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Drift og forvaltningsverktøy for 
Smart kommune 

 

Gatelys 
 

Idrettsanlegg 

 
• LuxSave ivaretar hele verdikjeden med gatelys - styring, dataforvaltning og drift 

 
• Idrettsanlegg kan styres automatisk, basert på bookingkalender, fra fotballbaner til 

flerbrukshaller 
 

• Største kunder: Stockholm by (170.000 armaturer) og Lyse Energi (80.000) 
 

Se også: 
http://www.luxsave.com 

21.01.2019 

http://www.luxsave.com/


Smart kommune 

• «Tenke kontruktivt, med gode løsninger» 

• Eller: « Gode løsninger = miljøvennlig, 
økonomisk 

• Eller: Ta utgangspunkt i innbyggernes behov, 
utnytte ny teknologi for å gjøre byen til et 
bedre sted å leve, bo, arbeide» 

• Eller: .... 
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LuxSave Smart kommune – vårt bidrag 
• Styring av gatelys 

– Totalløsning: styring, drift og dataforvaltning, 
vedlikehold 

– Kommunen eier og forvalter sine data.  

– Kontroll på arbeidsprosesser og kostnader -> effektiv 
samhandling mellom eier og operatør 

 

• Styring av idrettsanlegg 
– Basert på bookingkalender for et areal 

• Forballbaner (lys) 

• Idrettshaller/ flerbrukshaller (lys, lås, varme, ventilasjon) 
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Campus 

Byer 

Parkeringsplasser 

Gatelys og automatisk styring av 
idrettsaanlegg 

Sport arena 

Kullturelle bygninger 
Idrettshaller 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.malvikcupen.no/generelt/bilder/P8290010_1068.JPG&imgrefurl=http://www.malvikcupen.no/generelt/nyabrahall.html&docid=-GGsa8ar5t51fM&tbnid=Jv1PqWn3ANsBeM:&w=1024&h=768&ei=NeE9VbmrB6OTyQPT84D4AQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


• LuxSave er et system som: 
 

• Har toveis kommunikasjon, det vil si vi får umiddelbar informasjon 
om hendelser, for eksempel strømbrudd og jordfeil. 
 

• STYRING skjer ved å bruke kalender(astronomisk eller manuell), 
en eller flere i kombinasjon med fotocelle eller andre sensorer 
som utløser aksjon 
 

• Utviklet enkel FELT-løsning sammen med ENTREPRENØR (Mobil 
og tablet) 
 

• PUBLIKUMS-løsning for innbyggerne 
 

• Automatisk styring av idrettsanlegg (lys, lås, varme, ventilasjon) 
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Web-basert – tilpasset for pc, tablet og mobil 
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Linjer, armaturer. Informasjon i kart 
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Fleksible og relevante bakgrunnskart 
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Eksempel – planlegge skifte av armaturer 
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Før-situasjon: 
- Bruker arbeidsliste for å merke armaturer som 
skal skiftes (de med rød har sterkest effekt) 

Etterpå: 
- Tekniker ser fra arbeidsliste 
hvilke armaturer som skal skiftes 
og merker forløpende armaturer 
som er skiftet (de med gul har lav 
effekt) 



Eksempel 1 – FELT verktøy – arbeidsliste for skifte armaturer 
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Eksempel 2 – PUBLIKUM - feilmeldinger fra publikum 

 

25.01.201
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Totaloversikt over Alarmer, status fra entreprenør, feilmeldinger fra publikum 
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Totaloversikt over Alarmer, status fra entreprenør, feilmeldinger fra publikum 
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Gevinster med digitaliseringen: 

• Enkel oversikt over gatelysene 

• Kvalitetsforbedringer 

• Mere effektive arbeidsprosesser 

• Tidsbesparelser 

• => Kostnadsbesparelser 

• God service til publikum 
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Smart styring av idrettsanlegg, baner og haller 

Booking systems: 
Google, KX, Treningsøkta,  
Outlook, etc 

LuxSave 

• Open API 
• Via shared calendars 

(e.g., google) 

Styring skjer ut fra to prinsipper, eller i  kombinasjon: 
• Styring og kontroll – fra booking/reservasjonskalender; lys, 

lås, ventilasjon, varme. 
• Fra smarttelefon over internett, eller mobil med SMS for å 

slå lys på og av, eventuellt for å åpne/lukke dører, eller styre 
andre hendelser relatert til en reservasjon.  



Eksempel med Bodø 
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1 
Data fra NFF/FIKS genereres til 
Google kalender. Den deles med 
kunde, som ser den sammen med 
sin egen kalender også legger inn 
aktuelle treninger i sin egen aktive 
kalender  

2 
Kundens bookingkalender og 
NFF/FIKS data brukes for å generere 
LuxSave styring av releer for 
trenings- og kamplys, lås, etc 



Fordeler og egenskaper 
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Fordeler: 
 Reduserer kostnader- sparer strøm, forlenger 

levetid på armatur og lamper  
 Enkelt å skille på trening, med redusert effekt, 

og kamper, med full effekt 
 Dugnadstimer kan frigjøres 
 Bruke dagens booking/treningskalender  
 Unngå klager fra naboer, lyset er på når det 

skal. Lys til riktig tid og sted 
 Unngå «gratisryttere» 
 Tar miljøansvar 
 Få kontroll over bruk av bane og bruk av flomlys 
 Oversikt over når lyset er slått på eller av, og av 

hvem 
 Hvis ingen booking kalender kan man sette opp 

styring direkte fra LuxSave Sport 
 Passer både på gamle og nye anlegg 
 Billig! 

Egenskaper: 
 Fleksibel styring av lys, kalenderstyring eller 

midlertidig styring fra SMS eller smartmobil 
 Flere eksterne bookingkalendre kan styre én 

bane 
 Adgangskontroll – brukere har bare adgang til å 

styre «sin» bane et gitt tidsrom 
 Rollebasert – begrense hvem som kan endre 

kalendre, opprette nye brukere, og hvem som 
kan sende midlertidig styring av lys 

 Kan kombinere med åpne og lukke dører 
 Kan få beskjed hvis feil med anlegget, for 

eksempel jordfeil (mail, SMS) 
 Justere hvor lenge lys skal stå på før og etter 

trening og kamp 
 Rapporter. Oversikt over forbruk, hvem har 

brukt baner, etc.  
 Funger både mot kontaktorer og SD-

anlegg. 



Takk for meg 
 

Se gjerne våre hjemmesider: 
 

www.luxsave.com 
 

Kontakt: 
Jarl.Karlsen@luxsave.com 

Mob: 913 22 393  
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