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Konceptet smarte byer er en ny tilgang til at forbedre levestandarden, skabe 
højere økonomisk vækst og større miljømæssig ansvarlighed i fremtidens byer 
og megabyer. Der er tale om en samling af teknologier, redskaber og metoder til 
at skabe energieffektive, forbruger-fokuserede og teknologidrevne byer.

•	 	Bygninger	og	huse	gøres	smarte

•	 	Distribueret	energiforsyning	baseret	på	mange	små	produktionsenheder	
inden for bygrænsen

•	 	Bæredygtige	transportsystemer

•	 	Faciliteter	til	lagring	og	konvertering	af	energi

•	 	Det	hele	styres	og	balanceres	gennem	et	smart	elnet	og	udstrakt	brug	af	IKT

Sådan skabes en smart by
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I 2050 vil mere end 6 milliarder mennesker leve i byer, de 
fleste af dem i udviklingslande og mindre udviklede lande. 
Antallet af megabyer (dvs. byer med over 10 millioner men-
nesker) var tre i 1975 og forventes at stige til 29 i 2025. Disse 
byer bidrager til klimaændringerne og påvirkes samtidig af 
klimaændringernes konsekvenser. Den voksende urbanise-
ring fører til øget efterspørgsel efter energi til f.eks. boliger 
og transport. Denne tendens stimuleres yderligere i takt med 
byboernes stigende indkomstniveau.

Af disse og andre grunde er der behov for en ny tilgang til at 
forbedre levestandarden, skabe højere økonomisk vækst og 
større miljømæssig ansvarlighed i fremtidens byer og mega-
byer. Konceptet smarte byer er en sådan tilgang, dvs. en sam-
ling af teknologier, redskaber og metoder til at skabe energi-
effektive, forbruger-fokuserede og teknologidrevne byer.

Med udgangspunkt i konceptet smarte byer opstår der nye 
muligheder for at udvikle fremtidens effektive bymæssige 
infrastrukturer, der fungerer optimalt med hensyn til økono-
misk aktivitet, energiforbrug og miljøpåvirkninger.

Befolkningstætheden og den rumlige udformning af byerne 
har stor betydning for energiforbruget, især til transport, 
men også til boliger og erhvervsbyggeri. Generelt viser det 
sig, at befolkningstætheden falder, når byboernes indkomst-
niveau stiger. Lavere befolkningstæthed påvirker ikke kun 
energiforbruget til transport, men baner også vej for mere 
bæredygtige byer.

Ud fra energimæssige betragtninger kan en smart by define-
res som en bæredygtig by med fokus på lavt energiforbrug, 
vedvarende energi og et mindre carbon footprint. Det ligger 
i sagens natur, at kun fremtidige byer kan blive ”ægte” smarte 
byer. Et eksempel er Masdar City i Abu Dhabi, der blev plan-
lagt som en smart by lige fra grundlæggelsen i 2008.

I eksisterende byer må planlæggerne inddrage elementer fra 
konceptet om smarte byer i det omfang det er muligt. Et 
eksempel er København, der blev grundlagt i 1167, og som 
nu inddrager en række elementer fra konceptet om smarte 
byer ved byfornyelse af eksisterende bydele og ved planlæg-
ning af nye bydele.  Målet er at skabe en bæredygtig og smart 
by med fokus på energisektoren, klimaændringer og miljø i 
bred forstand.

Energiforsyningen i smarte byer er distribueret, dvs. består 
af mange små produktionsenheder og færre store, centrale 
enheder. Lokale teknologier sørger for fremstilling af energi, 
så byen så vidt muligt er selvforsynende med energi. Derved 
kan man mindske behovet for store investeringer i transmis-
sionslinjer med høj kapacitet fra fjerntliggende kraftværker.

En række vedvarende energiteknologier kan bruges til dette 
formål, hvis de modificeres til installation i byerne. Det gæl-

der f.eks. små vindmøller, mikro-kraftvarmeværker og var-
mepumper. Desuden kan modulære teknologier som sol-
drevne varme- og køleanlæg og solceller (PV) let integreres  
i boliger, offentlige bygninger og erhvervsbyggeri. Produk-
tion og anvendelse af biomasse i byerne er ligeledes en god 
mulighed.

Elnettet i smarte byer skal ligeledes være smart med integre-
ret informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for at 
øge energieffektiviteten og fleksibiliteten i energiforbruget. 
For at skabe et fleksibelt energisystem baseret på fluktue-
rende vedvarende energi er der behov for politikker og tek-
nologier til at kontrollere udbud og efterspørgsel, såkaldt 
demand response.

Bygningerne i en smart by er ligeledes selv smarte og har 
indbygget en række IKT systemer, der tillader en smidig 
vekselvirkning med det intelligente elnet.

Person- og varetransport i en smart by foregår med køretøjer 
drevet af enten el produceret fra vedvarende energi, brint 
eller brændstof fremstillet af biomasse. Offentlig transport 
skal være baseret på el produceret på bæredygtig vis. Endelig 
skal transportinfrastrukturen i en smart by være tilrettelagt, 
så byboerne motiveres til at afvikle en større del af de kortere 
ture til fods eller på cykel.

Det vil være en stor udfordring at motivere forbrugerne i 
smarte byer til at udvise bæredygtig adfærd og udnytte alle 
de tilgængelige teknologier på smarte måder. Motiverende 
faktorer kan være af økonomisk art, men også bestå af kom-
munikation, uddannelse, adfærdsregulering, omorganisering 
og forbedrede tjenester. På mange relevante områder findes 
allerede smarte tekniske løsninger, de skal blot gøres tilgæn-
gelige for forbrugerne og suppleres med passende økonomi-
ske incitamenter.

Mange eksisterende energi- og IKT-teknologier kan anven-
des til at gøre byerne smartere, men der er behov for yderli-
gere forskning og udvikling for at opfylde behovene i fremti-
dens smarte byer. Et væsentligt element vil være at etablere 
brede netværk og skabe samarbejde mellem erhvervsliv, 
forskning, kommuner og andre partnere. 

I de kommende årtier må der forventes et voksende mar-
kedspres på producenterne af smarte teknologier for at redu-
cere den globale CO2-udledning, garantere forsyningssikker-
heden og give de fattige i verdens udviklingslande adgang til 
moderne energi.

Den danske forskningsverden har sammen med den danske 
energi- og it-branche de fornødne kompetencer til at gen-
nemføre forskning, udvikling, demonstration, markedsmod-
ning og kommercialisering af teknologierne til fremtidens 
smarte byer.

Hovedkonklusioner og anbefalinger
Hans Larsen og Leif Sønderberg Petersen, Risø DTU



 

1  Smarte byer udgør en ny, bæredygtig politisk og 
planlægningsmæssig ramme for bæredygtig tekno-
logisk innovation af byernes energiforsyning og 
energiforbrug inden for sektorer som transport, 
bolig, service og industri. 

2  For at udnytte det fulde potentiale i smarte byer  
bør der gives høj prioritet til forskning og udvikling 
af teknologier og systemer til smarte byer.

3  For at forbedre de smarte teknologiers ydeevne  
og nedbringe omkostningerne bør teknologier og 
systemer afprøves og implementeres hver for sig  
og samlet på skalaer, der rækker fra nye parcelhus-
udstykninger, over nye boligbyggerier og til udvik-
ling af nye bydele.

4  Kommende byer og nye bydele bør planlægges og 
bygges som smarte byer for at imødegå klimaæn-
dringer og gøre fremtidens byer til gode levesteder 
med en bæredygtig, sund økonomisk vækst.

5  Byfornyelse bør ske på basis af konceptet om 
smarte byer, så relevante smarte teknologier og 
systemer kan udnyttes og afprøves, hvor det kan 
ske på økonomisk forsvarlig vis.

6  Test- og demonstrationsprojekter på stor skala i  
nye byområder og i eksisterende byer vil styrke 
grundlaget for at planlægge og udvikle fremtidige 
smarte byer.

7  Nuværende og kommende bæredygtige energi-
teknologier skal videreudvikles og målrettes til 
 optimal effektivitet i smarte bymæssige omgivel-
ser. Det er en opgave som energi- og it-branchen 
sammen med forskningsverden bør tilskyndes til  
at påtage sig med udgangspunkt i deres store 
 kompetencer inden for netop disse områder.

8  Tilsvarende har vi de rette kompetencer med  
hensyn til udvikling af smarte bygninger som  
aktive komponenter i smarte byer.

9  Smarte transportsystemer er en forudsætning for 
udvikling af smarte byer, da høj mobilitet er en 
 vigtig forudsætning for økonomisk vækst. Derfor  
er der behov for individuelle og sammenhængende 
demonstrationsprojekter inden for smarte transport-
systemer.

10  Den igangværende forskning, udvikling og demon-
stration inden for intelligente elnet bør udvides med 
projekter specielt rettet mod smarte byer.

11  Der bør igangsættes yderligere forskning og udvik-
ling i forbrugeradfærd og tages kommunikations-
mæssige og lovgivningsmæssige initiativer med 
henblik på at gøre det attraktivt for forbrugerne  
at udnytte de mange muligheder som smarte byer 
tilbyder.

12  Der er behov for nye politiske rammebetingelser 
som kan stimulere forskning og udvikling i teknolo-
gier og systemer til smarte byer, med henblik på at 
skabe ny grøn vækst i energi- og it-branchen og 
udnytte det store potentiale for eksport af viden, 
knowhow og produkter.

Anbefalinger
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