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C
yklisten kan finde sin
stjålne cykel ved
hjælp af internettet.
Borgernes energifor-

brug kan holdes nede ved
hjælp af wi-fi-forbindelser i
elmåleren, og lokale virk-
somheder kan hente data fra
mobiltelefoner, som kan give
værdifulde kundeprofiler. 

Den nye, intelligente by,
kaldet »Smart City« er på vej
frem. Eksemplerne er hentet
fra Københavns planer for
fremtidens by, og sådanne
planer har flere end halv-
delen af landets kommuner.
Der bliver eksperimenteret
med smarte, teknologiske
løsninger på alt fra miljø-
problemer til tyveribekæm-
pelse.

Men måske stopper det
ikke ved de intelligente løs-
ninger. Måske kan virksom-
heder tjene penge på at ud-
nytte kundeprofilerne til at
målrette reklamer til dig på
din telefon, og måske kan it-
kriminelle hacke sig ind på
din netbank via wi-fi-forbin-
delsen i din elmåler. 

Måske er vi godt i gang

med at kæde byerne så grun-
digt sammen på kryds og
tværs, at det i fremtiden vil
blive et krigsvåben at kunne
hacke sig ind via én enkelt
internetforbindelse i en lyg-
tepæl og derigennem lukke
en hel bys vandforsyning.

Den slags risici skal en ny
tænketank, som regeringen
nedsætter, tage stilling til. 

Hidtil har teknologien i
vidt omfang fået lov til at stil-
le betingelserne, mener
minister for for by, bolig og
landdistrikter Carsten Han-
sen (S). Det skal være slut nu.

»Det er vigtigt, at vi får
taget dette op på et politisk
niveau. Den digitale udvik-
ling rummer meget store
potentialer, men den rum-
mer også faldgruber og ud-
fordringer. Det er meget store
mængder data, vi har at gøre
med, og der skal være et hen-
syn til privatlivet. Hvis vi
ikke griber det strategisk an,
kan vi ikke styre udviklin-
gen,« siger Carsten Hansen. 

Penge at tjene
Den nye tænketank består af
16 medlemmer fra virksom-
heder, universiteter, organi-
sationer og kommuner, som

om seks måneder skal afleve-
re anbefalinger og vurderin-
ger af potentialerne og udfor-
dringerne med Smart City-
teknologierne.

Potentialerne ligger i er-
hvervsmulighederne, som
Danmark allerede i dag dyr-
ker. I januar afsatte regerin-
gen 1 mio. kr. til et eksport-
fremstød, der skal sikre, at
Danmark kan tjene penge på
teknologiske løsninger til
den intelligente by.

Demokratiets maskinrum
Efterspørgslen på den slags
stiger, og Danmark er alle-
rede langt fremme med tek-
nologien. 

I dag bor 3,7 mia. menne-
sker i byer verden over. I 2050
vil det tal være steget til 6,3
mia., og det vil medføre en
bølge af logistiske problemer
samt udfordringer med bæ-
redygtighed, som teknologi-
en kan afhjælpe. Det forkla-
rer den kommende formand
for tænketanken, lektor i
informationsvidenskab ved
Aarhus Universitet Martin
Brynskov.

Udfordringerne gør det
endnu mere vigtigt at udvide
fokusområdet fra at være

snævert teknologisk, siger
han. 

»Der er noget, som kom-
mer med tordnende hast
imod os, og vi er nødt til at
tænke os om, før vi tager
nogle beslutninger. Vi har
kun set de første trin, men
gennem de næste årtier vil vi
blive vidne til, at der vil kom-
me omvæltninger helt ind i
vores demokratis maskin-
rum,« siger Martin Brynskov.

Han uddyber:
»Mange af processerne i

vores samfund vil blive lavet
om. Det gælder alt lige fra
høringsprocesser til valg.
Dertil kommer, at borgerne
får større magt, fordi amatø-
rer, som det ser ud nu, kan
udvikle lige så gode teknolo-
giske løsninger som myndig-
hederne.«

»Lige op over«
Martin Brynskov peger også
på overvågningen som en
væsentlig udfordring ved
teknologierne. Allerede nu
har der da også vist sig pro-
blemer med nogle af de løs-
ninger, som er indført. I flere
danske kommuner eksisterer
for eksempel trafikovervåg-
ningssystemet ”Blip”, som af

Erhvervsstyrelsen er blevet
kendt ulovligt, fordi det
indsamler for mange data
om bilisterne. I Københavns
Lufthavn er der blevet sat
spørgsmålstegn ved, om re-
klameskærme, der via tele-
fonens internet laver en kun-
deprofil og målretter rekla-
mer, er lovlige. 

Sådanne eksempler får for-
manden for IT-Politisk For-
ening, Niels Elgaard Larsen,
til at glæde sig over, at der
sker noget på området. 

»Der er et stort dilemma i
at sikre folks privatliv. Man
skal erkende, at der er nogle
ting, der er for vidtgående,
selvom det er smart og effek-
tivt. Det viser de løsninger,
der findes nu,« siger Niels
Elgaard Larsen, der håber, at
tænketankens anbefalinger
vil give anledning til lov-
givning mod vidtgående da-
taindsamling om borgere. 

Og det kan komme på tale,
siger ministeren, der vil af-
vente tænketankens anbefa-
linger.

»Det vigtige er, at vi når at
tage styringen med udviklin-
gen. Derfor gør vi det nu, og
det er måske endda lige op
over,« siger han. 

Sensorer kan give 
besked om, hvornår 
kloakker er fyldte.

Deling af data fra 
mobiltelefoner, der kan 
give værdifulde oplysnin-
ger til virksomheder om 
bevægelsesmønstre i 
byen.
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BYEN HOLDER ØJE

Vand- og energifor-
brug kan måles på 
alle bygninger og 
samles og kan give 
værdifuld informati-
on om mønstre i 
forbrug.

Trafik kan reguleres 
ved at give besked om 
ledige parkerings-
pladser og køer.

Her er et udvalg af idéer, som skal gøre København mere 
smart. Ikke alle er implementeret endnu, men kommunen har 
for nylig givet 55 mio. til testning – og nogle trafiksystemer er 
f.eks. allerede implementeret.
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Lygtepæle med wi-fi 
og sensorer, der kan 
mærke, hvornår de 
skal lyse.
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Sensorer kan vise, 
hvornår skaldespande 
er ved at være fyldte.

Ny tænketank skal vurdere
konsekvenser af lurende byer
Smart city: Teknologi, som samler oplysninger i byer, er på vej frem. Men borgernes privatliv
skal beskyttes, siger byminister Carsten Hansen (S), som nedsætter en tænketank til formålet. 
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SMART CITY

Smarte kommuner
Omkring halvdelen af
kommunerne arbejder i dag
med aktiviteter, som de kalder
for Smart City. 

80 pct. af kommunerne, der
arbejder med Smart City, vil
øge denne aktivitet i de
kommende to år. 

Kommunerne beskæftiger sig
især med åbne data, energi-
besparelser i offentlige bygnin-
ger, interaktive turguides samt
byudvikling og lokalplaner.


