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TEKNOLOGI – Internet of 
Things. Smart Home. Det 
intelligente hjem. 

Kært barn har som be-
kendt mange navne, og i 
den verden, vi her giver os i 
kast med, er der også man-
ge ting at holde styr på.

Inden for det intelligen-
te hjems store vide verden 
er det kun fantasien, der 
sætter grænser. Du kan få 
din smartphone, tablet el-
ler computer til at tale med 
næsten alt. 

Dit køleskab, din radia-
tor, din støvsuger; ja sågar 
dine vinduer eller persien-
ner. Du kan bede støvsuge-
ren køre en tur eller tænde 
for varmen, mens du er 
på farten. Eller låse op for 
håndværkeren, mens du 
sidder på kontoret. 

Et teknologisk hav
Der findes et teknologisk 
hav af små og store løsnin-
ger, der på mange måder 
kan gøre din hverdag nem-
mere, og som du ikke ane-
de, at du havde brug for. 

Markedet er enormt, og 
de store, velkendte masto-
donter som Apple, Google 
og Amazon kæmper en 
brav kamp for markedsan-
delene og for at få dig til at 
vælge netop deres intelli-
gente verden. 

Og lige her støder vi ind i 
den første skillevej: Hvilket 
verden vælger man?

For ikke at ende med 
tyve forskellige apparater, 
der kræver tyve forskellige 
applikationer, så findes der 
systemer, som dine gadgets 
kan tale sammen igennem. 
De største er Apple Home-
Kit, Google Home og Ama-
zon Alexa. 

200 apparater til Apple
Problemet er selvfølgelig, at 
det er ikke alle produkter, 
der er i stand til at snakke 
med alle systemer. 

Rundt regnet findes der 
omkring 200 snakkesa-
gelige apparater til App-
le, 5.000 til Google, mens 
Amazon er på talefod med 
hele 12.000 gadgets. Det er 
selvfølgelig ikke ensbety-

dende med, at man per de-
finition skal vælge Amazon 
fremfor Apple. 

Sidstnævnte er som be-
kendt berømt for at være 
gode til de folk, der ikke 
lige er hundredemeterme-
ster udi teknologiens ver-
den. 

Et område i udvikling
Området er i rivende ud-
vikling. Det skal pointeres, 
at problemet med den dårli-
ge kommunikation mellem 
de forskellige gadgets er 

langt mindre i dag, end den 
var for bare nogle år siden. 

Men det er helt klart en 
overvejelse, man skal holde 
sig for øje: Hvordan får jeg 
tingene til at tale sammen? 

Brug en fjernbetjening
Langt de fleste vælger at 
styre det via en applikation 
til f.eks. mobilen. Men der 
findes også løsninger, hvor 
man kan få lyset til at tæn-
de ved bevægelsessensorer, 
få gardinerne til at rulle 
ned via lysfølsomme senso-
rer eller via en almindelig 
og gammeldags fjernbetje-
ning. På den måde undgår 
man at skulle have en ap-
plikation på telefonen frem 
hver eneste gang.

Store, velrenommere-
de danske virksomheder 
prøver også at erobre den 
fremadstormende, fagre 
nye verden. 

Eksempelvis har Velux 
lavet et samarbejde med 
Apple, så virksomhedens 
elektriske ovenlysvinduer 

kan åbne og lukke auto-
matisk. Du kan oven i kø-
bet få dig en klimasensor, 
som holder øje med f.eks. 
temperatur og luftfugtig-
hed, så ovenlysvinduet 
kan åbne og lukke, alt efter 
hvilket klima du ønsker.

Ikea er også med i kaplø-
bet og lancerer til februar 
næste år elektroniske rulle-
gardiner. De kan styres fra 
app’en Ikea Trådfri, hvor 
du også kan styre din be-
lysning. Mulighederne er 
uendelige for en nemmere 

hverdag, men der er også 
slanger i det nye smarte pa-
radis. 

For der er selvfølgelig 
også et sikkerhedsmæssigt 
aspekt af det intelligen-
te hjem. Alt, hvad der er 
koblet på internettet, kan i 
princippet hackes.

Pris og sikkerhed 
Det sikkerhedsmæssige 
aspekt optager da også 
især de store producenter 
mere og mere, og inden for 
det intelligente hjem følges 
pris, kvalitet og sikkerhed 
ad. Også i den verden får 
man, hvad man betaler for. 

Så det handler om at se 
sig godt for og tænke grun-
digt over behovet og værdi-
en af ens privatliv.

Dyk ned i grafikken her i 
artiklerne på de næste sider 
og bliv klogere på, hvad der 
rører sig inden for Internet 
of Things. 

Tekst: Lars Düwel 
Grafik: Casper Heiberg

Luk håndværkeren ind  
fra kontoret
Er du træt af nøgler, så kan du få installeret et keypad 
til din hoveddør, hvor du bruger en kode til at låse 
dig ind med. Du kan lave forskellige koder til hvert 
enkelt familiemedlem, så du også kan holde øje med, 
hvem der er kommet hjem og hvornår. 
Døren kan via en applikation eller en SMS låses op, 
hvis håndværkeren banker på, mens du er på arbej-
de. Dørene kan selvfølgelig også kombineres med et 
overvågningskamera, så du kan holde øje med, hvem 
du lukker ind. 

Tænd lyset fra bilen, åbn vinduet fra sofaen, luk håndværkeren ind  
fra kontoret eller check køleskabets indhold fra supermarkedet  
– ’Internet of Things’ banker på døren til det intelligente hjem

Kun fantasien sætter grænser 
inden for murene i 
det intelligente hjem

Wifi-termostat styrer varmen
Med en wifi-termostat behøver du ikke længere tæn-
ke på, hvordan du får styr på temperaturen i huset. 
Den kan skrue ned for varmen, når du åbner vindu-
et, og den kan regulere temperaturen, så der ikke er 
for store svingninger, hvilket giver nogle af de store  
udgifter på varmeregningen. 
Mange termostater fungerer med både Apple, Google 
og Amazon og kan derfor også fjernstyres via app’en, 
så du kan skrue op og ned for varmen, ligegyldigt 
hvor du er.

Tjek køleskabets indhold  
fra supermarkedet 
Du kender garanteret følelsen af at stå nede i super-
markedet og blive i tvivl om, hvad du har i køleskabet. 
Det er der råd for i det intelligente hjem. Her tager et 
eller flere kameraer jævnligt billeder af varerne i kø-
leskabet, som du så kan gå ind at tjekke, når du står 
nede i supermarkedet.
De helt smarte køleskabe kan via stregkoden på va-
rerne holde øje med udløbsdato, og for den nette sum 
af 30.000 kr. kan du hos Samsung få et køleskab med 
indbygget computer og touchskærm, hvor du kan sty-
re alle dine andre gadgets i hjemmet.

Ring til din vaskemaskine  
Det intelligente hjem kan også hjælpe dig med tøjvasken. Langt 
de fleste smarte vaskemaskiner kan i dag forbindes til din tele- 
fon, så du både kan vælge vaskeprogram og 
starte eller pause din vask på telefonen. Når 
vasken er slut, får du en besked på telefonen. 
Nogle vaskemaskiner kan endda scanne tøjet 
og fortælle dig, hvor meget vaskemiddel 
der skal bruges eller give en advarsel, hvis du 
skal til at vaske tøj ved en for høj temperatur. 
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Oversvømmelsessensor  
i kælderen
Hvis du har erfaringer med oversvømmelser i kælde-
ren, så var det måske en idé at skaffe sig en oversvøm-
melsessensor. Den registrerer oversvømmelse og gi-
ver lyd, lys og en besked fra sig, hvis der begynder 
at trænge vand ind. De er også ofte udstyret med en 
temperaturføler, så du kan aflæse gulvtemperaturen.

Støvsugeren gør det selv 
En af de ting, man oftere og oftere ser ude i folks hjem, er en 

robotstøvsuger. De kan styres via din telefon, tablet eller 
sågar dit smartwatch, hvis man har den slags. 

Nogle modeller kører rundt i rummet via en laser, mens 
andre kører rundt i rummet, indtil de har kørt over alle 
steder mindst en gang. 
Er støvsugeren ved at løbe tør for strøm returnerer den 

til sin base for at blive ladet op og den undgår forhindrin-
ger som trapper, husdyr og legetøj på børnenes værelse. 

Styr dine gadgets med stemmen  
Hvis alle dine nyerhvervede produkter fungerer sammen med 
enten Apple HomeKit, Google Home eller Amazon Alexa, så kan 
langt de fleste produkter i dag også styres med stemmen. Bed Siri 
fra Apple om at dæmpe lyset, lukke for ovenlysvinduet eller tæn-
de for vaskemaskinen. Sig til Google Assistent, at der skal skrues 
op for fjernsynet eller at støvsugeren skal tage sig et hvil. 
Ved stemmestyring skal man dog være (meget) opmærksom på, 
at alt, hvad man siger, i princippet kan aflyttes og misbruges.

Sæt TV og højtalere til nettet
Underholdningsverdenen er et helt kapitel for sig selv 
inden for det intelligente hjem. SMART TV bliver hele 
tiden mere almindeligt, hvor fjernsynes kobles til hu-
sets netværk. Nogle fjernsyn kan du snakke med, så 
du ikke behøver lede efter fjernbetjeningen. 
Højtalere findes der også mange af. Nogle af de mest 
udbredte er Sonos, hvor alle højtalere kobles på net-
tet. Bagefter kan du indstille, hvilke højtalere i hvilke 
rum, der skal spilles. 

Rul gardinerne for med et 
tryk på knappen
Automatiske rullegardiner fås med forskellige 
funktioner og i vidt forskellige designs. Du kan 
indstille dem til at rulle for på bestemte tids-
punkter af dagen, eller du kan forbinde dem til 
lysfølsomme sensorer, så de automatisk ruller 
for, hvis solen bliver for skarp.

Hold styr på vinduerne  
med en sensor 
Med en vinduesensor kan du via telefonen eller din tablet holde 
styr på, om du har glemt at lukke eller åbne et vindue i huset. 
Du kan også indstille systemet til at give dig en advarsel, hvis 
vinduet pludselig åbnes inde i børneværelset. Hvis du får senso-
ren til at arbejde sammen med resten af dit hjem, kan den give 
temperaturmålinger, så varmen reguleres i huset. Vinduesenso-
ren kan også give dig en større sikkerhed over for indbrud. 

Tænd lyset, inden  
du kommer hjem
Når aftenen falder på, og du savner lidt hyggebelys-
ning i sofaen, kan smarte pærer i lamperne gøre job-
bet for dig. Virksomheder som IKEA og Philips har 
løsninger, hvor du med en applikation eller en fjern-
betjening kan styre lysets styrke. 
Lyset i hele huset kan f.eks. tændes fra bilen, så det 
ikke er et mørkt hus, familien vender hjem til og be-
vægelsessensorer kan kobles til, så lyset tænder, når 
man træder ind i et rum. Har børnene svært ved at 
sove i mørke, kan pærerne indstilles, så lyset lang-
somt går ud over nogle timer.
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TEKNOLOGI – Hjemme 
hos Kim Boysen har de 
pakket nøglerne til huset 
langt væk. Hele familien 
har i stedet hver deres kode 
til huset, som de kan bruge 
til at låse hoveddøren i hu-
set op med. 

”Det er pissesmart. Det er 
nemt for ungerne, og hvis 
de på et tidspunkt glemmer 
deres kode, så programme-
rer vi bare en ny. Man skal 
ikke bekymre sig, om en 
nøgle er væk. Den er aldrig 
væk. Du kan program-
mere låsen, så svigermors 
kode kun virker mellem 8 
og 16, hvis man nu gerne 
ville have det,” siger Kim 
Boysen, der er medejer af 
Hjerting Installationsfor-
retning. 

Har brugt 250.000 kr
Derfor er han selvfølgelig 
også fagligt smittet af, at 
han arbejder professionelt 
på området og lever af det. 

Men automatiske koder 
på hoveddøren er ikke den 

eneste smarte løsning, Kim 
Boysen har hjemme i hus-
standen. I alt har han næ-
sten brugt en kvart million 
på forskellige løsninger, 
der gerne skulle gøre livet 
lettere i det lille hjem. 

Lige fra lys der auto-
matisk tænder, når man 
træder ind i rummet, til 
en overfaldsalarm, der får 
lyset til at bimle og bamle, 
hvis man stikker to fingre 
ned i den. Han har viet sit 
elektroniske liv til Lauritz 
Knudsens løsning IHC, der 
står for Intelligent House 
Control.

Har tilsluttet røgalarm
”Med det system har jeg en 
frihed til at programmere 
tingene lige efter mit behov. 
Jeg har lamper og lys, der 
bliver styret via sensorer 
eller en fjernbetjening. Jeg 
har tilsluttet min røgalarm, 
så hvis den på et tidspunkt 
skulle udløses, så låser den 
automatisk dørene op og 
tænder alt lys, så vi kan 

komme ud,” forklarer Kim 
Boysen. 

For tiden går han og pøn-
ser på at investere i et spejl, 
hvor en del af glasoverfla-
den samtidig er en skærm. 

”Det fungerer på den 
måde, at jeg kan skrive en 
besked til min datter eller 
min kone, og alt efter hvem 
der kommer hjem først, 
hvilket systemet jo aflæse 
via koden, så bliver den 
besked vist først,” forkla-
rer Kim Boysen om spejlet, 
som han vurderer vil koste 
samlet cirka 50.000 kr. 

Skal stadig bruge kode
Men er du ikke nervøs for sik-
kerheden i f.eks. din automati-
ske lås ved hoveddøren?

”Nej, for selvom nogen 
skulle have held med at 
hacke mit hjem, så skal de 
stadig bruge koden for at 
låse døren op. Det er lavet 
sådan, så selve kodningen 
ligger ude i tastaturet, som 
man trykker på,” forklarer 
fagmanden. 

”Udover dét er der to sik-
kerhedsmæssige aspekter: 
Hvis der skulle komme en 
strømafbrydelse, så har jeg 
et backupbatteri klar, så 
dørene virker i 72 timer. Og 

så har jeg beholdt låsevri-
derne inde på indersiden af 
dørene, så man kan komme 
ud, hvis dørene af en grund 
ikke skulle virke under en 
brand,” siger Kim Boysen. 

Den entusiastiske fan af 
smarte løsninger i hjemmet 
mener, at man kun har set 
toppen af isbjerget inden 
for løsningerne til det intel-
ligente hjem. 

El-installatør Kim Boysen har brugt cirka en kvart mio. kroner  
på smarte løsninger hjemme i privaten
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En køkkendrøm kan begynde mange 

steder; i overfl aden af fl ydende messing, 

nederst på en årsopgørelse eller på en 

side i et boligmagasin.

Det er i virkeligheden ikke så vigtigt, 

hvor drømmen begynder. Det vigtige er, 

at de ikke forsvinder, når du taler med 

dem, der skal føre dem ud i livet.

Kom som du er. 
Men tag dine vildeste 
køkkendrømme med.

Åbent Hus
I WEEKENDEN
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KL. 10-15

Elektrikeren har smidt husnøglerne væk
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Tænk dine smarte husdrømme 
ind fra start – inden byggeriet

TEKNOLOGI – Udover de 
almindelige strømkabler 
til lys, som er i alle huse, så 
har Kim Boysen 135 ekstra 
svagstrømskabler løbende 
gennem væggene i sit hus. 
Derfor er hans bedste råd, 
når det kommer til det in-
telligente hjem, ret enkelt.

”Du skal være klar på, at 
det er dyrt og tidskræven-
de, hvis du begiver dig ud i 
den her verden. Jeg har 135 
ekstra kabler løbende gen-
nem huset, som udeluk-
kende er til selve styringen 
af lyset,” siger Kim Boysen, 
medejer af Hjerting In-
stallationsforretning og i 
fritiden stor fan af diverse 
smarte løsninger til hjem-
met. 

Tænk det ind tidligt
Elektrikeren har installeret 
langt de fleste af sine gad-
gets, da han byggede huset. 
Derfor er hans andet råd 

også, at man tænker det 
intelligente hjem ind så 
tidligt som muligt. 

”Det er meget beko-
steligt, hvis man vil 
have smart belysning 
bygget ind i et hus, 
fordi man kommer 
ikke udenom, at der 
skal trækkes en mas-
se ledninger. Så det 
bedste er at tænke det 
ind allerede før, man 
begynder at bygge 
hus,” siger Kim Boy-
sen. 

En af de forde-
le ved det smarte 
hjem, som elektri-
keren helst ikke 
vil undvære, er 
belysningen ude i 
haven.

”Det faktum, 
at det udvendi-
ge lys selv kan 
vurdere, hvornår 
det er mørkt, og 

så tænde af sig selv, synes 
jeg er smart. Sammen med 
mine koder til hoveddø-
ren er det de to ting, som 
jeg til enhver tid ville lave 
igen,” siger Kim Boysen. En  

anden installation, han 
selv har lavet, er ude på 
badeværelset. Her er lyset 
tidsindstillet, så det ved, 
hvornår det er mørkt eller 
lyst udenfor. Hvis man der-
for går ud på badeværelset 

om natten, tænder lyset 
i en afdæmpet styrke. 
Hvis man går derud 
om dagen, så tænder 
lyset sammen med ven-
tilatoren. 

Ventilator går i gang
”Der er jo ikke den store 
chance for, at man går 
ind på badeværelset midt 
om natten for at tage et 
bad. Så der behøver ven-
tilatoren jo ikke gå i gang. 
Især ikke når badeværel-
set ligger lige ved siden af 
soveværelset, som det gør 
her hos os,” siger Kim Boy-
sen.

Tekst: Lars Düwel

Det er dyrt at få installeret belysning og 
kodepaneler, så man bør tænke på det, før 
man begynder at bygge sit smarte hjem

”Status er, at det først 
begynder for alvor nu. Der 
har været en økonomisk 
krise, hvor folk ikke har 
haft de nødvendige penge 
mellem fingrene til at gå 

ud og investere i det her. 
For det er en dyr hobby,” 
medgiver Kim Boysen. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Elektriker Kim Boysen 
har forbundet sit lys 
i hele huset til en 
fjernbetjenig. 

Kim Boysen anbefaler, at man 
tænker smart belysning og 
kodepaneler ind, før man kaster 
sig ud i et boligbyggeri. 
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SIKKERHED – Når man 
begynder at beskæftige sig 
med det intelligente hjem, 
er man nødt til at have et 
stort fokus på det sikker-
hedsmæssige spørgsmål, 
hvis ikke man vil åbne sit 
hus for Gud og hvermand. 

Her er det ikke anderle-
des end ved så mange an-
dre ting her i livet: Pris, 
kvalitet og dermed 
også sikkerheden ved 
de forskellige gadgets 
følges ad.

En billig løsning
”Folk der bare har købt en 
eller anden billig løsning 
fra den lokale butik og 
smækket det op uden at 
have konfigureret det rig-
tigt skal være ret bekym-
ret. Der er stor forskel på 
sikkerhedsniveauet ved 
de billigere og lidt dyrere 
løsninger,” siger Christian 
D. Jensen, sektionsleder 
ved Danmarks Tekniske 
Universitets (DTU) Com-
puter Science-afdeling.

Han understreger, at det 
heller ikke er ligegyldigt, 
hvordan man installerer og 

konfigurerer sine smarte 
produkter. 

”Du kan jo 
sammenligne 

det med at køre bil uden 
først at have været igennem 
en køreskole. Der er man-
ge, der skruer en hel masse 
op uden at vide, hvad de 
egentlig har gang i,” siger 
Christian D. Jensen.

Hackerlab ved DTU
DTU har i august dette år 
lanceret et såkaldt hacker-
lab, hvor de studerende 
lærer, hvordan man bryder 
igennem sikkerheden til 
smarte dørlåse, højtalere 
og andre apparater i det in-
telligente hjem – i cybersik-
kerhedens navn.

”Hackere tænker ofte 
skævt og lidt ud af boksen 
for at finde sikkerhedshul-
ler. Hvis vi skal blive bedre 
til at forsvare os mod cyber-
angreb, skal vi lære de stu-
derende at forstå, hvordan 
en hacker tænker,” siger 
Christian D. Jensen. 

Vigtigt med sikkerhed
For det er vigtigt med stør-
re sikkerhed på området 
fremover. Men hvis pro-
ducenterne i stadig større 
grad bruger flere penge på 
sikkerheden, så hjælper det 
ikke meget, hvis produk-

terne står uopdaterede hen. 
”Der er mange af produk-

terne, som er sikker nok fra 
producentens side, men 
fordi den ikke bliver in-
stalleret korrekt eller ikke 
bliver holdt opdateret, så 
er der problemer med sik-
kerheden,” siger Christian 
D. Jensen, der dog ikke vil 
skabe panik uden grund. 

”Jeg vil ikke stå her og 
sige, at folk skal være be-
kymrede og skabe en total 
panik. Men hvis man bare 
ukritisk skruer ting op, så 
er der grund til at være be-
kymret,” siger Christian D. 
Jensen. 

Villig til at bruge penge
”Hvis du er parat til at 
bruge mange penge, du er 
villig til at købe de gode 
produkter og tager dig den 
tid, der skal til for at sætte 
dig ind i de sikkerhedstek-
nologier, der bruges, så kan 
man godt lave noget, der er 
nogenlunde sikkert. Men i 
princippet er det sådan, at 
så længe noget er koblet til 
nettet, så kan det hackes,” 
lyder det fra DTU-lederen. 

Tekst: Lars Düwel

AFFALDSSORTERING 
– Esbjerg Kommunes nye 
affaldsplan for perioden 
2019-24 er på vej gennem 
den lokale lovmølle – dre-
vet frem af de overordnede 
ambitioner på både natio-
nalt og europæisk plan.

Kort fortalt skal affald 
betragtes som en ressour-
ce, hvor mest muligt skal 
genanvendes, så f.eks. ener-
giindholdet udnyttes bedst 

muligt. Genbrugstanken 
kaldes også ’cirkulær øko-
nomi’, og det berører også 
de lokale skraldespande fra 
oktober 2020.

Testet i Tjæreborg
Her er det planen, at der 
starter indsamling af mad-
affald – også kaldet bioaf-
fald eller grønt affald – hos 
de private husholdninger i 
Esbjerg Kommune. 

Ordningen har været af-
prøvet ved et forsøgspro-
jekt i Tjæreborg, hvor fire 
forskellige indsamlingsme-
toder blev testet, og erfa-
ringerne herfra har dannet 
baggrund for den politiske 
beslutning.

I forhold til forventnin-
gerne i den seneste affalds-
plan 2014-18 producerer 
borgerne i Esbjerg Kommu-
ne væsentligt mindre affald 

end forventet – 100.000 ton i 
2017 mod forventet 130.000 
ton i år. Til gengæld gen-
bruges der også en langt 
mindre andel, nemlig 62 
pct. i 2017 mod et mål om 
70 pct. i år.

Mindre restaffald
Når det gælder madaffald, 
er kommunens overord-
nede målsætning, at der i 
2024 indsamles knap 140 kg 

madaffald årligt i gennem-
snit per husstand. Det så-
kaldte restaffald – alt hvad 
der ikke er bioaffald eller 
til genbrug skal til gengæld 
nedbringes fra 462 kg til 
235 kg per husstand.

Foreløbig melder histo-
rien ikke noget om den 
praktiske udmøntning af 
ordningen. Men det ligger 
fast, at indsamlingen af 
madaffald fra 2020 gælder 

énfamiliehuse, mens det 
undersøges nærmere, hvor-
dan det kan gøres for etage-
ejendomme.

Plads til ekstra spand
Og eftersom madaffaldet 
skal indsamles separat, er 
det nok en god idé at ind-
tænke plads til endnu en 
affaldsspand, hvis man 
planlægger f.eks. nyt skur 
eller oprydning i garagen.

Pas på sikkerheden i det smarte hjem

Ny affaldsplan planlægger sortering  
og indsamling af bioaffald hos private 

husstande fra oktober 2020

Sikkerhed fylder meget i det intelligente 
hjem – ekspert understreger, at pris  
og sikkerhedskvalitet følges ad

Det grønne 
madaffald 
skal have 
sin egen 

affaldsspand  
fra 2020


