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Kroner i kassen 
og ro i maven 

med licensstyring
Aarhus Kommune har på blot to år realiseret en direkte nettobesparelse 

på 1,2 mio. kr. gennem stram licensstyring. 
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Den Storkøbenhavnske 
Digitaliseringsforening 
Ni forstadskommuner til København har stiftet en ny 
digitaliseringsforening den 1. marts 2016. 

Albertslund Dragør Glostrup 
Hvidovre Høje Taastrup Ishøj 
Rødovre Solrød Vallensbæk
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Kommunerne er 
enormt gode til it-drift
Kommunerne gør det rigtig godt på it-drift, konkluderer en benchmark-undersøgelse 
blandt 16 kommuner fra efteråret 2015. 

– sæt X 
i kalenderen
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Smart City som 
vækstmotor
Hver anden dansk kommune har sat et smart city initiativ i gang eller er ved at planlægge et inden for 

de kommende 12 måneder. Sådan hedder det i en international analyse fra konsulentfirmaet Arup 

som i samarbejde med CEDI står bag denne lokale udgave om Smart City i Danmark.

Rapporten roser i generelle vendinger den danske måde at 

organisere vores samfund på. Med en stor offentlig sektor, 

der i samarbejde med private aktører vil være velegnet til 

Smart City initiativer. Rapporten er ret optimistisk på Dan-

marks vegne.

Jeg tror på Smart City som en vej til mere vækst i Dan-

mark. Smart City som vækstmotor. Men Smart City er ikke 

noget uden data. Opsamling af data, deling af data og 

intelligent præsentation af data – gerne i realtid - er vejen 

til vækst. Det kan give bedre planlægning for kommuner, 

bedre afvikling af trafik i byerne og bedre udnyttelse af 

energiressourcer og en hel masse andet som ingen af os 

endnu har fantasi til at forestille os. Kommunerne skal så 

– i både interne og eksterne samarbejder – præsentere og 

udstille data, så borgere og virksomheder opnår fordele ved 

at få disse dataservices.   

Smart City kræver at vi vender data ud mod borgerne. Det 

alt afgørende for at lykkes, er at samarbejde med borgere og 

virksomheder og teknologileverandører. Når byer, borgere, 

biler og smartphones får flere og flere sensorer, bliver det 

også muligt at bruge de data i en servicemæssig sammen-

hæng til gavn for byen og for borgerne.  

Store interesser
Borgere og virksomheder vil lægge et pres på os som kom-

muner for at frigive åbne datasæt. OpenData.dk samarbej-

det, der er startet i Aarhus Kommune har både Region Midt-

jylland og 17 kommuner med i samarbejdet. Der er frigivet 

115 datasæt, som skaber ny gennemsigtighed og som har 

skabt grundlag for opstarten af nye virksomheder. 

Udstillingen af visse kommuners data på opendata.dk vil 

naturligt lægge et pres på de kommuner, som endnu ikke er 

begyndt at arbejde med åbne data. Borgerne og virksomhe-

derne er nok ligeglade med, hvilken kommune de befinder 

sig i, når der pludselig opstår køer på motorvejen, der kunne 

have været rare at kende til, inden man sidder fanget i dem. 

Men det er ikke kun kommunerne, som skal udstille data. 

Kommunerne som kunder skal også blive bedre til at stille 

krav til vores serviceleverandører om at få adgang til vores 

data – f.eks. data fra teleleverandører. Data fra televirksom-

heder vil også kunne udstilles og med fordel kunne bruges 

af kommunerne. Oplysninger om hvor mange mobiltelefo-

ner som findes i bestemte dele af kommunen på et givent 

tidspunkt og hvordan de bevæger sig vil eksempelvis kunne 

hjælpe til bedre at planlægge trafikinfrastruktur. Eller 

hasteindsættelse af ekstra busser ved større uplanlagte 

folkesamlinger.   

Smart City giver stof til eftertanke. Det er værd at tænke 

sig rigtig godt om, inden man går i gang. Omvendt får man 

ingen værdi ved bare at vente. Så en ide kunne være at 

se sig om efter samarbejdspartnere. For  samarbejdet og 

alliancerne kan få tingene til at vokse. 

‹‹‹

Af formand Henrik Brix, KIT@
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Kroner i kassen 
og ro i maven 
med licensstyring 

I 2014 søsatte Aarhus Kommune et treårigt licensstyringsprojekt, der 

indebar ansættelse af en fuldtids License Manager og introduktion af 

LicenseWatch til licensstyring og software asset management (SAM). 

”Vi havde en fornemmelse af, at vi på nogle områder havde flere 

licenser, end vi havde brug for, og at vi på andre områder havde færre, 

end vi brugte i praksis. Vi havde også haft et par dårlige oplevelser i 

forbindelse med revisioner, hvor vi på grund af manglende overblik 

ikke var helt så gode til at svare på spørgsmålene fra revisionen, som 

vi gerne ville være,” forklarer digitaliseringschef i Aarhus Kommune, 

Rasmus Ry Nielsen.

Scopet for projektet er tværgående administrativ software, hvor le-

verandører som Microsoft, Adobe, Citrix og IBM fylder meget. Fagsy-

stemerne er ikke inkluderet, dels fordi der typisk er site-licenser, hvor 

antallet af brugere ikke er afgørende for licensudgiften, dels fordi det 

ikke vil være teknisk muligt for brugerne at foretage en installation.

Kontante gevinster og ro i organisationen 
Aarhus Kommune bruger hvert år et mindre tocifret millionbeløb på 

softwarelicenser. Det økonomiske mål for det treårige licensstyrings-

projekt var en nettobesparelse på 1,5 – 2,0 mio., og med 1,2 mio. kr. 

realiseret i de første to år af projektet, forventer Rasmus Ry Nielsen at 

lande inden for målskiven. De direkte besparelser er dog kun en del af 

den forventede gevinst.

”Ved at have et meget bedre overblik over vores licenser på tværs af 

afdelinger kan vi afværge licensudgifter, vi tidligere ville have pådra-

get os. I et enkelt tilfælde afværgede vi en ekstra udgift på 1,2 mio. 

kroner ved at flytte ubenyttede licenser fra én afdeling til en anden, 

der var i underskud,” fortæller han. Ud over de økonomiske gevinster 

har der været en meget stor gevinst for medarbejderne:

”Det er også et spørgsmål om at have ro i maven. En lille fejl smidt 

ud på de 12.000 pc’er, vi har ansvaret for i kommunen, bliver til en 

meget stor fejl, ligesom et brev om en kommende revision tidligere 

kunne udløse en undtagelsestilstand i hele organisationen.” 

Auditbesøg blev aflyst
I den første fase af projektet har der været meget fokus på kommu-

nens pc’er, og nu har opmærksomheden i et stykket tid været rettet 

mod serverne, hvor der ses på yderligere konsolidering. Ud over 

løbende monitorering og dokumentation via LicenseWatch gennem-

fører man to gange om året en fuld, simuleret revision. Dokumentati-

onsniveauet er så højt, at et revisionsbesøg i et konkret tilfælde helt 

blev aflyst.

”En større dansk softwarevirksomhed henvendte sig for en audit, 

men efter at have set en beskrivelse af vores processer og vores rap-

portudtræk, meddelte de, at de ikke ønskede at bruge tid på at besøge 

os,” fortæller Rasmus Ry Nielsen. 

Også udfordringer
Man har ikke vurderet, at en egentlig kampagne over for brugerne til 

installation af licensbelagte programmer har været nødvendig. Man 

har i stedet håndteret de konkrete tilfælde ved en direkte snak med de 

involverede. 

”Der er mange eksempler på, at det for den enkelte medarbejder 

umiddelbart giver god mening at installere et program. Det er jo ikke 

noget, der sker af ond vilje,” siger Rasmus Ry Nielsen og giver som 

eksempel medarbejderen, der på et møde tilbyder lige at hjælpe med 

noget grafisk arbejde og efterfølgende installerer en hel Adobe-sui-

te for at komme i gang. Eller medarbejderen, der med kort frist får 

besked på at lave en inddatering, som kræver installation af par 

hjælpeprogrammer på pc’en.

Her ligger ifølge Rasmus Ry Nielsen den største udfordring i projek-

tet.

”Vi har i løbet af projektet fundet programmer installeret hen over 

årene, måske fordi det var nødvendigt på et tidspunkt, eller måske 

fordi kollegaen havde gjort det. Enten skal de lovliggøres, og så 

koster det, eller også skal de afinstalleres – og det kan godt afføde en 

reaktion hos de medarbejdere, der har været vant til at have adgang til 

programmerne.”

Der kan også være de lidt tungere sager, hvor der decentralt er ind-

købt et fagsystem, der måske kræver enterprise versionen af et givet 

stykke software. 

”Hvis ens fagsystem kræver enterprise funktionalitet i et generelt 

system, skynder man sig måske at sætte et flueben til 4 mio. kr. Man 

antager måske bare, at det er en fejl, at funktionaliteten ikke er slået 

til, og gør det jo blot for at få ens fagsystem til at virke,” fortæller 

Rasmus Ry Nielsen. 

Aarhus Kommune har på blot to år realiseret en direkte nettobe-

sparelse på 1,2 mio. kr. gennem stram licensstyring. En fuldtids 

License Manager og anvendelse af LicenseWatch giver fokus og 

løbende overblik på tværs af afdelinger. Det bedre overblik har 

desuden afværget store ekstra licensudgifter.

/  Af Stig Andersenn Licensstyring
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I de tilfælde bliver man nødt til at have en alvorlig dialog om, hvor-

dan man løser problemet og om nødvendigt løfte afgørelsen op på et 

højere niveau i organisationen.

Software er et aktiv
I øjeblikket arbejder man også på at optimere distributionen af 

administrator rettigheder, så man sikrer, at brugerne ikke uforva-

rende kommer til at downloade noget uautoriseret. Det sker ud fra 

sikkerhedsmæssige overvejelser. På et mere overordnet plan handler 

det, ifølge Rasmus Ry Nielsen, dog om Software Asset Management 

(SAM), hvor man betragter software som et aktiv på linje med fysiske 

aktiver. Her implementerer men de nødvendige processer til at få 

overblik over, hvad man har ret til at anvende, ifølge kontrakterne, 

og hvordan man får formidlet det til brugerne, inklusive hvordan de 

rent praktisk kan få adgang til softwaren, for eksempel i en intern 

software-webshop.

”SAM retter fokus på software som en værdi, man bringer i spil for 

bedst muligt at understøtte de enkelte forretningsprocesser. Man 

kan ikke som i tilfældet med licensstyring stille en konkret business 

case op, men det handler helt grundlæggende om, at man har en 

meget bevidst tilgang til håndteringen af den værdi, som softwaren 

repræsenterer.”

License Manager – en  central figur
License Manageren er en central figur både i forhold til licensstyrin-

gen og SAM, og der er behov for en person med både brede og dybe 

kompetencer.

”Det handler om jura, revision, økonomi, meget it-forståelse og al-

mindelig menneskelig forståelse og dialog,” siger Rasmus Ry Nielsen. 

At have en person i organisationen med en License Manager-kasket 

på, skaber i sig selv awareness på området, og så sikrer det kon-

stante fokus på detaljerne, som det kan være svært at have, hvis en 

medarbejder har mange andre funktioner, der også skal prioriteres. 

Som eksempel på detaljer, der kan have store konsekvenser, nævner 

Rasmus Ry Nielsen et tilfælde for flere år siden, hvor kommunen i 

forbindelse med en revision fik en større udgift på noget, der stod på 

side 166 i de opdaterede licensbestemmelser.

”Ud fra egne og andres erfaringer kan jeg se, at det er helt afgøren-

de, at der er en, der ER den – ikke nødvendigvis fuldtids som i vores 

tilfælde, men der skal være en, der ER den,” siger han.

Ud over en meget synlig forankring af opgaven hos en person, der 

også løbende har mulighed for at blive opkvalificeret, handler det om 

at have en governance på området understøttet af data fra et licens-

styringsværktøj – governance, som ifølge Rasmus Ry Nielsen først og 

fremmest skal indeholde stærke beslutningsprocesser til at håndtere 

de tilfælde, hvor der er forskel mellem det kommunen har ret til ifølge 

kontrakterne, og det man gør i praksis.

Deling af en Licens Manager-funktion på tværs af kommuner kunne 

han godt forestille sig.

”Det kunne godt give mening at dele en License Manager, men det 

vil være svært at få overblikket på tværs af kommuner, hvis man ikke 

kører efter samme driftsmodel. Så et driftsfælleskab eller i hvert til-

fælde et mere homogent miljø vil nok være en betingelse,” siger han.

Fremtidigt perspektiv
Rasmus Ry Nielsen vil på nuværende tidspunkt ikke drage endelige 

konklusioner på licensstyringsprojektet, men ser nogle mulige udfald.

”Jeg tror, at noget af det, vi i dag har brug for en person til, vil blive 

lagt ned i nogle driftsrutiner i form af automatisering og styring af 

brugerrettigheder,” siger han og fortsætter:

”Der vil under alle omstændigheder være brug for License manage-

ment og SAM, men om det skal drives af en fastansat person, eller 

om vi køber tjenesten i markedet, tør jeg ikke udtale mig om.”

Han peger også på, at de licens brokere, man typisk entrerer med, 

som regel også tilbyder kompetent rådgivning, som man med fordel 

kan benytte sig af.

‹‹‹

Ved at have et meget bedre 
overblik over vores licenser 
på tværs af afdelinger kan 
vi afværge licensudgifter, vi 
tidligere ville have pådraget 
os. I et enkelt tilfælde af-
værgede vi en ekstra udgift 
på 1,2 mio. kroner ved at 
flytte ubenyttede licenser 
fra én afdeling til en anden, 
der var i underskud.

Rasmus Ry Nielsen

”
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Det er nu der skal sættes X i kalenderen eller bookes en dato på din 

Smartphone. Der er desuden åbnet for tilmeldinger. Du kan tilmelde 

dig elektronisk på 

www.digitaliseringsmessen.dk eller www.kl.dk

Messen er blevet gennemført med stor succes siden 2009. I 2015 kom 

2.100 deltagere fra 98 danske kommuner, en række statslige institutio-

ner og over 120 leverandører.

Den årligt tilbagevendende messe understøtter det fællesoffentlige 

mål om øget digital kommunikation ved at sætte fokus på digitale 

løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne.

Messen er platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og 

chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne. Det er både et sted at få 

ny viden og få udbygget sit personlige netværk.

Digitaliseringsmessen ønsker at være leverandørernes foretrukne 

kanal til kommunerne og kommunernes foretrukne forum for ny viden 

om løsninger inden for offentlig digitalisering.

Der er syv alliancepartnere på Digitaliseringsmessen16: Ditmer,

KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen, Atea, KMD, PwC, SE Cloud

Factory.

Digitaliseringsmessen16
– sæt X i kalenderen

 Teletrafikaftaler
 Kommunikationsløsninger
 Infrastruktur
 Sundheds- og velfærdsteknologi
 Smart society

Netplan
Bregnerødvej 144
3460 Birkerød
 
Hedeager 3
8200 Aarhus N
 
netplan@netplan.dk
+45 4824 6828
netplan.dk

annonce_apr16_188x65_FINAL.indd   1 20/04/16   20.20

Odense Congress Center d. 29. september 2016. Det er datoen for Digitaliseringsmessen16. 

For ottende år i træk holder holder KL, Borgerservice Danmark og KIT@ Digitaliseringsmessen.

X 



Lad os 
vride mere 
veLfærd 
ud af jeres 
data
DataDrevet leDelse på DagsorDenen 

Mængden af data vokser eksplosivt. Men hvordan henter 
din kommune værdien ud af al denne data? Hvordan gør I 
data til et redskab i jeres ledelse og styring? 

lad KMD’s nye initiativ ”Big Data as a service” hjælpe jer. 

Få svar på… 
Hvilke indsatser der har størst effekt per krone inden for 
omsorgsområdet? Hvilke faktorer der tidligt i livet bestem-
mer, om man får behov for social støtte senere? Hvordan 
man giver børn og unge den bedste læring? 

gennem Big Data as a service får du svarene.

”Big Data as a service” gør det nemt for jer at komme i 
gang med datadrevet ledelse. vi er klar til at lægge arm 
med de helt konkrete udfordringer, der ligger på dit skri-
vebord, så vi sammen kan finde værdien i jeres data. 

nysgerrig? så kontakt os og hør nærmere. 

saMMen uDvIKler vI 
DanMarK

KMD leverer datadrevet beslutnings-
støtte til mere end 70 kommuner

Få inspiration til, hvordan du konverterer data 

til viden på kmd.dk/koncernstyring
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/  Af Flemming Kjærsdamn Digitalisering

Ni kommuner med i 
Den Storkøbenhavnske 
Digitaliseringsforening 

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening kom barnet til at 

hedde. Det er et nyt fællesskab, der består af ni forstadskommuner 

i Storkøbenhavn. Direktør Per Aalbæk Nielsen, Høje Tåstrup Kom-

mune, der også er bestyrelsesformand i den nye forening, fortæller, 

at ingen af de ni kommuner afgiver kompetencer til foreningen. 

Foreningen er et fællesskab til at tackle problemerne med digitali-

seringen.

Det første år i foreningen står i 
monopolbruddets tegn
”Kommunerne oplever stadig flere obligatoriske krav til digitalise-

ring, eksempelvis i form af den fællesoffentlige digitaliseringsstra-

tegi og monopolbruddet i forhold til leverandører af kommunernes 

it-systemer. Foreningen skal være rammen om et fællesskab, hvor vi 

kan trække på hinandens kompetencer,” siger Per Aalbæk Nielsen.

De ni kommuner i foreningen er Albertslund, Dragør, Glostrup, 

Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk. 

Formålet med foreningen er som nævnt at sikre en effektiv imple-

mentering af digitaliseringsopgaver i de ni kommuner. Foreningen 

vil være et praktisk samarbejde på administrativt niveau, hvor 

fagchefer og medarbejdere på tværs af medlemskommunerne, kan 

udnytte de samlede kompetencer til at løse den enkelte kommunes 

digitaliseringsopgaver bedst og billigst.

”Opgaverne med Monopolbruddet har en størrelse, hvor det 

er svært for den enkelte kommune at løfte dem. Vi har hverken 

ressourcer eller kompetencer til at gøre det enkeltvist. Derfor er det 

positivt at have et fællesskab, så man får en struktureret tilgang til 

digitaliseringen. Der er tale om et fællesskab, hvor vi hver især ken-

der arbejdsgange og it-systemer, og det er en stor fordel for alle,” 

siger Per Aalbæk Nielsen. 

Fælles model for projekter og gevinstrealisering
Foreningen er i gang med at drøfte, hvad den skal gøre til næste år 

– i 2017. Selv om der ikke er vedtaget noget formelt endnu, arbejder 

foreningen på en ny fælles projektmodel og en fælles model for 

gevinstrealisering.  

For at sikre koordineringen på tværs af de ni kommuner og for at 

sikre spidskompetencer til projekterne er der etableret et sekretariat 

til at betjene foreningen. Sekretariatet vil på skift være placeret i en 

af kommunerne.

Ni forstadskommuner til København har stiftet en ny digitaliseringsforening den 1. marts 2016. Det første år i 

foreningens liv bliver en ”fælles implementeringsorganisation for monopolbruddet,” siger direktør Per Aalbæk 

Nielsen, Høje Taastrup Kommune.

Albertslund Dragør Glostrup 
Hvidovre Høje Taastrup Ishøj 
Rødovre Solrød Vallensbæk
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Koordinator for Monopolbruddet i de ni kommuner er Marie Spro-

gø, Høje Taastrup Kommune. 

Da Kit-Magasinet skrev om planerne med at etablere et nyt digitalt 

fællesskab, fortalte it- og digitaliseringschef Søren Ladefoged, Hvid-

ovre Kommune, at fællesskabet godt kunne køre i flere tempi. 

Ved siden af fællesskabets samarbejde om Monopolbruddet, 

har Hvidovre Kommune startet med at undersøge indkøb af et nyt 

”care-system”. Det har siden vist sig, at flere af de ni medlemskom-

munerne har samme behov.

”Selv om det ikke er med som en fælles arbejdsopgave i den nye 

forening, kan fællesskabet godt være et afsæt for samarbejde om 

enkelte projekter, der så kan føre til et fælles indkøb. Det kan godt 

give fællesskabet en række fordele, at flere af kommunerne går 

sammen om indkøb. Det ender nok med, at en række kommuner 

arbejder sammen om dette indkøb,” siger Per Aalbæk Nielsen. 

Foreningens aktiviteter er på de obligatoriske digitaliseringsop-

gaver, som alle kommuner er forpligtet til at løse, men to eller flere 

medlemskommuner kan også indgå i samarbejde om frivillige digi-

taliseringsprojekter herudover.

Etablering og deltagelse i foreningen medfører ikke, at kommunal-

bestyrelsens beføjelser bliver ændret.

‹‹‹

Det første år i foreningen står i monopol-
bruddets tegn,” direktør Per Aalbæk Niel-
sen, Høje Taastrup Kommune”
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Smart City bryder frem 
i danske kommuner

Men Smart City er ikke kun for de store byer. Vallensbæk Kommune har 

inden for de seneste 12 måneder startet to selvstændige tænketanke om 

Smart City. Den ene tænketank er et nationalt initiativ - Smartcity Cyber-

security Lab som har datasikkerhed og privacy på dagsordenen. Den anden 

er en lokal tænketank, der involverer det lokale erhvervsliv og borgere i 

udviklingen af fremtidens smarte medborgerskab og by.

Open Data Aarhus, et af de store indsatsområder under Smart Aarhus, 

har allerede frigivet omkring 115 datasæt fra den kommunale forvaltning. 

Mange private udviklere og mindre opstartsvirksomheder har taget fra og 

udviklet løsninger på disse datasæt.

”Vi er på vej ud af pionerfasen og kan nu begynde at se flere bæredygtige, 

kommercielle anvendelser af datasættene,” fortæller ITK-chef Bo Fristed, 

Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune, Open Data DK.

Der er generelt tale om mange alliancer og samarbejder – både internt 

i kommunerne og med eksterne virksomheder, forskere, konsulenter og 

statslige myndigheder. De favner bredt. 

Open Data DK er også et samarbejde, hvor Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense 

og København samt Region Midtjylland har taget et fælles initiativ, og nu 

inviterer resten af landets kommuner med. 17 kommuner har indtil videre 

tilsluttet sig, og målet er, at endnu flere kommuner vil benytte den fælles 

portal til at stille deres datasæt offentligt til rådighed.

Ekspert inden for Smart City for Alexandra Instituttet Mirko Presser siger: 

”Det er nødvendigt at ændre den måde, vi driver byer og kommuner på, så vi 

kan agere med den nødvendige agilitet”.

Internet of Things er også en vigtig del af i Smart City. Antallet af enheder, 

der er koblet på internet, vokser fra knap 10 mia. enheder i 2014 til 30 mia. 

enheder i 2020, ifølge de store internationale analysefirmaer. 

Førerløse lastbiler med radioforbindelse, radar og autopilot. Intelligente 

robotter der vil passe dine børn. 

Et nyt forskningscenter i Aalborg der vil bygge bro mellem de fysiske 

systemer og data, der bliver opsamlet i realtid og præsentere disse for bor-

gere. De taler ikke kun om Smart City, men om Smart Society.

Der er masser af læsestof i Kit-Magasinets tema om Smart City

fra side 12 til side 33.

‹‹‹

Københavns Kommune investerer millioner for at gøre 

Danmarks hovedstad til en Smart City, der udnytter 

teknologi, data og digitalisering - både til borgernær vel-

færd, kommunal administration og byens infrastruktur. 

Borgerrepræsentationen har bevilget 500 mio. kr. årligt i 

en investeringspulje for at smarte løsninger kan blive en 

del af byens dagligdag. 
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Københavns politikere 
investerer i Smart City 
Borgerrepræsentationen i København har bevilget 500 mio. kr. om året til at gøre 

København til en smartere by, der skaber mere velfærd for pengene. De politiske 

udvalg skal godkende projekterne, men herudover er det eneste krav fra politikerne, 

ifølge adm. dir. Mikkel Hemmingsen, Københavns Kommune, at projekterne skal 

have en tilbagebetalingstid på højest seks år. 

n Smart City
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Københavns politikere 
investerer i Smart City Københavns Kommune investerer millioner for at gøre 

Danmarks hovedstad til en Smart City, der udnytter 

teknologi, data og digitalisering - både når det handler 

om borgernær velfærd, om kommunal administration 

og om byens infrastruktur. Borgerrepræsentationen har 

bevilget 500 mio. kr. årligt i en investeringspulje for at 

smarte løsninger kan blive en del af byens dagligdag. 

”Kommunen skal gå fra de mange pilotforsøg og pro-

jekter til løsninger i fuld skala, der kan gå ind i driften af 

byen og blive en fordel for kommunens budget, for byen 

og for borgerne. Politikerne har bevilget 500 mio. kr. om 

året. Det giver os muligheden for, at vi kan investere 

i den ny teknologi og rulle Smarte løsninger ud i fuld 

skala,” siger adm. dir. Mikkel Hemmingsen, Københavns 

Kommune, som tilføjer, det nu er op til embedsmænde-

ne i kommunen i et tværgående samarbejde, at finde de 

velegnede business cases, som det kan betale sig for 

kommunen at investere i og som politikerne kan tage 

stilling til. 

Han vurderer, at København kan komme rigtig langt for 

500 mio. kr. om året. Mikkel Hemmingsen tænker både 

digitalisering og Smart City ind i forretningen.  

”Generelt betragtet skal digitaliseringen være med til 

at løse de problemer, vi har på velfærdsområdet. Vi skal 

som kommune både sikre, at vi får mere for vores vel-

færdskroner og at vi udnytter vores digitale infrastruktur 

så godt som muligt. I de sammenhænge bliver Smart 

City løsninger en nødvendighed for at opfylde begge 

mål,” siger Mikkel Hemmingsen.

Han opfatter Smart City som særligt interessant inden 

for to områder. Den ene del er infrastrukturen, forstå-

et bredt som sensorer, trådløse netværk, fibernet og 

mobile enheder. Den anden del er den smarte offentlige 

myndighed.

To nye enheder
Københavns Kommune bruger 28 mia. kr. om året på 

velfærdsområdet. Til skoler, omsorg og pleje af ældre. 

Smart betyder også smarte skoler og smart ældrepleje. 

Kommunen bruger yderligere 8 mia. kr. på indkøb. 

Inden for begge områder, mener Mikkel Hemmingsen, 

der er noget at hente. 

Derfor er der nedsat to nye enheder i kommunen, som 

skal bruge Big Data til at sikre smartere og mere effek-

tive løsninger af kommunens opgaver. En for velfærds-

området og en for indkøbsområdet. De skal analysere 

de store mængder data, kommunen har, og skal sikre, 

at kommunen kan handle mere præcist når den skal 

hjælpe borgere. Det er de to nye enheders analysear-

bejde, der skal skabe datagrundlaget for de business 

cases, som skal overbevise politikerne om holdbarheden 

i smart investeringer.

Smart City er reelt at kombinere de mange statistiske 

data, kommunen allerede har, med de mange mobile 

/  Af Stig Andersen

››› fortsættes på næste side
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data, der konstant flyder ind gennem den digitale infrastruktur. Det er 

sammenstillingen af de to typer datagrundlag, der giver effekten i en 

Smart City.    

Big Data kan eksempelvis bruges til at give en mere effektiv drift af 

Teknik og Miljø ved håndtering af skrald ved hjælp af sensorer og mere 

effektiv vedligeholdelse af vejnettet. Kommunen ved på, hvilke adresser 

skraldespandene står, og sensorerne giver data i realtid om, hvor lidt eller 

meget fyldt den er. Dermed kan kommunen bedre planlægge tømning af 

disse. Det er smart. 

Teknik- og miljøforvaltningen har også oprettet et levende gadelabora-

torium omkring Rådhuspladsen og Tivoli, hvor der dagligt passerer 60.000 

biler. Det projekt skal føre til et mere grønt København gennem mere 

intelligent afvikling af trafikken. Kommunens it-systemer ved, hvor vejene 

ligger og hvor lyssignalerne står. Ved at kombinere det med en aktuel må-

ling af trafikken med sensorer i vejbanen får man et øjebliksbillede, som 

man kan indstille lyssignalerne efter. Det er smart. Det gør køerne kortere.

Kloakrør med fiber
Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) har indledt et samarbejde med 

Teleindustrien om at rulle fiber ud i kommunens kloakrør. 

”HOFOR stiller kloakrørene til rådighed, og markedet ruller fibernettet 

ud i kloakkerne. Det er langt billigere og smartere frem for at grave vejene 

op. Så det er en del af det at gøre København til en smartere by,” fortæller 

Mikkel Hemmingsen. 

Overborgmester Frank Jensen (S) er også særdeles positiv over for 

Smart City. Han synes, det er smart at bruge den ledige plads i kloakrør, i 

lygtepæle og læskærme ved busstoppesteder til noget, der giver udvikling 

og vækst i København. 

”Det er et godt eksempel på, hvordan det offentlige og private kan 

arbejde sammen til alles fordel og eksempelvis sikre bedre internet til 

københavnerne,” siger han. 

Deler Koncernservice op i to enheder
For at få digitaliseringen gjort mere borgervendt og få gjort Københavns 

Kommune til en mere smart myndighed, har økonomiforvaltningen etab-

leret en selvstændig it-enhed, Koncern IT, som leverer smartere digitale 

løsninger til kommunen. 

Et er at analysere om kommunen får nok ud af sine velfærdskroner, et 

andet er, om kommunen også leverer det, borgerne og forældre til skole-

børn gerne vil have.  

”Når jeg kigger på Smart City er det en ordentlig mundfuld for Køben-

havn. Smart City bliver ikke et samlet projekt. Det kommer til at bestå af 

mange små projekter. Men små projekter, som alle er interessante for Kø-

benhavn, fordi de peger fremad og kan rulles ud. Vi skal tænke smart ind 

i alting. Smarte skoler, smart ældrepleje, smarte indkøb, det vil forandre 

kommunen,” siger Mikkel Hemmingsen.  

Ifølge Mikkel Hemmingsen bliver det velfærdsområderne – smarte sko-

ler, smart velfærd, der kommer til at bruge de fleste penge på Smart City. 

”Vi har lavet en velfærdsenhed med 20 ansatte. En slags tænketank for 

Big Data. Vi satser på det her. Og de resultater, vi opnår, stiller vi til rådig-

hed for andre kommuner,” siger han.

‹‹‹

FAKTA
» Digitaliseringsprojektet skal samle og bygge videre på Københavns Kommu-

nes mange digitale indsatser, der bl.a. tæller 

» Et pilotprojekt, hvor forsyningsselskabet HOFOR vil tilbyde teleselskaber at 

trække fiberkabler gennem træk- og tomrør i Københavns spildevandskloak-

ker. Det skal give lynhurtige bredbåndsforbindelser på strækninger, hvor det 

vil være vanskeligt, og give store trafikale gener, at nedgrave fiber på normal 

vis.

» Københavns Kommune skal senere i 2016 opsætte 620 nye buslæskærme, 

som kan anvendes af teleselskaber til digital infrastruktur som wifi eller sen-

sorer.

» Tilsvarende er kommunen ved at udskifte byens gadebelysning, hvor der også 

er gjort plads til digital infrastruktur. 

» En effektiv digital infrastruktur i København inden for blandt andet intelligente 

trafiksystemer, parkering, wifi-opkobling, og telesundhed kan potentielt bety-

de en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 4,4 mia. kr., viser en undersøgelse 

fra Rambøll i 2013.

Kommunen skal gå fra de mange pilotforsøg og projekter til løs-
ninger i fuld skala, der kan gå ind i driften af byen og blive en fordel 
for kommunens budget, for byen og for borgerne.”



Generelt betragtet skal digitaliseringen 
være med til at løse de problemer, vi har 
på velfærdsområdet. ”

17
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Smarte byer tilpasser 
sig borgernes behov

Smart City-projekterne i regi af Smart Aarhus er mange og meget for-

skellige. Intelligent trafikmonitorering, affaldsspande, der selv beder om 

at blive tømt, anvendelse af droner til inspektionsopgaver, Google Glasses 

til medarbejdere i AffaldVarme og omsorgspersonale, der kan dokumen-

tere og indrapportere uden at skulle tage handskerne af hele tiden, Open 

Data Aarhus, alternative former for borgerinddragelse og en hel række 

andre projekter, hvor man er gået nye veje, som regel understøttet af ny 

teknologi.

Bo Fristed er chef for ITK (innovation, teknologi, kreativitet) i Kultur og 

Borgerservice i Aarhus Kommune og involveret i det meste af det, der har 

med kommunens Smart City-initiativer at gøre.

Han definerer Smart City bredt som den intelligente anvendelse af tek-

nologi til at understøtte borgernes behov og understreger, at selvom der 

typisk vil være et digitalt element involveret, handler Smart City om meget 

andet og mere end digitalisering og avanceret sensorteknologi.

”Infrastruktur, miljøforbedringer og energioptimeringer er bestemt 

vigtige elementer i Smart City-konceptet, men det handler for mig mindst 

lige så meget om eksempelvis sundhed, uddannelse og borgerinddragel-

se. Den smarte by er en by, der tilpasser sig de behov, borgerne har, og 

som også giver plads til den udvikling og de tendenser, som ligger uden for 

vores kontrol,” siger han og fortsætter:

”Vores primære opgave er at løse de opgaver, som borgerne forventer vi 

løser, men derudover har kommunen også en forpligtelse til at stille byen 

til rådighed, så borgere og virksomheder kan afprøve nye og innovative 

løsninger i praksis. Bare som eksempel er vi i øjeblikket konkret i gang med 

at finde et egnet areal til et Smart City Lab.”

Fra projekt til drift
Smart Aarhus-indsatsen er meget projektorienteret. Bo Fristed erkender, 

at der altid vil være en udfordring, ikke mindst i forhold til finansieringen, 

når de mange gode projekter skal løftes over i egentlig drift. Smart Aarhus 

skal finansieres via eksisterende driftsmidler i kombination med eksterne 

midler, og der skal som udgangspunkt være en sund business case enten i 

form af en besparelse eller en serviceforbedring for borgerne.

”Hvis en idé er god nok, skal vi nok få den implementeret. Det vil så ofte 

ske i forbindelse med, at der alligevel skal ske udskiftning i dele af den 

eksisterende infrastruktur eksempelvis på trafikområdet,” siger han.

Det primære mål for den aarhusianske version af Smart City er ikke at implementere smart teknologi, men 

at imødekomme borgernes behov og krav. Der er gang i mange projekter. Udfordringen er at få dem løftet 

over i egentlig drift.

Open Data DK er bygget op nedefra, implemente-
ret på en open source platform og koster stort set 
ingenting.”



19

Samarbejde om Open Data
Open Data Aarhus, et af de store indsatsområder under Smart 

Aarhus, har allerede resulteret i frigivelse af omkring 115 data-

sæt fra den kommunale forvaltning. Mange private udviklere og 

mindre startups har taget fra og udviklet løsninger på basis af de 

frigivne datasæt.

”Vi er på vej ud af pionerfasen og kan nu begynde at se flere 

bæredygtige, kommercielle anvendelser af datasættene,” for-

tæller Bo Fristed.

Som på så mange andre fronter etableres der også inden for 

open data kommunale samarbejder. Open Data DK er sådan et 

samarbejde, hvor Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense og Køben-

havn samt Region Midtjylland har taget et fælles initiativ, og nu 

inviteres resten af de danske kommuner med. 17 kommuner har 

allerede tilsluttet sig, og målet er, at endnu flere kommuner vil 

benytte den fælles portal til at stille deres datasæt offentligt til 

rådighed.

”Open Data DK er bygget op nedefra, implementeret på en 

open source platform og koster stort set ingenting. Det er et godt 

eksempel på, at man gennem forholdsvis uformelle samar-

bejder kan etablere fælles platforme, uden at det bliver dyrt og 

tungt,” siger Bo Fristed, der er formand for Open Data DK. Han 

understreger dog, at en platform som Open Data DK ikke skal 

konkurrere med andre lignende initiativer.

”Hvis der kommer andre platforme, der kan understøtte sam-

me formål som Open Data DK, f.eks. Datafordeleren, så hænger 

vi ikke ved vores portal,” siger han og tilføjer, at KL har inviteret 

Open Data DK til at give input til den handlingsplan, der skal 

knyttes til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi på Open 

Data initiativet.

Behov for Smart City-strategi
Selve Smart City-konceptet er omtalt i forholdsvis runde 

vendinger i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og 

i øjeblikket er der ikke en egentlig fælles strategi på området 

herhjemme. Bo Fristed mener, at både den fælleskommunale og 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har for meget fokus 

på it til at kunne rumme Smart City-konceptet.

”Jeg tror, vi har brug for at sætte os nogle mål for, hvad vi gerne 

vil på Smart City-området, og der vil det være brugbart med en 

separat og dedikeret strategi, der handler mindre om vækst og 

teknik og mere om, hvordan vi kan etablere de bedst mulige vil-

kår på tværs af alle de områder, der betyder noget for borgernes 

trivsel.”

Åbne, fælles standarder
Selve implementeringen af løsninger, der fremmer det mål, kræ-

ver dog ofte teknologi, og her ser Bo Fristed meget gerne, at der 

kan skabes nogle fælles standarder, der kan gøre det attraktivt 

for leverandørerne at udvikle løsninger på området. Han nævner 

som eksempel, at der ikke er fælles standarder for offentlige 

toiletsystemer. Det betyder, at ingen leverandør vil kunne se 

en forretningsmulighed i at udvikle en service, hvor man både 

kunne få detaljeret informationen om det nærmeste toilet, da 

danske kommuner har et stort antal forskellige systemer. Det er 

baggrunden for, at Aarhus har tilsluttet sig den internationale 

organisation OASC (Open & Agile Smart Cities), der i dag tæller 

75 byer i 15 lande. Håbet er, at OASC kan bidrage til at definere 

fælles, åbne standarder, der kan skabe grobund for et globalt 

marked for Smart City-tjenester. 

‹‹‹

» Samarbejde på initiativ af Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense og Køben-

havn samt Region Midtjylland. Alle kommuner er inviteret med i sam-

arbejdet, og 17 kommuner ud over stifterne samt Erhvervsstyrelsen 

har på nuværende tidspunkt tilsluttet sig. 

» Formålet er at samle og udstille fritstillede datasæt fra hele Danmark 

på én landsdækkende portal for at understøtte udviklingen af appli-

kationer og tjenester eller være afsæt for analyser, tendensvurderin-

ger, forskning osv. samt fremme gennemsigtigheden i den offentlige 

forvaltning. 

» Portalen bygger på Open Source-softwaren CKAN fra Open Knowled-

ge Foundation.

» Open Data DK er organiseret i et council samt flere teams. Council 

består af Bo Fristed, formand (Aarhus Kommune), Stine Sørensen 

(Open Data Lab Aalborg), Birgitte Kjærgaard (Open Data Aarhus), 

Anne Dyrberg (Open Data Vejle), Marius Sylvestersen (Copenhagen 

Open Data), Jesper Algren (Region Midtjylland) og Eva Maria Knudsen 

(Odense Kommune).

» Se mere på opendata.dk

» Mød OpenData på Kit@’s stand på Digitaliseringsmessen16

Opendata.dk er
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Smart City rykker 
tættere på

I slutningen af marts kørte seks delvist førerløse lastbiler 

gennem Danmark. De kørte fra Sverige – gennem Danmark 

– til Rotterdam i Holland. Det skete i et samarbejde mellem 

Vejdirektoratet og en række europæiske lande, som i dage-

ne efter påske sendte konvojen af lastbiler afsted. Fra fly er 

det kendt med autopilot, og selvom lastbilerne er førerløse 

skal der stadigvæk være en chauffør i kabinen.

I begyndelsen af januar fortalte stifteren af Facebook, 

Mark Zuckerberg, at han ville investere nogle af sine mange 

penge i udviklingen af en robot med kunstig intelligens. 

Den tjenende robot skulle se efter hans hus og passe hans 

nyfødte datter. Og sidst men ikke mindst robotten skal 

hjælpe med at drive Facebook. 

En tjener, ligesom på de gamle engelske herresæder, der 

kommer, når herren eller fruen ringer med klokken. En Mr. 

Jarvis ligesom i Iron Man, der styrer hjemmet. 

Smart City er ikke længere fantasi. Det er en vision. Der 

går nok nogle år før det bliver til virkelighed. Men det rykker 

tættere på. Det sker ret hurtigt. Store virksomheder, som 

Google og Volvo, vil udvikle førerløse biler, der skal køre os 

på arbejde og hjem igen. 

Tog mellem storbyer på 10 minutter
I dag tager det over fire timer at køre i bumletog mel-

lem Bratislava i Slovakiet, til Wien i Østrig og Budapest i 

Ungarn. Men der er store planer i gang med at ændre på 

det. Når de bliver realiseret, vil turen blive forkortet til 10 

minutter. Og fremtiden begynder om fire år.

De slovakiske myndigheder og det amerikanske Hyperlo-

op Transportation Technologies (HTT) har offentliggjort pla-

ner for forbindelsen mellem de tre byer i sidste måned. Hvis 

alt går som det skal, vil den første del af turen – i Bratislava 

– stå klar i 2020. Det er forretningsmanden og innovatøren 

Elon Musk – mest kendt for Tesla bilen – som står bag Hy-

perloop konceptet, som kan flytte mennesker i en fart. 

Når Smart City, Smart overalt, kan siges at rykke tættere 

Førerløse lastbiler på motorvejene. En robot, som passer børnene. 

Tog mellem tre europæiske storbyer på 10 minutter. Smart City rykker 

tættere på.
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på, er det også på grund af de store investeringer, der sker. Og 

ikke kun de store beløb. Det handler også om de mennesker, 

som har pengene, der går ind og investerer i de helt nye for-

retningsprojekter. Det plejer de ikke at gøre for deres blå øjnes 

skyld.

En fond under Bell – det første amerikanske telefonselskab – 

har meldt ud i midten af april – at fonden i et samarbejde med 

Obamas regering i USA, vil etablere en tænketank, der skal være 

et fælles forum for Obama-regeringens nye initiativ om Smart 

Cities. Der vil blive investeret lige under 1 mia. kr. i national 

forskning og skalering i mere end 25 nye teknologi samarbejder. 

De samarbejder skal hjælpe lokalsamfund med at tackle lokale 

udfordringer. Mere smart, selvfølgelig. 

Trafikpropper, bekæmpelse af kriminalitet, fremme øko-

nomisk vækst, styre virkningerne af klimaændringerne og 

forbedre leveringen af byens serviceydelser til borgerne. Det er 

udviklingen af et Smart City koncept. 

De selvkørende, førerløse biler og tog
De selvkørende teknologier har vundet indpas de senere år og i 

eksempelvis USA, Californien, har Google eksperimenteret med 

førerløse køretøjer gennem længere tid - med stor succes.

Afdelingschef Andreas Egense 

Vejdirektoratet: 

”Det vil på sigt kunne skabe store 

besparelser. Ikke kun for vogn-

mændene, men også i form af 

mindre trængsel for den øvrige 

trafik. Det er vigtigt, at Danmark 

er med. Vi skal vise, at vi kan understøtte nye teknologier, som 

kan sikre en billigere, mere effektiv og miljørigtig transport 

på vejnettet. Det er godt for både branchen, forbrugerne og 

samfundet,” siger afdelingschef hos Vejdirektoratet, Andreas 

Egense.

De førerløse lastbiler er forbundet med radar og radioforbin-

delse. De har alle Adaptive Cruise Control, som også ligger i 

mange af de dyrere bilmærker i dag. Den kan måle afstanden 

til de omkringliggende biler, heriblandt de andre lastbiler, så 

afstanden holdes.

Lastbilerne kommunikerer også med hinanden via en teknolo-

gi kaldet Automatic Break Control, som sender et trådløst signal 

til de andre lastbiler, som automatisk bremser, når den forreste 

lastbil trykker på bremsen. 

‹‹‹
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De tænker 
Smart City 
i Vallensbæk 

Vallensbæk Kommune har sat Smart City på dagsorde-

nen frem mod 2020. Kommunen har en vision om at gøre 

tingene mere smart. Borgmester Henrik Rasmussen (K) 

siger Vallensbæk skal være et attraktivt sted at bo og ar-

bejde. Men det er ikke kommunens it-afdeling, der alene 

skal trække læsset. 

Centerchef for Borgere, Erhverv & Digitalisering Bjørn 

Borup opfatter Smart City som et samarbejdsprojekt, der 

favner bredt og involverer mange forskellige interesser. 

Både private virksomheder, borgere og skoleelever og 

forskningsinstitutioner, store globale teknologileveran-

dører, lokale teknologivirksomheder og konsulentfirmaer 

indgår i kommunens Smart City initiativer. 

Inden for de seneste 12 måneder har Vallensbæk 

Kommune startet to selvstændige tænketanke om Smart 

City. Den ene tænketank er et nationalt initiativ - Smart-

city Cybersecurity Lab som har datasikkerhed og privacy 

på dagsordenen. Den anden er en lokal tænketank, der 

involverer det lokale erhvervsliv og borgere i udviklingen 

af fremtidens smarte medborgerskab og by.

Alverdens dimser og hardware får adgang til internet 

og bliver smarte. Dermed bliver internetopkoblingen ikke 

forbeholdt store servere bemandet med it-folk. Alt fra 

tøj til biler, veje, lygtepæle, skraldespande får indbygget 

elektronik, software, sensorer og antenner, der gør dem 

i stand til at opsamle data, måle verden og give data 

videre. Og internetadgangen åbner op for, at alle disse 

enheder kan overvåges og data kan kompromitteres. Så 

der er meget store udfordringer og dilemmaer på spil i 

Smart City. Det er grunden til, at Bjørn Borup har taget 

initiativ til at etablere Smartcity Cybersecurity Lab (SCL). 

”Stadigt flere dele af byernes vitale drift bliver afhængig 

af de data som byernes smartcity løsninger opsamler. 

F.eks. inden for renovation, belysning, klimasikring, 

trafikafvikling m.v. I Smartcity Cybersecurity Lab  vil vi 

gerne have  mere viden om, hvordan disse data kan gøres 

robuste, så vi sikrer byernes drift og hvordan vi samtidig 

kan sikre borgernes og politikernes tillid til, at vi håndte-

rer data på en forsvarlig måde. Fordi, hvis vi ikke gør det, 

risikerer vi, at det bliver et politisk tema at byernes Smart 

City løsninger bliver etableret for at overvåge folk. Og det 

er jo absolut ikke det, der er målet,” siger han.  

”Som kommunale it-chefer er vi nødt til at vide: Hvor 

opbevares data og hvem har adgang til data? Hvordan er 

datakvaliteten? Når der kommer data fra en type senso-

rer, hvad sker der så med de data, når de transformerer 

og sammenstilles med nye datasæt, der måske befinder 

sig på kommunens servere, i kommunens fagsystemer 

eller i skyen?” 

”Hvis kommunen har monteret sensorer i vejbanen for 

at sikre hurtigere og bedre afvikling af trafikken, så kan 

det jo være en god idé. Data giver mulighed for kortere 

køer i myldretiden ved løbende at regulere trafiklys og 

hastighedsbegrænsning. Men hvis data fra sensorerne 

i vejbanen sættes sammen med andre datasæt, for ek-

sempel GPS-information, kan det blive til personhenfør-

bar information, hvis GPS-enheden er koblet til en bruger. 

Sikkerhed er derfor et afgørende emne i Smart City 

sammenhæng. Vi er nødt til at have styr på datakvalitet 

og datasikkerhed og beskytte borgernes private ret til at 

være anonyme i det offentlige rum,” siger Bjørn Borup.

Hvis kommunerne skal bruge Smart City teknologi til at 

udstille data ud mod borgerne, skal kommunerne også 

være sikre på, hvordan de håndterer det. Det handler 

om at anonymisere brugerne så langt ude i den digitale 

fødekæde som muligt. 

Med i tænketanken om Security Lab sidder bl.a. DTU, 

Cisco, Region Hovedstaden, en række kommuner,  

Vallensbæk Kommune har store planer med Smart City. Det er teknologien, der skal udvikles og skabe værdi for borger-

ne. ”Smart City består af mange små, agile projekter, der skaber værdi for borgere og virksomheder. Smart City teknolo-

gierne er samtidig it-chefernes og it-afdelingernes mulighed for at komme endnu tættere på forretningen og være med 

til at udvikle denne,” siger Centerchef for Borgere, Erhverv & Digitalisering Bjørn Borup, Vallensbæk Kommune. 
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København, Hvidovre, Frederiksberg og Fredensborg og KL. 

Erhvervsstyrelsen og General Electric er også med. De drøfter de ud-

fordringer, der er om sikkerhed og driftsstabilitet ved anvendelsen 

af Smart City teknologier.   

I øjeblikket arbejder tænketanken med at finde datacases i lan-

dets kommuner, som bruger sammenstillede datasæt. De erfarin-

ger vil Smart City Security Lab bruge til analyse for at få mere viden 

på området. Desuden arbejder tænketanken også på at finde nogle 

midler til arbejdet, som er vigtigt for alle landets kommuner. 

Vil forandre kommunerne 
Smart City vil komme til at ændre kommunernes brug af ny tekno-

logi, og ifølge Bjørn Borup, vil det også forandre it-chefernes rolle i 

forretningen. Fra at it har haft en administrativ rolle og it-cheferne 

har haft ansvaret for driften, vil Smart City blive en ny driver, der vil 

sætte de dygtigste it-afdelinger i førersædet for at drive den forret-

ningsmæssige udvikling i en kommune.  

”Det er langt mere agilt. Det er spændende for it-afdelingen at lave 

borgerrettede løsninger, som skaber værdi for borgere og virksom-

heder. Det er sjovt at være drivende i en proces, som har direkte 

indflydelse på kommunens forretning. Med Smart City vil der ske 

en transformation af it-afdelingens rolle i kommunerne. It-afdelin-

gen vil sætte noget dynamik i gang i organisationen, da Smartcity 

løsningerne ofte kræver tværkommunale og tværorganisatoriske 

indsatser i de enkelte kommuner. Med Smart City vil kommunernes 

it-afdelinger kunne være med til at drive forretningsudviklingen i 

kommunerne, hvis de formår at skabe en stærk intern tværorgani-

satorisk forankring samt har et tværkommunalt og gerne nationalt 

og internationalt udsyn,” fortæller Bjørn Borup. 

Til at drive kommunens egne Smart projekter har Bjørn Borup 

oprettet en intern taskforce, der består af chefer fra forskellige 

forvaltninger og som skal være med til at drive projekterne på tværs 

af forvaltningerne.

Der er mange forskellige teknologier i Smart City. I dag er der nok 

flere spørgsmål end svar, fordi de nye teknologier langt fra er mod-

ne eller standardiserede. Det er også grunden til, at Bjørn Borup 

opsøger eksterne partnere for at få mere viden.

Bjørn Borup: ”Smart City er også et samarbejdsprojekt for den 

enkelte kommune. Det er meget komplekst og i Vallensbæk er vi 

en it-og digitaliseringsafdeling med et begrænset antal ansatte, 

så der er grænser for, hvor meget vi selv kan drive. Derfor dyrker vi 

strategiske partnerskaber. De er rigtig vigtige for os. Vi opsøger nye 

partnerskaber hele tiden.” 

”Smart City teknologier og forretningsmodeller er på vej til at blive 

modnet. De er endnu ikke fuldt modnede. Men det går hurtigt i 

disse år. Dét, der er vigtigt for mig er, at der over tid udvikles fælles 

åbne standarder, så der over tid bliver mulighed for at standardisere 

dataplatformene, så vi kan arbejde med data og anvende data på 

tværs af platforme. Hvis det er byernes, borgernes eller kommu-

nens data, der bliver brugt til at føde disse platforme med data, er 

det også borgerne, byerne og kommunen, der ejer data. Det er med 

til at styrke gennemsigtighed, troværdighed og tillid og kan også 

være med til at åbne den offentlige forvaltning op ud mod borgere 

og virksomheder – derfor er åbenhed et helt centralt princip,” siger 

Bjørn Borup.

Bjørn Borup mener, at den markedsdrevne udvikling og den 

manglende sammenhæng mellem de forskellige typer teknologier 

er helt naturlig. Det vigtigste for ham er data – det er i data og ’Big 

Data’ at guldet ligger.

”Udviklingen skal være markedsdrevet. De kommende år vil der 

blive mange projekter og forsøg, inden vi finder en holdbar forret-

ningsmodel. De konkrete projekter, der bliver gennemført, vil jo 

kunne udvikle sig til serviceydelser eller løsninger, men vi skal i den 

kommunale og offentlige kontekst være klar over vores rolle i mar-

kedsmodningen. Vi har en national forpligtigelse til at udnytte Dan-

marks nuværende førerposition indenfor Smartcity. Men det gøres 

ikke alene ved kommunale pilotforsøg – vi skal i de kommende år 

have langt større fokus på vores evne til udbredelse og skalering, så 

jeg inviterer gerne leverandørerne med ind i et strategisk samarbej-

de,” siger Bjørn Borup.  

Lokal tænketank
Overskriften for Vallensbæk Kommunes Smart City er at gøre 

Vallensbæk til en mere attraktiv by at bo og arbejde i. Det er derfor 

Hvis det er byernes, borgernes eller kommunens data, der 
bliver brugt til at føde disse platforme med data, er det 
også borgerne, byerne og kommunen, der ejer data

 Bjørn Borup ”
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INDSEND ANSØGNING NU

borgmester Henrik Rasmussen har sat sig i spidsen for projektet. Der 

er ved at blive oprettet en lokal tænketank - Vallensbæk Tech Lab. 

Bjørn Borup har fået samlet både lokale og større globale tekno-

logivirksomheder. Cap Gemini og Satcom1 er med, og Microsoft og 

Philips deltager i tænketanken. 

Sidste år gennemførte kommunen og Cap Gemini som en vigtig 

del af Smart City Vallensbæk visionen et hackathon for Vallensbæks 

skolers afgangsklasser.  9. klasserne fik udfordringen med at løse to 

opgaver, der skulle komme med et bud på nye digitale løsninger på 

kommunale udfordringer 

Det ene emne var det stigende antal diabetes patienter (gammel-

mandssukkersyge red.) i kommunen. Det andet emne er reduktion af 

støj i bymiljøet. Både motorvejen fra Holbæk og Køge Bugt motorve-

jen skærer gennem kommunen, og det giver en masse trafikstøj.

Skoleeleverne kom med ideer og forslag til kommunen. Enkelte af 

forslagene arbejder kommunen med at gøre til egentlige pilotforsøg. 

Hackathon gentages igen til efteråret.

Sensorer i klasseværelset 
I øjeblikket kører kommunen et pilotprojekt med anvendelsen af 

sensorer i klasseværelser, der overvåger det fysiske læringsmiljø. 

De tager bogstaveligt talt temperaturen på indeklimaet. De måler 

temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold. 

Bjørn Borup: ”Vi begynder at få data ind og vil gerne udstille de 

data, så eleverne lærer at blive bedre til at forbedre deres fysiske 

læringsmiljø på vores skoler”. 

På sigt forestiller Bjørn Borup sig, at Vallensbæk Kommune bliver 

en egentlig Smart City med digitalt smarte borgere, der løbende kan 

være med til at udvikle teknologien til at skabe attraktive byrum og 

digitale løsninger, der gør det nemmere, smartere og lettere at være 

borger og virksomhed i Vallensbæk. 

”På sigt vil vi forhåbentlig se masser af forsøg med smartcity tek-

nologierne. Alt lige fra sensorer i affaldsspande, så der ikke sendes 

mere mandskab og biler ud for at tømme borgeres skraldespande, 

end nødvendigt, til  udvikling af Smart belysning, der skaber tryghed 

i byrum. Nye campusområder, hvor borgere og virksomheder, for-

eninger m.v. kan mødes. Her giver teknologien  de optimale rammer 

for viden, informationssøgning, digital kommunal service, fordybelse 

og som kan blive et meget attraktivt mødested for byens mange 

foreninger, virksomheder og borgere.

Her kan Smart City tankegangen tilbyde nye måder at tænke kom-

munal borgerservice, folkebibliotek, skolebibliotek og erhvervsser-

vice på, mener Bjørn Borup.   

‹‹‹
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Hver anden danske 
kommune er i gang 

med Smart City

Udlandet har fået øjnene op for Danmark som en 

Smart City nation, fordi Danmark har en åben øko-

nomi og en stor del af det danske BNP går gennem 

det offentlige. Det betyder, at der er tradition for, 

at det offentlige og det private arbejder sammen, 

og på det område har Danmark gode og lange 

traditioner, og det gør Danmark til et godt sted at 

gennemføre projekter.

Ifølge rapporten fra Arup og det danske CEDI har 

48 pct. af landets kommuner gang i et Smart City 

projekt eller er ved at planægge et projekt inden for 

de kommende 12 måneder. 

”Fra et økonomisk perspektiv, er Smart Citi-

es konceptet tillokkende for lokale politikere og 

regeringer. Det globale marked for Smart Cities 

løsninger er megastort og voksende. Det skønnes 

at være i størrelsesordenen 1300 mia. dollars (8556 

mia. kr. red.) med en forventet årlig vækst på 17 

pct., ” hedder det i rapporten.  

Det tillokkende for politikere er, at Smart Cities 

tiltrækker de bedste virksomheder, uddannelses-

steder og arbejdskraft. Et CO2-neutralt København, 

vurderer Arup, til at være mindst 1 mia. kr. værd om 

året. Det tiltrækker arbejdspladser og arbejdskraft 

og folk får lyst til at bo i byen. 

”De nationale regeringer må mande sig op for 

at fjerne barrierer, der forhindrer regionale og 

kommunale regeringer i at anvende Smart City 

løsninger og lokale virksomheder fra at udvikle 

og eksportere relaterede produkter og tjenester. 

Der er en erkendelse af, at regeringens indsats er 

påkrævet for at give landet et forspring i kapløbet 

om at tiltrække internationale virksomheder, talent 

og investeringer,” skriver Arup rapporten.

Markedet består af en række af produkter og 

tjenesteydelser, herunder konsulentbistand, soft-

ware og hardware produkter, og tilhørende fysisk 

infrastruktur. For at udrulle intelligent belysning i 

en by indebærer, f.eks. køb af software til deling og 

datalagring, hardware såsom sensorer og et hurti-

gere Wi-Fi-netværk. Infrastruktur som LED pærer, 

nye lygtepæle og rådgivning til at udvikle business 

casen og indkøbsaftaler. 

Udvikling og implementering af intelligente Smart 

City produkter og tjenester på hjemmemarkedet 

kan skabe økonomiske fordele gennem eksport, 

men også ved at skabe smukkere byrum, som er 

mere attraktive for talent og investering. Begrebet 

Smart Cities repræsenterer derfor to sammen-

flettede muligheder for et land: ”mulighed for at 

forbedre byområder og mulighed for at få den 

nationale økonomi til at vokse”, skriver Arup.

I Danmark er der gennemført Smart City-projek-

ter i mange byer. Som regel ved at en kommune 

samarbejder med erhvervsliv og den akademiske 

verden. Ser man på fire meget forskellige danske 

byer København, Århus, Vejle og Albertslund viser 

de alle, at der kan opnås fordele ved Smart City 

gennem disse brede samarbejder. 

Smart City aktiviteter i Danmark er primært i 

mindre skala og løsninger bliver ikke anvendt bredt. 

Virksomhederne er frustrerede over ”pilot sygdom-

men”, hvor projekterne gennemføres uden nogen 

efterfølgende investering eller skalering. Dette er 

ikke enestående for Danmark, skriver Arup. 

Den manglende skalering i Danmark afspejler 

den samme situation i mange andre lande rundt 

om i verden. Vores globale forskning viser der er 

behov for at skalere løsningerne. 

‹‹‹

48 pct. af landets kommuner har lanceret Smart City projekter eller planlægger at gøre 

det inden for de kommende 12 måneder, ifølge en rapport fra Arup and CEDI.
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Internet 
of Things 
– det nye 
Klondyke

Dengang det rygtedes, at den første guldgra-

ver i Klondyke fandt den første klump, blev 

landet ramt af en epidemi. Guldfeber. Og 

spørgsmålet er om Internet of Things er et nyt 

Klondyke i Smart City sammenhæng. Ifølge 

sikkerhedsfirmaet Verizons nyeste beretning 

blev 2015 året, hvor ”Internet of Things er ble-

vet et legitimt område for investeringer. 

Tidligere tiders ’start småt tænk stort´-tan-

kegang er nu afløst af en situation, hvor 

virksomheder på tværs af alle brancher har 

stillet skarpt på Internet of Things. Det giver 

sig udslag i en forventet vækst fra samlet 9,7 

mia. internet forbundne enheder i 2014 til 30 

mia. i 2020. 

Rapporten konkluderer, at anvendelsen 

af Internet of Things er i hastig vækst på en 

lang række områder. Især inden for energi, 

transport, distribution og overvågning, som er 

vokset med op til 50 pct. eller mere på kun et år 

fra 2014 til 2015. Men også sundhedssektoren 

og landbruget er områder, der kan notere solid 

fremgang i anvendelsen af Internet of Things 

med en fremgang på henholdsvis 26 pct. og 33 

procent. 

Rapporten bygger på Verizons egne data om 

anvendelse af Internet of Things.

 Men også på en undersøgelse foretaget af 

Oxford Economics, samt på interview med 

kunder og eksperter, og på tal fra Gartner, IDC, 

PwC og andre.

30 mia. i 2020
Rapporten anslår at 30 mia. enheder vil være 

forbundne i 2020. Det betyder, at der kommer 

IP-adresser i 30 mia. enheder i 2020. Der vil 

være sensorer og IP-adresser i dit tøj, din bil, 

din vaskemaskine, din støvsuger, din smartp-

hone, din badevægt, din cykel og dine løbesko. 

Der kommer IP-adresser og internetopkobling 

overalt. 

Men et er at enhederne forbindes. Noget 

andet er at kunne bruge de opsamlede data 

fra de mange Internet of Things opkoblede 

enheder i realtid. Oxford Economics vurderer, 

at kun otte pct. af virksomhederne i dag formår 

at udnytte mere end 25 pct. af de data, der 

kommer fra de opkoblede Internet of Things 

enheder. Det tal forventer de i løbet af tre år 

vil stige til 48 pct. i takt med konsolidering af 

standarder og mere homogene platforme, og 

at data kan bruges til at udvikle nye produkter 

og services.

Eksperterne i denne rapport vurderer, at 

virksomheder vil udvikle nye services. Ikke 

kun ved at bruge data til egne processer og 

mere effektivitet. Gartner vurderer i rapporten 

at markedet for Internet of Things services vil 

vokse til 1600 mia. kr. i 2016. 

‹‹‹

Et nyt guldeventyr. Internet of 

Things har en vækst på over 

20 mia. nye enheder, der bliver 

internetopkoblet.  
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Smart City: 

Omstilling til en 
ny virkelighed

Smart City handler om at genopfinde sig selv som by og kommune. Blockbuster er skræmmeeksemplet på hvad der 

sker, hvis man ikke i tide adopterer nye paradigmer og adfærdsmønstre, siger Mirko Presser, ekspert inden for Smart 

City og Internet of Things.

Allerførst til almindelig beroligelse: Der er ingen grund til at gå i panik 

ude i kommunerne, hvis man ikke synes, man er helt fremme på Smart 

City-beatet.

”Der er rigtig meget, som fungerer rigtig godt i de danske kommuner, og 

i modsætning til de problemstillinger, som man slås med i andre dele af 

verden, hvor Smart City også er overskriften for en række aktiviteter inden 

for infrastruktur, sundhed og uddannelse, så har vi her i Danmark ikke et 

kæmpestort, akut problem, vi skal have løst,” siger Mirko Presser fra Ale-

xandra Instituttet med speciale inden for Smart City og Internet of Things.

Han mener, at Smart City ikke blot er et spørgsmål om intelligent anven-

delse af teknologi til at løse specifikke problemer eller optimere eksi-

sterende arbejdsgange. Det er helt grundlæggende et spørgsmål om at 

omstille sig til en virkelighed, hvor udviklingen i adfærd, forbrugsmønstre 

og teknologi foregår med en hastighed, som vi slet ikke er vant til.

”Hvordan etablerer man i dag et stykke infrastruktur som gadebelys-

ning, som traditionelt skulle holde i mange årtier, når man samtidig ved, 

at udviklingen går så hurtigt, at den tidshorisont ikke virker meningsfuld? 

Det er nødvendigt at ændre den måde, vi driver byer og kommuner på, så 

vi kan agere med den nødvendige agilitet,” siger Mirko Presser, der peger 

på Blockbuster som klasseeksemplet på en forretningsmodel, der ikke 

blev ændret i tide.

”Der er selvfølgelig forskel på en videoudlejningsforretning og en kom-

mune, men eksemplet viser, at hvis man ikke er opmærksom på de hurtigt 

skiftende adfærdsmønstre, risikerer man at være out-dated i løbet af få 

måneder.” 

Facilitator eller forretning
Når vi nu ikke har virkelig store her-og-nu-problemer, er udfordringen at 

identificere de nye investeringer, der giver mening på længere sigt, men 

som ikke er forældede, inden de er færdigimplementeret. Det er svært, 

men det er gjort før.

”Indførelsen af fjernvarme var i sin tid ikke nogen akut, tvingende nød-

vendighed, men man valgte alligevel at investere massivt i et stykke infra-

struktur, som vi nu har nydt godt af i rigtig mange år,” siger Mirko Presser.

I sit arbejde har Mirko Presser kontakt med mange i den kommunale 

sektor, der arbejder med at definere en ”kommunal forretningsmodel”.

”Der er jo flere mulige forretningsmodeller, man kan vælge som by eller 

kommune. Man kan definere sig som en forretning, der direkte kan levere 

egentlige tjenester til sine borgere, eller man kan se sig primært som en 

facilitator, som sætter nogle rammer op, men hvor ansvaret for nye initia-

tiver bliver lagt over til borgerne. Lige nu bliver der virkelig eksperimenteret 

med forskellige tilgange.” 

Under alle omstændigheder vil han gerne give det råd, at kommunerne 

bør gøre alt, hvad de kan for at tilbyde de nødvendige rammer, for at bor-

gerinitiativer kan udvikles og blomstre. Det vil i sig selv betyde et engage-

ment, som kan være med til at ændre den måde, kommunerne drives på. 

Ville jeg selv bo her?
Smart City-initiativer og branding af byer har i mange tilfælde kørt et me-

get tæt parløb. Det er ifølge Mirko Presser som sådan ikke forkert og kan 

være en rigtig god måde overhovedet at komme i gang på. Der ligger dog 

en faldgrube her.

”Der kan være en tendens til at oversælge Smart City-initiativer, hvor 

man ikke behøver at kradse ret meget i lakken for at finde ud af, at der ikke 

er noget nedenunder. Derfor skal man sørge for i tide at få lavet en klar 

skillelinje mellem branding og de konkrete initiativer,” siger Mirko Presser.

I afdelingen for gode råd vil han også opfordre kraftigt til ikke at kaste sig 

ud i initiativerne alene.

”Det er selvfølgelig fint med lokale initiativer, men der er helt sikkert an-

dre, der har de samme udfordringer, men andre idéer til, hvordan de løses. 

Så der gælder det bare om at indgå samarbejder og være med i netværk,” 

siger han.

Ligesom arkitekter bør stille sig spørgsmålet, om de egentlig selv ville bo 

i huse, de tegner, bør it- og digitaliseringschefer og andre beslutningsta-

gere i kommunerne, ifølge Mirko, Presser stille sig det samme spørgsmål i 

forhold til Smart City-initiativer.

‹‹‹
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Krav om konkret 
business plan?

Ifølge Mirko Presser fra Alexandra Instituttet med speciale 

inden for Smart City og Internet of Things er der stor forskel 

mellem kommuner på, i hvilken grad en meget konkret for-

retningsmodel eller business case er et krav for at søsætte 

Smart City-initiativer. Her ser han en sammenhæng med  

kommunens placering på den klassiske skala for adoption af 

nye produkter og tendenser: Innovators, Early Adoptors, Early 

Majority, Late Majority og Laggards. Nedenfor formulerer han 

i en lidt forenklet udgave de forskellige tilgange med følgende 

kommentar:

”Kommunerne står over for et svært strategisk valg her. 

Min vurdering er, at de fleste danske kommuner befinder sig 

i kategori b), men at en del må erkende, at de ikke lykkes at 

definere en sund business plan.” 

a) Vis os en konkret business plan – ellers går vi ikke i gang.

 Man venter, til produktet eller tjenesten er modnet i en 

grad, så der er en vis sikkerhed for en succesfuld imple-

mentering. 

b) Vi har en idé til business plan, så lad os gøre forsøget.

 Her er fokus på innovation og implementering, hvor målet 

er, at der bliver opbygget en industri med afsæt i de nye 

produkter og tjenester.

c) Vi aner ikke, om der er en sund business plan, men lad os 

undersøge mulighederne alligevel.

 Typisk tilgang i områder, hvor der er forsknings- og uddan-

nelsesinstitutioner, muligheder for funding og et økosy-

stem, der fremmer udvikling og startup-virksomheder.

Når jeg for eksempel er involveret i diskussio-
ner om indsamling og brug af data i Smart 
City-sammenhænge, kan jeg da godt som-
metider spørge mig selv, om jeg virkelig 
ønsker at bevæge mig rundt i en by, hvor det 
foregår. Jeg tror, det er sundt at få det spørgs-
mål op på bordet med passende mellemrum.

Mirko Presser

”
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Nyt forskningscenter 
skal udvikle 
it-løsninger 

til Smart 
Society

Software og data fra it-styring af komplekse fysiske systemer bør udnyt-

tes til at skabe endnu smartere og mere brugervenlige løsninger for sam-

fundet og for den enkelte borger. Det er grundtanken i et nyt forsknings-

center, som fra start arbejder med løsninger til trafik- og energiområdet. 

Leder af centeret bliver direktør for CISS Kim Guldstrand Larsen.

”IT er ikke noget der bare virker. It-systemerne har en kompleksitet i 

sig selv og derfor er det vigtigt, at vi får it-kyndige og it-professionelle ind 

over for at sikre, at de virker. Det er ikke nok at have arbejdet i transport-

sektoren eller i en kommune i en årrække og så tro, at man på grund af 

branchekendskab kan udvikle Smart City løsninger til styring af datasyste-

mer. Løsninger af den her karakter til overvågning og styring af den fysiske 

virkelighed i realtid, er meget komplekst,” siger professor Kim Guldstrand 

Larsen, fra Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Han bliver direktør i 

det nye center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems (DiCyPS).   

DiCyPS ved Aalborg Universitet får et budget på næsten 75 mio. kr. om 

året. Heraf støtter Innovationsfonden med 32,5 mio. kr. de kommende 

seks år. 

Region Nordjylland og Aalborg Kommune bliver storleverandører af data 

”IT er ikke noget, der bare virker. Det kræver it-professionelle fagfolk at udvikle de nye it-løsninger til Smart City,” siger 

professor Kim Guldstrand Larsen, Institut for Datalogi på Aalborg Universitet. Han bliver direktør i det nye center, 

Dicyps, for Smart City løsninger.  
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til projektet. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) roser målet om at 

frembringe intelligente brugervenlige it-løsninger og infrastrukturer 

for fremtidens smarte samfund. Hun forventer, at centrets analyser 

af transport vil være relevante for både erhvervsudviklingen og opti-

meringen af den kollektive trafik, og energianalyserne kan regionen 

bruge i miljøspørgsmål. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) 

Aalborg Kommune betegner forskningscentret som en stærk støtte til 

Aalborgs udviklingsplaner som bæredygtig ”Smart City”.

Indlejret software og Big Data
Kim Guldstrand Larsen forsker i indlejrede software-systemer og med 

ombord i centret er også eksperter i Big Data og brugervenlighed. 

De skal arbejde sammen med trafik- og energiforskere, fordi der på 

deres områder netop er fysiske systemer med masser af it og data. 

FlexDanmark A/S, Energistyrelsen og en række andre virksomheder 

og offentlige myndigheder deltager også.

”Moderne biler er fyldt med indlejret software og sensorer, og 

offentlig transport bliver registreret af hensyn til betaling og ruteplan-

lægning. Tilsvarende bliver der i energisektoren brugt en masse it til 

optimering og afbalancering mellem produktion og forbrug. Vores 

grundidé er, at vi kan bruge den bagvedliggende teknologi og alle de 

data til noget mere og skabe fremtidens intelligente samfund.” 

”Vores påstand er, at det er stort set de samme it-løsninger, der kan 

bruges på tværs af sektorer, uanset om det handler om trafik, energi, 

sundhed eller noget helt fjerde. Der er brug for generiske opskrifter 

på, hvordan data opsamles, og hvordan mennesker kan interagere 

med dem. Vi mener, at der i øjeblikket mangler nogle helt basale it-in-

frastrukturer, før vi kan få det ”Smart Society” og de ”Smart Cities”, 

som regioner og kommuner taler om.”. 

”Vi har transportsystemer, energisystemer, lyssystemer. Det er no-

genlunde de samme systemer, der skal til at styre de forskellige typer 

systemer. Alle data skal samles op. Du skal have nogle meget kraftige 

servere, der kan opsamle data, så det er muligt at kunne handle efter 

de opsamlede data. Det vil være hul i hovedet at udvikle forskellige 

systemer i kommunerne til de forskellige områder. I stedet skal vi 

finde standardiserede protokoller til data og datatransformation og 

standarder for trådløse netværk, så data kan udveksles på tværs af 

brancher, på tværs af internetopkoblet hardware. Åbne data og åbne 

interfaces vil blive til stor nytte i hverdagssituationer for borgere og 

til gavn for kommuner, regioner, samfund og private virksomheder. 

Men forudsætningen er, at det kommer op i fuld skala,” siger Kim 

Guldstrand Larsen.

Home Automation
I USA tales der meget om Smart City. Her foregår en del af diskussi-

onen om Home Automation systemer. Der er sensorer i gulvet til at 

tænde lyset, elpærer har en IP-adresse, som du kan tænde og slukke 

med din smartphone. Varmesystem, køleskab og vaskemaskine inde-

holder ligeledes sensorer. 

Pointen er, at sensorerne i de forskellige enheder bruger forskel-

lige protokoller. Dermed hænger det ikke ordentligt sammen i den 

forstand at det ikke kan styres med en app. Stakken er ikke ens. De 

forskellige leverandører af elpærer, vaskemaskiner, komfurer og køle-

skabe bruger forskellige protokoller til deres enheder. Dermed lægger 

de en mur omkring deres produkt.

Ifølge Kim Guldstrand Larsen vil de diskussioner om standarder, der 

finder sted inden for Home Automation, blive relevante i Smart City 

sammenhæng.    

Han fortæller, at det er en stor udfordring at få alle enhederne til at 

udveksle data i det samme format. En af hans kolleger har installeret 

sensorer på en bjergside i Schweiz for at holde øje med klippestykker, 

der risikerer at falde ned. Men det viste sig at være enormt svært at 

lave et alarmsystem, der kan advare beboerne i tide. Det var protokol-

len mellem sensorerne og alarmsystemet, der ikke er solide nok. 

”Risikoen er, at tingene måske ikke helt virker. Når det er et sensor-

netværk, som skal komme med advarsler, hvis et eller andet sker, så 

skal man virkelig have styr på, at det virker,« siger Kim Guldstrand 

Larsen.

Målet er både at udvikle den it-infrastruktur, der gør det muligt, og 

de løsninger, der kan drage nytte af det. De konkrete demonstratio-

ners udformning kommer til at afhænge af de virksomheder, der har 

sagt ja til at deltage.

”I ”cyberfysiske” systemer er der en masse små sensorer og 

bittesmå computere i et netværk, som bliver brugt til at overvåge og 

styre den fysiske virkelighed. Vi skal sætte de indlejrede systemer og 

store datamængder sammen på en ny og bedre måde, så brugerne 

også kan forstå det. Der bliver opbygget en testplatform, så en del af 

forsøgene kan gennemføres i stor skala som laboratorieforsøg, mens 

andre kommer ud som prototyper,” forklarer Kim Guldstrand Larsen.

‹‹‹

Vores påstand er, at det er stort set de samme 
it-løsninger, der kan bruges på tværs af sek-
torer, uanset om det handler om trafik, energi, 
sundhed eller noget helt fjerde. Der er brug for 
generiske opskrifter på, hvordan data opsam-
les, og hvordan mennesker kan interagere 
med dem.

Kim Guldstrand Larsen

”
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IT Optima har gjort det til sit speciale at gennemføre bench-

mark-undersøgelser blandt kommuner og private virksomhe-

der. Og kommunerne gør det rigtig godt set ud fra Total Cost of 

Ownership (TCO). 

Driftsmæssigt har kommunerne et omkostningsniveau på 

mellem 15.000 kr. og 29.000 kr. pr. bruger pr. år. En it-bruger er 

defineret som en ansat, der bruger it mere end en time om dagen. 

Tendensen er klar.  

Jo større kommunerne er, desto flere it-brugere og jo lavere 

gennemsnitlige omkostninger pr. bruger. 

Det giver god mening.

”Kommunerne gør det enormt godt på it-området. Siden 2010 

har de øget digitaliseringen kraftigt samtidig med, at it-budgetter-

ne ikke er steget ret meget. Det giver stor værdi for pengene,” si-

ger Senior Management konsulent Henning Jeppesen, IT Optima.

Konsulentdirektør Kenneth Thomsen, IT Optima: ”Bench-

mark-undersøgelsen indeholder alle omkostninger inden for 

it-drift, support og udvikling. Vi måler både tilfredsheden blandt 

lederne og brugerne for at kommunerne kan bruge benchmark til 

at sammenligne performance på tværs af forvaltninger og eks-

ternt med andre kommuner.”

Ifølge undersøgelsen er næsten alle medarbejdere i kommuner-

ne blevet it-brugere, da digitaliseringen har bredt sig meget i de 

senere år. Medarbejderne har i gennemsnit to enheder – typisk en 

pc og mobil.  

”Rent omkostningsmæssigt ligger kommunerne under de 

private virksomheder. Kommunerne har arbejdet med digitali-

seringen i en årrække, og det giver resultater. Alle kommunale 

ledere taler om digitalisering, mens vi oplever, at digitaliseringen 

i de private virksomheder hører til i it-afdelingen. Det er så ved at 

vende nu,” siger Kenneth Thomsen.     

Splitter omkostningerne 
I IT Optima undersøgelsen splittes it-omkostningerne op i to. I 

basis-pc omkostninger og i omkostninger til applikationer. De to 

typer omkostninger udgør TCO – de totale it-omkostninger. 

”Basis pc-omkostninger ligger stabilt mellem 5.000 kr. og 10.000 

kr. pr. it-bruger, og applikationsomkostninger ligger mellem 

10.000 kr. og 19.000 kr. pr. bruger. 

´Jo flere brugere man har desto lavere gennemsnitlige omkost-

ninger. En stor del af kommunernes omkostninger til applika-

tionerne går til KMD. Det er helt tydeligt at de gennemsnitlige 

omkostninger bliver lavere, desto større kommunen er. De store 

kommuner er bedre til at forhandle bedre aftaler. Så en konklusi-

on kan være, at kommunerne med fordel kan samarbejde på dette 

område,´ siger Henning Jeppesen.

Stigende omkostninger pr. borger
It-omkostninger stiger 6 pct. om året pr. borger. Det har det gjort 

siden 2010.

”It-omkostningerne for den enkelte løsning falder. Men med di-

gitaliseringen er der kommet langt flere digitale løsninger. Derfor 

stiger de gennemsnitlige it-omkostninger pr. borger. De digitale 

løsninger breder sig mere og mere,” siger Henning Jeppesen.

Brugernes oplever, at it-systemernes understøtter arbejdsopga-

verne i stigende grad, og bedre end hos private virksomheder. 

Kenneth Thomsen: ”Brugerne er blevet mere tilfredse med 

funktionaliteten i it-systemerne. Det hænger også sammen med, 

at brugerne har mere forståelse for at bruge teknologien. De er 

blevet mere fortrolige med teknologien, og det er det bedste resul-

tat, vi nogensinde har målt.”  

‹‹‹

Kommunerne er 
enormt gode til it-drift 

Kommunerne gør det rigtig godt på it-drift, konkluderer en benchmark-undersøgelse blandt 16 kommuner 

fra efteråret 2015. Det er konsulentvirksomheden IT Optima, der har gennemført undersøgelsen, som både 

måler it-omkostningerne og brugernes oplevelse af it-servicen i kommunerne.  

/  Af Flemming Kjærsdamn It-drift



De 16 
kommuner:

» Assens

» Favrskov

» Frederikssund

» Greve 

» Hedensted 

» Holstebro 

» Kalundborg

» Lyngby-Taarbæk

» Mariagerfjord

» Nordfyns

» Slagelse

» Struer

» Esbjerg

» Ringkøbing-Skjern

» Vejle

» Randers

Fakta om analysen:
Undersøgelsen bygger på KPI’er (Key Performance 

Indicators red.)

De første seks KPI’er er målrettet brugerne. 

Brugerne bliver spurgt om 

» Driftsoplevelse

» Mobilitet

» Support på udstyr

» Support på applikationer

» Procesunderstøttelse

» Kompetencer og uddannelse

Det syvende KPI er governance-orienteret og handler 

om samarbejdet mellem it-afdelingen og forretnin-

gen, som lederne svarer på.

Brugerne er blevet spurgt inden for 20 systemer. 

De fleste brugere bruger dagligt mellem tre og fem 

systemer. 
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Vi hjælper dig med dine it-indkøb

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S · Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4 · 2300 København S · Telefon +45 33 42 70 00

Mickey Abben Johansen
Markedschef

Telefon: 40 23 41 17
e-mail: maj@ski.dk

Bjarne Jørgensen
Markedschef

Telefon: 51 14 33 17
e-mail: bjj@ski

Arne Sahlberg
Chefkonsulent

Telefon: 22 59 25 07
e-mail: asa@ski.dk

Lars Grelck
Chefkonsulent

Telefon: 23 43 55 75
e-mail: lgr@ski.dk

Tinna Krogh-Andersen
Chefkonsulent

Telefon: 51 17 42 25
e-mail:tka@ski.dk

Du kan med fordel købe it via rammeaftaler hos SKI. Vi har en bred 
palet af både frivillige og forpligtende aftaler på alt fra hardware og 
software over it-drift og it-udvikling til telefoni.

Du får adgang til en lang række services, når du køber ind via vores 
aftaler – uden meromkostninger for din organisation.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med at:

foretage indkøbet

effektivisere brugen af aftalen

opnå højere compliance på dine indkøb

afdække uudnyttede potentialer

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi står klar til at hjælpe, 
rådgive og vejlede dig.

Læs mere på ski.dk
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