
Bilag 5 Øvrige tiltag og igangværende projekter ift. Smart City

Klimavarslingssystem

Projektet, som netop er afsluttet, var et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning, DHI (Dansk Hydraulisk 
Institut), Climate Adaptation Living Lab (CALL), Forsikring og Pension samt Frederiksberg Kommune.

Formålet med projektet var dels at udvikle et varslings- og informationssystem i Frederiksberg til 
klimatilpasning af byen, dels at minimere udgifter og skader ved skybrud. Projektet skiftede imidlertid retning 
undervejs og mundede i stedet ud i en række anbefalinger, som projektpartnerne kan vælge at anvende i 
deres videre arbejde med at forebygge og minimere skader efter skybrud.

Intelligent belysning

Siden 2013 er utidssvarende og energikrævende belysning i kommunen blevet udskiftet med intelligente 
LED-armaturer med intelligent styring. I dag udgør LED-belysning 35% af det samlede antal lyskilder på 
Frederiksberg, og ca. 1/3 af kommunens belysning er opdateret og fremtidssikret. Dette arbejde fortsætter i 
de kommende år, hvor der løbende vil ske udskiftning af armaturer til LED, udbredelse af webbaseret styring 
samt afprøvning og implementering af nye teknologier. 

Scannerbil

Frederiksberg Parkering har investeret i en scannerbil, hvis formål er at indsamle oplysninger om ulovligt 
parkerede biler på Frederiksberg. Teknologien muliggør, at p-vagternes ressourcer kan optimeres, idet 
scannerbilen kan gennemsøge større områder på kort tid. 
 
Der har været en del udfordringer med at få teknologien til at virke og flere forsøg på at justering af 
løsningen. Desværre viser de indledende test, at systemet ikke vil effektivisere P-kontrollen. Produktiviteten 
er kun 25-30% sammenlignet med håndskannerne, som i mellemtiden er blevet langt mere effektive, end 
dem kommunen havde inden investeringen i scannerbilsteknologien. Forvaltningen overvejer derfor nu, om 
projektet med scannerteknologien skal droppes og bilen indgå i kommunens bilflåde.

Frederiksberg Smart City Challenge 2018 

Den 23.-25. februar 2018 afholdtes den første hackaton under navnet Frederiksberg Smart City Challenge 
2018. Arrangementet blev til i et samarbejde mellem KU Science, Copenhagen School of Entrepreneurship, 
Ledelsesstaben i Frederiksberg Kommune og By- og Miljøstaben. Arrangementet blev afholdt i Marmorhallen 
på Campus Frederiksberg. 

Hen over 48 timer arbejdede 50 deltagere, fordelt på 11 grupper, på konkrete Smart City løsninger under 
temaerne Sustainability, Mobility, Liveability og Health. 

Vindergruppen blev BagUp, som havde opfundet en IoT baseret distributionsløsning for bioaffaldsposer. 
Løsningen omfattede dels en distributionsstander med indbygget sensor, der kan melde, når standeren er 
ved at være tom, med henblik på en proaktiv fyldning, og dels en GIS-baseret løsning til at guide borgerne til 
den nærmeste fyldte stander. 

Løsningen viste sig i sidste ende at være for dyr at producere ift. alternativerne på markedet, men 
samarbejdet med vindergruppen gav forvaltningen nye input til, hvordan sensorer, lokationer, distribution og 
sikkerhed kunne tænkes ind i konkrete løsninger. 

Ud over de 11 konkrete forslag på løsninger, resulterede weekenden også i at minimum én start-up 
virksomhed blevet etableret, og at kommunen ift. 4 forskellige projekter havde studerende tilknyttet til at 
belyse forskellige problemstillinger og potentialer ved forskellige Smart City-løsninger. Sidst men ikke mindst 
bidrog weekenden til et tættere samarbejde med flere vidensorganisationer i og udenfor Frederiksberg. 

På websitet for www.smartcitychallenge.dk findes videosekvenser af samtlige projektforslag. 

http://www.smartcitychallenge.dk/


Klar til Smart Vækst – Regionalt kompetenceudviklingsinitiativ

Klar til Smart Vækst er et 2-årigt kommunalt kompetenceudviklingsinitiativ støttet af Region Hovedstaden og 
Væksthus Hovedstaden, som udbydes i samarbejde med Aalborg Universitet, DTU og Gate21. 
Kompetenceforløbet slutter ved udgangen af 2018. 

Igennem de 2 år har mere end 15 ledere og ansatte fra By- og Miljøområdet deltaget i kompetenceforløbet 
og fungerer samtidigt som interne Smart City ambassadører i Frederiksberg Kommune. Ambassadørerne 
bidrager til at sprede viden om mulighederne ved Smart City løsninger i egen enhed/afdeling, samt 
identificere konkrete drifts- og anlægsprojekter, hvor sensorer og datadrevne løsninger kan skabe større 
værdi i form af bedre viden, bedre beslutningsgrundlag, større effektivitet m.m. 

Smart City Cybersecurity Lab (SCL)

Frederiksberg Kommune deltager i SCL, som er et regionalt videnscenter/tænketank for håndtering af 
cybertrusler og angreb på borgeres privatliv i relation til Smart City-løsninger. Centret blev etableret i august 
2017 og har fået tildelt 2 års fondsmidler fra Regionen til blandt andet at udvikle relevante 
sikkerhedsløsninger, som kan anvendes i kommunernes arbejde med Smart City. 

Under projekttitlen ‘Safer Copenhagen – Sikker vej til Smart City’ arbejder SCL på at undersøge cases i 
landets kommuner, som bruger sammenstillede datasæt for at analysere sikkerheden/sårbarheden i disse. 

SCL er et samarbejde mellem Vallensbæk Kommune, Frederiksberg Kommune, Fredensborg Kommune, 
Ballerup Kommune, Ingeniørforeningen IDA, DTU og Gate21. Førende forskere og virksomheder inden for it-
sikkerhed, cybertrusler m.m.  bliver løbende inddraget i projektet. 
Projektet har bl.a. følgende leverancemål: 

 Forskningsresultater vedr. anonymisering af lokationsdata
 Udarbejdelse af håndbog om sikkerhed og privacy for Smart City målrettet kommunale 

medarbejdere

Den 10. december 2018 afholder SCL på DTU Skylab et hackaton under titlen ”Smart City og 
Cybersikkerhed’. Her får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med at hacke en selvkørende bus og 
andre Smart City løsninger med henblik på at udvikle løsninger, der sikrer og beskytter data fra Smart City 
løsninger bedst muligt. 

Frederiksberg stiller sammen med DTU en case, hvor deltagerne skal vise, hvordan man kan bruge 
kameraer i det offentlige rum til parkerings- og trafikløsninger uden at gå på kompromis med sikkerhed og 
privatliv. 

Læs mere på https://www.sc-lab.dk/hackathon. 

Etablering af Frederiksberg Smart City Board

Ved direktionens temamøde om Smart City den 6. februar 2018 blev det besluttet, at der skulle nedsættes 
en tværgående arbejdsgruppe med henblik på at prioritere og koordinere hvilke Smart City projekter, der 
fremover skal kobles på Smart City-netværket. 

I første omgang valgte forvaltningen at udskyde etableringen af arbejdsgruppen indtil Smart City-netværket 
var klarmeldt. Nu står organisationen overfor en eventuel større omstrukturering, hvorfor det foreslås at 
etablingen af arbejdsgruppen udskydes til forsommeren 2019. 

Open Data Dk (ODDK)

Frederiksberg Kommune er fortsat aktiv medlem af Open Data DK. Siden sidste statusorientering, har KL 
valgt at støtte arbejdet med at skabe en landsdækkende portal, hvor data fra offentlige institutioner og 
private virksomheder samles og kan tilgås med henblik på at udvikle applikationer, tjenester og services. 

https://www.sc-lab.dk/hackathon

