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ITK
ITK: Innovation – Teknologi - Kreativitet



Team City Lab arbejder med at

• omsætte Smart City fra strategi til praksis

• anvende Internet of Things som værktøj

• åbne data – lokalt, regionalt, nationalt

Det gør vi ved at

• Udvikle og understøtte konkrete projekter i resten 
af Aarhus Kommune

• Arbejde med skabelse, deling og formidling af 
data

• Deltage i netværk og EU-projekter om fremtidens 
bæredygtige byer

• … og meget andet







Vision:
CO2-neutral i 2030







• Faldende priser på elektronik

• Nye transmissionsteknologier

• Minimalt strømforbrug

• Ubegrænset regnekraft og storage

• Lærende systemer

Gode tider!
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Nye muligheder – nyt mindset

Hvad skal vi måle på? Hvad kan data fortælle os? Hvordan omsætter vi ny viden til nye 

arbejdsgange i vores daglige forretning? Hvordan skaber teknologien værdi for byen?
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Open Data Aarhus – Open Data Denmark

Open data is data that can be freely used, re-used and

redistributed by anyone (for any purpose).

http://opendatahandbook.org



Reducér
barrierer

• Etablering af eget LoRaWAN IoT-netværk

• Løfte teknologiforståelse og lyst til at udforske og 
afprøve: Oplæg og workshops

• Skabe rammer og værktøjer, der gør det let for 
resten af organisationen at arbejde med IoT

• Bistå konkrete forretningsprojekter med know-
how
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● Testbed in Aarhus for Precision positioning
and Autonomous Systems

● 11 landbaserede referencestationer (RTK)

● Lanceret oktober 2018

● Høj præcision – helt ned til 1 cm3

● Eneste urbane testfacilitet i Europa

● + 5G på vej

14

TAPAS



CityShark



IoT i Aarhus
case: Redningskranse

• Redningskranse forsvinder – typisk 
natten til søndag

• Accelerometer starter GPS når den 
mærker bevægelse

• Sikrer sikkerheden og gør det muligt 
at genfinde redningskranse



IoT i Aarhus
case: Vejtemperatur

• Dyr vinterbekæmpelse ud fra få 
målepunkter

• Med smarte sensorer kan 
beslutningsgrundlaget for 
vintertjenesten udvides

• Potentiel besparelse og bedre 
service



IoT i Aarhus
case: Luftkvalitet

• Fokus på luft- og støjforurening

• Måling af partikelstørrelser og 
støjniveau

• Ønske om viden om trafikmønstre både 
for trafik og personer

• Derudover: Nedbør, temperatur, lys, 
lufttryk, UV index, CO og NO2



IoT i Aarhus
case: Indeklima

• Fokus på indeklima som element i 
trivsel og indlæringsevne i skoler

• Der findes forskellige enheder f.eks. til 
LoRaWAN som kan måle CO2, fugt, 
temperatur og støjniveau

• Projekt om indeklima med Børn og 
Unge



IoT i Aarhus
case: Sundhed og Omsorg

• To konkrete cases hvor LoRaWAN 
transmitterer data fra enheder der 
registrere brug af diverse værktøj

• Case 1: Teste værktøjer ift. demente –
aktivering og beroligelse af demente

• Case 2: Registrere brug af dyrt, 
avanceret udstyr

• Anvende IoT-enheder til indsamling af 
viden - etablere beslutningsgrundlag



IoT i Aarhus
og mange flere…

• Trådløs betjening af bomme

• Antal gæster i havnebadet

• Badevandstemperatur

• Smarte skraldespande og vanding

• Målinger på svært fremkommelige steder

• ”Early warning” mod læk i fjernvarmebrønde
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