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Smart City Expo World Congress er en årlig tilbagevendende begivenhed, 

der blev afholdt for 9.ende gang. Der deltog knap 25.000 fra 146 

forskellige lande, og der var repræsentanter for mere end 700 byer. Ud 

over en 54.000 m2 udstilling med 1.010 udstillere, blev der over tre dage 

afholdt konference med indlæg af +400 i fem parallelle spor.  

Derudover var der +90 sidevents arrangeret af EU projekter, 

organisationer og virksomheder. 

Jeg deltog i flere sideevents og fokuserede ellers konferencens indlæg 

under især Digital transformation, Urban environment og naturligvis 

Mobility. Danmark var kun repræsenteret ved panel deltagelse af Martin 

Brynskov, DITCOM, og Martin Skjold Grøntved, Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering. 

Samlet udgift til transport, ophold, konferencer og diæter for fire dage beløb sig til 5.390 kr. Det lykkedes mig 

at får konference gebyret (1.000 €) sponsoreret. 

Vigtigste take-aways og ideer 

Strategiske tiltag og tænkning 

The problem is not lack of technology – the problem is lack of will. Hvem har 

ansvaret for at drive smart city tænkningen I Randers kommune? Har vi 

behov for et §17, stk. 4 udvalg? 

Som kommune bør vi i forbindelse med indgåelse af kontrakter med 

eksterne leverandører sikre os adgang til data, der genereres af de 

leverede ydelser, samt retten til at anvende og udstille sådanne 

data. 

Fint nok med alle disse data. Dog – de forandrer først noget, når 

nogen siger: Dette viser data, og derfor skal vi gøre sådan. 

Der er store perspektiver i brugen af digital twins. Siemens boss fortæller, 

hvordan deres systemer ved brug af 50 forskellige metoder, kan forudsige f.eks. 

udvikling af PM2.5 i de næste ti år, afhængig af hvad der træffes af beslutninger omkring infrastruktur og 

mobilitet. 

http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/past-editions-2019


 

Janette Sadik-Khan leverede som sædvanlig en række skarpe statements:  

 Cars stops for red light – not for people. 

 Building more roads is like fighting obesity by loosen your belt 

 Micro mobility is just a planning problem 

 Freedom is not the ability to go anywhere in your car – freedom is the 

ability to go anywhere without a car. 

 

Smart city drejer sig om sammenhæng mellem data på tværs af systemer. F.eks. 

skrues der i Paris op for gadelyset, på den gade, hvor der er sket et uheld eller 

anmeldt et indbrud.  

 

Mindre indsatser, der straks kan implementeres 

COVID-19 har sat fokus på luftforurening. Med en CityProbe fra aarhusianske start-up Montem kan vi 

overvåge PM2.5, PM10 og støj samt nedbør, temperatur, lysintensitet, UV stråling og fugtighed. Prisen er 

beskedne 35 €/måned (opstart fee på 399 €) inklusiv adgang til platform for visualisering af smart city data 

fra CityProbe’s og eventuelt tredje part produkter. 

Smart parking er et standard element i en smart city. Der er adskillige systemer, der via sensorer 

og/kameraer overvåger parkeringsmuligheder og via cloud’en sender informationer til bilister. 

Smart city tænkningen har også nået cykelparkering. Bikeep viste en anordning, der låser såvel stel som et 

hjul, betjenes af swipe card eller app og derfor kan integreres med rejsekort, så alene de der f.eks. har et 

månedskort belønnes med adgang til brug af denne 100% tyverisikre parkering.  

Affald afhentes kun, når beholderen er fuld. I Randers bruger vi teknologien via de ”talende” skraldespande. 

BrighterBins er en prisgunstig mulighed for at eftermontere sensor på alle former for renovationsbeholdere, 

så disse bliver til smarte skraldespande. Ved køb af 500 stk. er prisen 935 kr./stk. med et årligt service fee 

på 67 kr./smart skraldespand. 

Vi er qua vores brug af især sociale medier reelt data producerende sensorer. Zencity SaaS platformen gør 

ved brug af AI disse SoMe data til en del af beslutningsgrundlaget for myndigheder og politikere. Normalt 

høres primært de mest engagerede borgere – men hvad mener alle de andre?  Citibeats levererer en 

lignende service. 

City Talks er en service (udviklet i et EU projekt), der giver mulighed for at knytte fortællinger til geografiske 

positioner og koble dem sammen i ruter, der alt sammen leveres via en app. En oplagt mulighed for at skabe 

lokalt udviklede tilbud til byens og kommunens turister. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Janette_Sadik-Khan
https://www.cityflow.live/cityprobe
https://www.cityflow.live/cityflow
https://bikeep.com/smart-commercial-bike-rack/
https://www.brighterbins.com/management-platform
https://zencity.io/
https://citibeats.net/2018/03/19/mobility-sensing-smart-cities/
https://www.citytalks.eu/en/about


 

Øvrige indsatser 

On-Demand Bus er en krydsning mellem Flexbus og Flextur, idet der køres en bus, men sådan at ruten 

dynamisk bestemmes af, hvem der sender besked om, at de gerne vil med. EU projektet Galileo 4 Mobility 

inviterede til deltagelse i pilot projekt – det kunne have været interessant at sammenligne denne on-

demand tilgang med Flexbus og Flextur. 

Små selvkørende busser ruller frem i flere varianter. Aalborg har netop sat deres første Smartbussen i drift I 

Randers kunne vi bruge en selvkørende bus til via cykelsti at sammenbinde station og busstation (kørsel 

frem til Randersbro). 

Alternativt kunne der stilles el-løbehjul til rådighed geo-fenced til netop denne strækning. Firmaet Knot 

laver small-scale setups. F.eks. vil 20 løbehjul inkl. stationer koste ca. 100.000 kr./år. 

 

Billeder 

  

http://www.galileo4mobility.eu/
http://www.galileo4mobility.eu/2019/12/03/galileo-4-mobility-open-call-for-small-scale-pilots/
https://www.letsholo.com/aalborg-ost
https://www.knotcity.com/en/


 

 

  



 

Tweets af @jenspeterhansen 

 

 
  
 

 

 

 



 

  
  

 
 
 

 


