
SmartCity Bærum
Byutviklingsseminar 31.05.2018

Smart gatebelysning 

Petter Kristiansen 
Veilyskompetanse AS



Dagens løsning
Tennpunktstyring



Ny løsning
Styring og administrasjon på armaturnivå



Bærum kommune  
første i Norge som gjør dette i riktig rekkefølge

1. Toppsystem – administrasjons- og styringssystem 
på armaturnivå – hele kommunen/all 
utendørsbelysning 

2. Armaturanskaffelse – med valgt styringsenhet 

3. Montasje – med valgt armatur og styringssystem

4. Videre utrulling, 10 års tidshorisont

5. All utendørsbelysning, samt Smart City og IoT

Tenk nytt og totalt, ikke sektorielt!   



• Datek lysstyring benytter GSM/GPRS/SMS 
samt Fiber/Ethernet for kommunikasjon 
mellom vår sentrale server i nettskyen og 
infrastruktur ute i felt. 

• Lokalt på de enkelte belysningsanleggene 
etableres et WPAN (Wireless Personal Area 
Network) basert på 2,4 GHz ZigBee radio. 

• Utnyttelse av moderne 
kommunikasjonsløsninger, og 
sensortilkobling tilpasset tingenes internett 
(IoT).



• DLC var først ute med å vise lysstyring 

basert på den nye mobilstandarden NB-IoT 

sammen med Telia, og vi tester for tiden vår 

Gateway med LTE Cat-M1 teknologi 

sammen med Telenor.

• Vi anser at videreutvikling av standardiserte 

løsninger for tilkobling til andre 3. parts 

løsninger som en av de viktigste områdene 

framover. 



Dette med korrekt måling på armaturnivå?

Ikke bare i forhold til nettselskap, men også internt i kommunen mellom;

• Vei og trafikk

• Park

• Idrett

• Skole

• Privat veilys 

• Andre forbrukere – Smart City og IoT

• Likeledes i forhold til SVV, og nå snart i forhold til fylkeskommunene kontra kommunen   

• Korrekt energimåling er det beste Enøktiltaket! 

• Ikke diskutere måling/ikke måling; men hvordan vi skal måle



Rapport for Bærum kommune

• Nattsenking

• Bevegelsesdetektor/tilstedeværelse 

• Lokale værforhold

• Trafikksituasjon og ulykker

• Temporære arrangementer

• Ikke enten eller, men både og. Alt 
over fordrer ett felles styrings- og 
administrasjonssystem



Smart gatebelysning sammen med SmartCity?

-spenning hele døgnet/året-

• Internett?
• Lading av mobiltelefon/PC/sykkel
• Trafikktelling/-info og parkering
• Infotavler
• Overvåking
• Værvarsling/luftkvalitet
• Kart
• Styring fra politiet
• Selvbetjente utendørsbelysning



Nye verktøy gir ny muligheter

• Ikke bare dimme, men også øke lysnivå

• Andre måter å lysberegne på

• Styring/kommunikasjon og måling på 
armaturnivå; hva skal vi med VTP?

• Hva skal vi med veilysnett?

• Tenk nytt, bygg og drift på en  ny måte!



• Ikke bare redusert kWh og

rimeligere drift

Tenk miljø; CO2, 

men også bruker og naboer, 

måneskinn og stjernehimmel,

samt fisk, innsekt og dyreliv

• Ikke bare dimming, men også mulighet for mer lys  



Hva var drivkreftene til Arnold Schwarzenegger (tidligere (2003 – 2011) 
guvernør i California)?

• Markedsføre LA som en grønn by

• Fremstå som innovativ og ta i bruk ny 
teknologi

• Redusere energikostnader og forurensning

• Redusere drift og vedlikeholdskostnader

• Skape et bedre lysmiljø (blending og 
lyskvalitet)  

• Studietur med SVV 2011 
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Kroner 180 ($ 30) per armaturskifte for ingeniør 

Kroner 250 ($ 43) per armaturskifte for montør
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Takk for meg


