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Ny Smart Bydel



Smart City

– Hva er Smart City/hvem skal eie hva?
• Smart City er noe levende som skal utvikles i mange tiår framover.

• Her skal vi bruke gatelysene som nettbærer for å innhente og levere data.

• Samkjøre infrastruktur 

• Bodø Kommune skal eie nettet

• Inntektskilde i årene framover.

– Starter med 1 pilotprosjekt som inneholder:
• Uteområdet rundt nytt rådhus

• Ett parkeringshus

• Tre parker

• Vel hjem

• Nett-korridorer 



– Gatelys som mulig bærer av:
• Wi-Fi nett samt annen type nett etter behov bla 5G/framtidens nett.

• Mikrofoner for mottak av bla nødrop, kollisjon og skudd

• Kamera. Her er det flere muligheter, standard 360gr, med 
ansiktsgjenkjenning og IR for å detektere våpen ol.

• Sniffere for registrering av sprengstoff.



Tenkt Pilot fase 1



Smart Rådhus
– Rådhuset.

• Gatelys med mulighet for kameraløsninger, sniffere, mikrofoner.
– Smarte gatelys omringer hele rådhuskvartalet.

– Opplysningene som hentes fra utsiden kan samkjøres med sikkerheten i 
rådhuset.

– Gradering av sikkerhet etter behov.

– Samkjøres på felles plattform slik at de rette etater kan ha tilgang til den info som 
måtte kreves

– Data-Servere for styring av smart City plasseres på rådhuset. Dette blir 
hovedsenter for leveranse av nettverk som skal distribueres over gatelysnettet. 
Herfra bygges det gatelyskorridorer til de områdene som skal involveres  i Smart 
City.

– Modulbasert utstyr som kan endres/oppgraderes etter behov.



Bodøs nye Rådhus



Smarte Parker

– Parker.
• Belysningen som nettbærere for WI-Fi.

– Arbeidsplass for studenter.

– Kommunalt ansatte kan sette seg i parken for å jobbe i de parker som er tilknyttet 
rådhuset.

– Aktivitet for barn og unge som ønsker å ha med Wi-Fi baserte enheter.

– Informasjon fra Kommunen på telefon ol når du er innenfor visse områder.

• Kamera og mikrofoner for økt trygghet.
– Mikrofoner som registrerer rop om hjelp/kollisjoner/skudd. Kamera som zoomer 

seg inn på registrert punkt. Kontakt med alarmsentral.

– IR kamera som detekterer våpenlignende gjenstander i bagger, under klær osv.

– Kamera med ansiktsgjenkjenning

– Utstyr med mulighet for utvidelse inn i framtiden 



Smart Parkeringsanlegg
– Parkeringsanlegg Kvartal 99

• Smart parkeringshus.
– Belysning som nettbærer for Wi-Fi nett

– Mulighet for digital utvikling i mange tiår

– Booke parkeringsplass fra Pc, Telefon ol. Dette har også en miljøvenlig side, du 
slipper å kjøre rundt i sentrum for å finne parkering. Minsker veistøv, utslipp og 
kødannelse

– Kan tilrettelegges for førerløs parkering

– 20 Plasser for lad bar motorvogn (kan bookes på nett)



Bygging av nye gatelysanlegg
• Retningslinjer for gatelys i Bodø Kommune

– Dagens retningslinjer er under total renovering for å imøtekomme den 
tekniske utviklingen

– Satser på politisk godkjenning vår/sommer 2019

– Er et verktøy for de som skal bygge Gatelys i Bodø Kommune

– Har satt opp et sammendrag på noen av punktene.



Krav ved installasjon for master og lys 
• Plassering av master

– Plassering må risiko vurderes med tanke på skade fra bla kjøretøy.

– Låsbare koblings luker.

• Lysarmaturer
– Kvalitet på armatur hus.

– Tilkobling mekanisk og elektrisk

• Sikkerhet
– Kvalitetssikre forlegning av kabler. 

– Sikre maksimal oppe tid, overgang til spenningssatte anlegg 24/7/365

– Hyppigere vedlikeholds sykluser.

– Sikre styre skap. 

– Overvåking av nett/jordfeil/sikring utløst

– Kabler med rør for fiber. Dette for å ha flere muligheter for signal 
framføring.



Krav til graveentreprenør
– Før oppstart setter vi opp møte med entreprenør. Går gjennom hvordan 

montering av fundament, legging av rør og jording skal utføres. Ansvar 
ligger hos ansvarlig elektroinstallatør.

– Punkter som gjennomgås og kvitert forstått av entreprenør.
• Nedsett av fundament, type masse, komprimering lagvis, fylling av 

fundament.

• Hvordan rørene legges, type rør, rett ringstivhet (SN8), overgang til flexrør
og hvilken type masse det legges rundt rørene. Tolking før trekking.

• Legging av CU-Wire med isolert avgang til mast. Dobbel C-Press med 
bildedokumentasjon som adresseres for hver mast. Utføres av el-installatør 
eller person som er opplært til dette. 

• Dialog og kontroll under anleggsperioden.

• Minner de på at de anleggene som bygges skal vare i min 25 år



Prinsippskisse montasje fundament.



Beskrivelse fundamentmontering



Noen av kravene til FDV
• Det må være godkjent plan før byggestart av lysningsanlegg. 

Normalt trengs ikke eiendomservervelse siden mastene som oftest 
står i sidearealer til vei. 

• Når anlegget er ferdig er det et minstekrav til levert dokumentasjon.
– Tegninger av lysanlegget. Med koordinater.

– Tegning for jordingsanlegg.

– Generell beskrivelse av anlegget

– FebDok eller REN beregning

– Risikovurdering. Før bygging og under bygging.

– Samsvarserklæring

– Sluttkontroll

– Stykkliste på alle leverte komponenter med henvisning til leverandør

– Datablad på levert utstyr

– Bildedokumentasjon av C-Press med adressering i henhold til tegning

• Styre skap leveres av firma som har driftsavtale med BK



☺


