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Hvad handler det her oplæg om?

Transformationen til ny tværgående digital kultur i Ballerup Kommune 
- IoT er kommet for at blive

Fra ide’ til et stort hungrende monster

Hvordan indfanges monstret og kan det tæmmes?

Facit: Vi har ikke nogen løsning



Ballerup Kommune 
- Visioner, idéer og fremtidsteknologi 

Visionært sigte og politisk opbakning

Service for de bedste penge

datafunderet beslutningstagen





Betingelser og kravspecifikationer faststat fra start 

• Exit når vi vil og uden afhængigheder

• Plug´n play til andre platforme 

• Dokumentation og vejledning 

• Privacy by design







Cases – der hvor det anvendes

Flådestyring

 Indeklima

Køleskabstemperaturer

Trafikflow

Anvendelse af lokaler 

Vandstand og klima





Indeklimamålinger



”Tonser”-approachen
– vi er i gang og det går stærkt

Business case – hvad er det?

 Forvaltning af borgernes penge

Det er ok at turde

Men nu er vi i gang…



Godzilla er sulten og vil have mere



Det er en succes

Men…

 Succesen vejer også tungt – mere drift
 ” “Det er noget med data… så smider vi det over til de der GIS-folk”

 Nu kan vi det her - men ønsket om fortsat mere udvikling stopper 
ikke

Det kalder på ansvars- og rollefordeling



IoT - roller og ansvar, 2019

Digitaliseringsteamet
 IoT-styregruppe

 Retning og krav

 Serverplatform og applikationer
 Enrollment af devices
 Oprettelse af output til anden aktør
 validering af data (uplink)

 Gateways
 monitorering af oppetid, dataflow, upgrade

 Devices
 Konfigurering af devices
 payload-parsing
 batteristand, oppetid, upgrades
 Dokumentation

 Database
 dump af data-flow
 udstilling til anden aktør 

Center for Ejendomme & Drift
 Gateways(LoRA-netværket)

 Fysisk vedligehold og installation

 Devices
 Vedligehold, flytning og udskiftning

 Kommunikation til digitaliseringsteamet ved 
ændringer

 Monitorering
 Fagsystemer i form af dashboard eller lign



IoT-styregruppen – et filter
Krav, fokus & betingelser

 Sikkerhed – Privacy by Design og GDPR

 Dokumentation

 Open Source

 Funktionalitet efter behov

 Pris og kvalitet

 Plads til de små virksomheder på markedet

 Guildelines for udvikling – arkitektur/roller

Samarbejder
 SAnD
 Private virksomheder 
 Kommuner
 Geoøst



Problemet
- formulering af roller og ansvarsfordeling gør det ikke alene

 Kultur for at kaste det over på GIS-folkene(og dermed ansvaret fra sig)

 Forståelse for den tværgående afhængighed mellem centrene
 Vi tænker stadig i siloer! 

 Forståelse for dataets værdi og vigtighed for andre end dig selv

 Deling og dokumentation af viden

Mangel på ejerskab



Refleksion og bud på løsninger

 Ledelsen skal lede 
 Tydeliggørelse af opgaven som en del af opgaveporteføljen
 Kontraktstyring: entydige og veldefinerede kontraker imellem de 

ansvarlige
 Investering i slutbrugeren
 Dokumentation gør plug´n play muligt





Tak for jeres tid


