviklet til lav bit rate, dvs. lidt info, men kan sende over lange distancer. Det er ikke-licenseret 

bånd, så det kan sættes op af alle. SigFox er også lav bit rate med lang rækkevidde, men er licenseret så 

det skal udrulles af SigFox operatører. WIFI har høj bit rate og kort rækkevidde, og er ikke udviklet til IoT 

men finder anvendelser hvor meget data skal kommunikeres. NB-IoT er standardiseret af 3GPP, har lav bit, 

og lang rækkevidde, men er også bundet af licens, og skal derfor udrulles af mobiloperatører  

Henrik sluttede af med at sige at den perfekte teknologi findes ikke – der er forskellige muligheder og 

begrænsninger, og ofte er en kombination den bedste mulighed. 

 

Kim Brostrøm havde det afsluttende oplæg omkring dæmpningsteknologier til trafikveje og stier. Nogle af de 

mest avanceret lyssystemer kan, ved hjælp af bevægelsessensorer, lyse kun hvor der er brug for det. 

Bevægelsessensorerne bruger enten infrarød, radar eller video til at følge bilen, cyklen eller fodgængeren. 

Eksempler på disse systemer er Tvilight, Seneco og Philip’s LumiMotion.  

 

Til slut tog deltagerne på en køretur rundt i DOLL for at se på lysdæmpningsystemer. 
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Deltagerliste: 

Navn Kommune/virksomhed 

Alex Olsen Gentofte Kommune, Sort Drift, Vejmyndighed 

Henrik 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 

Martin Steenstrup Guldborgsund Kommune 

Morten Skibstrup Nikolajsen Hillerød Kommune 

Eva Larsen Vej og Park, Hørsholm Kommune 

Jesper Folke Andersen Sorø Kommune 

Henrik Pedersen Albertslund Kommune 

Kirstine Hjorth Lorenzen Gate 21 

Maja Yhde Gate 21 

Teddy Sibbern Larsen Gate 21 

Kim Brostrøm Gate 21 

Birger Schneider  Delta 

Thomas Skovsgaard Exlumi 

Erik Knudsen Holbæk Kommune 

Jens Hammer Gate 21 

Jakob Hildebrandt Andersen DTU Fotonik 

Henrik Lehrmann Christiansen,  DTU Fotonik 

Thierry Silvio Claude Soreze,  DTU Fotonik  

  

 


