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“Ved at være lydhøre over for 

folks behov og adfærd skaber 

vi løsninger, der gør byerne 

mere sikre og behagelige.”

Vi bekymrer 
os om vores 
byer.

Det er ingen hemmelighed, at byerne 

vokser, og at vi er flere mennesker, der 

paradoksalt nok gerne vil opholde sig i 

dejlige, grønne omgivelser. Derfor bru-

ger vi i Smekab Citylife stor energi på at 

tænke over, hvad der får os mennesker til 

at føle os godt tilpas og trygge i offentlige 

miljøer. Hvad er vigtigt, og hvordan vil du 

gerne bevæge dig i byen? Ved at være 

lydhøre over for folks behov og adfærd 

skaber vi løsninger, der gør byerne mere 

trygge og behagelige.

Den udvikling vi ser er, at flere stræber 

efter at gøre byerne smartere, for eksem-

pel ved hjælp af the Internet of Things. 

Altså smarte digitale løsninger, der gør 

det nemmere for dem, der færdes i byen. 

I dette magasin kan du bl.a. læse et 

interview med Monique Harmsen hos 

Lumiguide i Holland, som udelukkende 

arbejder på at gøre byerne smartere. 

Derudover taler vi med Erik Eneroth, land-

skabsarkitekt hos Funkia i Linköping, for 

at finde ud af, hvordan de arbejder med 

mennesker i fokus, når de designer byens 

rum og grønne områder.

Vi ser også på bæredygtige materiale-

valg, og på hvordan man gør det attrak-

tivt at tage cyklen fremfor bilen.

God læsning! 

Thomas Rydhagen,  

CEO i Smekab Citylife



Smekab Citylife er leverandør af byrumsinventar til offentlige rum. 

Firmaet er grundlagt i 1961 i Önnestad i Sverige, og producerer byrumsin-
ventar til hele Norden og store dele af Europa. Smekab Citylife har været 
en del af Saferoad koncernen siden 2008.
 
I Danmark er vi stadig bedst kendt for vores bilspærrer, pullerter og vej-
bomme, men vi tilbyder derudover et spændende og alsidigt sortiment 
af moderne og klassiske udendørsmøbler, hvoraf flere modeller har vun-
det priser for sine unikke design. 

Blandt vores produkter finder du også rækværk, affaldskurve, og en lang 
række produkter til at fremme cyklismen, såsom cykelstativer og -over-
dækning, offentlige pumper og reperationsstandere m.m. 
 
Vi udmærker os ved at have stor fokus på bæredygtighed og cirkulær 
økonomi. Både i vores produktion, men også i vores valg af leverandører.

Vi ønsker at bidrage til en grønnere fremtid, hvor alle mennesker kan 
nyde byernes indbydende åndehuller i mange år frem. 
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Er det muligt at 
skabe trygge 
byer? 

Spørgsmålet om tryghed i byen er i dag højaktuelt i den offent-

lige debat. Hvordan skaber man bedre forhold for nutidens og 

fremtidens byer, er der nogle genveje og hvordan arbejder eks-

perterne? For at finde ud af det har vi talt med Josefin Uhnbom, 

der arbejder med sociale bæredygtighedsspørgsmål i rollen som 

strateg hos Tyréns AB.
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Du arbejder blandt andet med at skabe 
tryggere udendørsmiljøer, hvorfor er det 
vigtigt?

Sikkerhed er en naturlig og central del af 
menneskets velvære og et bæredygtigt 
samfund. Ved bevidst at fokusere på so-
ciale aspekter gør vi det muligt at fremme 
lighed, tryghed, sundhed, tilgængelighed 
og demokrati. Vores mål er altid at skabe 
positive sociale effekter, som blandt andet 
betyder, at alle mennesker har en chance for 
at udvikle sig og leve i et godt miljø. Men jeg 
vil også gerne pointere, at tryghed ikke skal 
forveksles med begrebet sikkerhed. Tryghed 
handler om subjektive oplevelser af krimina-
litet, sikkerhed og risici, sammenlignet med 
sikkerhed, der handler om faktiske risici for 
kriminalitet og uro.

Hvilke udfordringer skal du tackle?

Vi skal forstå og formidle, at tryghed ikke kun 
handler om oplevet frygt for at blive udsat 
for en forbrydelse, men også om grundlæg-
gende menneskelige behov og rettigheder. 
De huller og den polarisering, vi ser i dagens 
samfund, er store forhindringer for skabelsen 
af   trygge byer og trygge steder. Boligmar-
kedet, som det ser ud i dag, med den store 
eksklusion, der eksempelvis præger grupper 
med lav indkomst, er i sig selv en utryghed for 
dem, der er ramt. Så længe det problem fort-
sætter, er byer kun trygge for nogle og usikre 
og eksklusive for andre. Trygge byer kræver 
også, at vi bygger og fjerner fysiske og psy-
kiske barrierer, at vi har fungerende skoler og 
et rummeligt kultur- og fritidsliv samt andre 
kommunale tilbud og nærvær.

Så hvordan arbejder du for at hjælpe dine 
kunder med at skabe tryghed?

Vi tager udgangspunkt i, hvad der er grund-
laget for tryghed eller utryghed. For at nå 
frem til dette arbejder vi vidensbaseret med 
kausal analyse. Hvis vi ikke analyserer, hvad 
der ligger til grund for, at et sted eller en by 
opleves som utrygt, kan vi heller ikke tage de 
rette foranstaltninger. 

Josefin Uhnbom

5



Så du måler altså trygheden?

Ja lige præcis, for at få et billede af områ-
det og de sociale behov, kan vi fx intervie-
we både beboere og andre, der opholder 
sig i området, for herefter at kortlægge og 
analysere ”utrygheden” og den faktiske 
kriminalitet i området. Det vi ved er, at 
den oplevede tryghed til en vis grad kan 
påvirkes af byens indretning. Derfor skal 
arbejdet med tidligt, når et sted udvikles – 
og så skal man følge med på alle stadier i 
hele planlægningsprocessen.

Hvilken slags tiltag kan du tage for at 
opnå forbedringer?

Vi arbejder med at skabe sociale møde-
steder, ofte i de tidlige stadier af byudvik-
lingsprojekter, men også i eksisterende 
boligområder og steder. Det kan handle 
om at udvikle stedspecifikke strategier 
for stueetager, erhvervslokaliteter, parker, 
pladser eller andre fysiske miljøer.

Kan du give et eksempel?

For eksempel var Tyréns i 2018 involve-
ret i et succesfuldt projekt i den sydlige 
del af Stockholm, hvor vi stod for kon-
ceptudvikling omkring sociale arealer i 
stueetagen. Projektet omfatter et multi-
funktionelt boligbyggeri, der skal rum-
me 200 lejeboliger, pladser til co-wor-
king, et cykelværksted, fitness center og 
Sveriges mindste biograf. At der vil være 
aktiviteter i stueetagen det meste af da-
gen, er medvirkende til, at de der færdes 
i området, kan føle sig trygge. 
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Hver dag kan vi blive lidt bedre. For os er bæredygtighed en holdning til, hvordan vi lever 

vores liv og udfører de aktiviteter, der bidrager til en verden, hvor alle mennesker trives.  

Det har vi lavet en lille film om, som kan ses på www.smekabcitylife.dk

Bæredygtighed  
er mere end bare 

en trend.
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Smekab Citylife producerer rækværker, som passer ind i alle 

miljøer, hvor der er brug for beskyttelse og afgrænsning.

Rækværker bruges f.eks. ved veje i bymiljøer, gang- og cykel-

stier, parkeringspladser, togstationer, offentlige trapper, skoler, 

idrætsanlæg og grønne områder.

RÆKVÆRK
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ADAPTER
Design: Smekab Citylife

TRAPP
Design: Smekab Citylife

CITY
Design: Smekab Citylife

9



FLEXI
Design: Smekab Citylife

VÅGMÄSTAREN
Design: Smekab Citylife



OPTI
varmgalvaniseret hængende rækværk med 
lamel-moduler og LED-belysning i gelænderet.  
Design: Smekab Citylife

Byens lys i
moderne tider.
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OPTI
rækværk med lameller 
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Alle vores rækværker fremstilles af stål med 

høj trækstyrke. De overfladebehandles med 

varmforzinkning og pulverlakering, hvilket 

giver høj kvalitet og lang levetid. 

Konstruktionerne består af moduler og sek-

tioner i flere forskellige udførelser, som giver 

stor fleksibilitet, og letter tilpasning til forskel-

lige miljøer. 

Vores sortiment omfatter også låger, som 

kan kombineres med de fleste af vores 

rækværker. 

Se meget mere på www.smekabcitylife.dk

13



HOLDBART = MILJØRIGTIGT

Et af de mange mange tiltag, vi har gjort for 

at belaste miljøet mindst muligt, er at sørge 

for at vores produkter holder i mange år. 

Vores produkter står udendørs og bruges 

i al slags vind og vejr, og skal derfor 

kunne modstå slitage år efter år. 

Derfor varmforzinker vi bl.a alle vores 

rækværker, som udgør en stor del 

af vores produktion. Det betyder, 

at de rækværker, der blev monteret 

i slutningen af 60’erne kan holde i 

mindst 10 år endnu.

Varmforzinkningen foregår på vores 

egen fabrik i Sverige, så vi ikke behøver 

at transporterer de mange hundrende 

tons stål mere end højst nødvendigt.

For at skåne miljøet begyndte vi i 2013 at 

udskifte stål med stål med høj trækstyrke. På 

denne måde har vi reduceret mængden af 

CO2  med 1.200 tons om året. Det svarer til ca. 

1.000 flyrejser til og fra Thailand.

Med høje krav til vores leverandører og et kritisk 

valg af materialer, kan vi på en skånsom måde 

levere robuste produkter, der holder i årtier. 

   

BÆREDYGTIGE 
MATERIALEVALG
Bæredygtighed er blevet et flittigt brugt begreb i de senere år, men faktisk 
har Smekab Citylife arbejdet aktivt med netop bæredygtighed siden stif-
telsen i 1961. For os er bæredygtighed ikke en trend eller en certificering. Vi 
ser det som en helt naturlig investering i vores eksistensgrundlag. Både som 
virksomhed og som beboere på den eneste planet, vi har.
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VARMEBEHANDLET TRÆ

I vores møbelserier anvender vi bl.a. varmebehand-

let svensk fyr (ThermoWood®) og varmebehandlet 

europæisk ask (ThermoAsh). 

Ved at benytte regionalt træ fra certificeret skov-

brug undgår man skovhugst i de livgivende regn-

skove, samt den lange transport af råmaterialerne. 

Varmebehandlet træ har desuden nogle helt unikke 

egenskaber, som ikke findes i nogen enkeltstående 

lokal træsort. Materialet har en længere levetid og 

kan derfor med fordel bruges til udendørsmøbler.

Under opvarmingen forsvinder næringsstofferne i 

træet, hvilket giver svære vækstbetingelser for råd 

og svamp. Den irriterende harpiks forsvinder i sam-

me ombæring.

Når træet undergår varmebehandlingen mindskes 

risikoen for revnedannelse markant. ThermoWood® 

og ThermoAsh® har et meget lavt fugtindhold og 

absorberer mindre fugt end almindeligt træ. Dette 

giver en øget formstabilitet og betydeligt mindre 

krympning og hævelse, da træet ikke ”arbejder” så 

meget ved temperatursvingninger. 

Under varmebehandlingen anvendes der ingen 

kemikalier, der er skadelige for hverken miljøet eller

>>

”ThermoWood® har 
fået det ultimative 
kvalitetsstempel, 
Svanemærket.”

PONGO
bord- bænkesæt i galvaniseret 
stål med sæder og bordplade i 
svanemærket ThermoWood®. 
Design: Smekab Citylife
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<<

sundheden, så materi-

alet kan uden problemer 

genanvendes eller for-

brændes. ThermoWood® har 

endda fået det ultimative kvali-

tetsstempel i form af Svanemærket.

RESYSTA - 60% AFFALD, 100% GENBRUG

Smekab Citylife forhandler en lang række produkter 

fra den hæderkronede, prisvindende møbelprodu-

cent mmcité. Lige som os lægger mmcité utrolig stor 

vægt på bl.a holdbarhed og bæredygtighed i deres 

produkter. Derfor har de brugt lang tid og mange 

kræfter på at finde et holdbart materiale, der kan 

erstatte det uerstattelige træ. 

Efter mange tests af forskellige materialer, fandt de 

omsider det helt rigtige materiale, der imødekom-

mer de høje kvalitetskrav til udendørs møbler. 

Nogle tyske ingenører havde fundet på at kombi-

nere risskaller med almindeligt salt og mineralolie, 

og derved skabe det ekstremt 

holdbare kompositmateri-

ale Resysta. Risskaller er et 

verdensomspændende land-

brugsmæssigt affaldsprodukt. 

Ved hjælp af upcycling har man 

skabt et materiale, som er modstands-

dygtigt over for sol, regn, frost og endda 

saltvand.

Resysta ligner træ, men kræver til sammenligning 

minimal vedligeholdelse, og er meget modstands-

dygtig over for skadedyr, skimmel og revner. Mate-

rialet er 100% genanvendeligt, det opfylder allerede 

de fleste af de fremtidige miljømæssigt krav om 

bæredygtigt materialevalg, og er derfor et fanta-

stisk alternativ til træ.

Bæredygtige materialevalg bidrager til at frem-

tidige generationer også kan nyde godt af vores 

fantastiske planet. Hvis vi alle tager små skridt i den 

rigtige retning, kan vi udrette store ting sammen. 

PRAX
affaldskurv med lameller i Resysta.
Design: David Karásek &Radek Hegmon,  
mmcité

 

 

mmcité er en af verdens førende producenter 
af byrumsinventar. 

Firmaet, som har hovedsæde i Tjekkiet, kombinerer 
sit prisbelønnede design med de bedste materialer, 
bæredygtighed og konstant innovation. mmcités 
bænke, affaldskurve, pullerter, cykelstativer og over-
dækninger pryder byrummene i mere end 30 for-
skellige lande på fem kontinenter.

Deres berømte design er både stramt, klassisk 
og nyskabende, hvilket gør at deres pro-

dukter passer til mange forskellige stil-
arter – også den skandinaviske. 
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FILT - ”Picnictæppet”  
til det offentlige rum.

FILT
et socialt møbel, der også fungerer som mødested.
Design: Blank Arkitekter
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Smekab Citylifes fleksible bilspærrer skaber trygge, rolige og 

bilfri gårdmiljøer og sænker farten for cykler og knallerter.

Samtidigt giver vores bilspærrer let adgang for arbejdskøretøjer 

eller anden tilladt kørsel i området, hvor de opstilles.

BILSPÆRRER 
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BAX 
Design: Smekab Citylife

BGT 
Design: Smekab Citylife

TRAX 
Design: Smekab Citylife

BGH 
Design: Smekab Citylife

BIR 
Design: Smekab Citylife 19
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BAX
BAX er vores nyeste og mest fleksible og alsidige 

bilspærrer. Den benyttes bl.a af Sveriges største andels-

boligforening, BRF Masthugget i Göteborg. I området er der 

flere indgange og veje, samt skole, børnehave og legepladser. 

Oprindeligt havde man 8 bomme, som alle betjentes med nøgle, men me-

gen trafik og spredte nøgler gjorde det utrygt for beboerne i området.

Løsningen blev BAX - ét smart system med fire forskellige muligheder for åbning: 

1. Nøgle til redningstjenesten

2. Personlig nøglebrik til beboere og personale

3. Fjernstyring til driftspersonalet med personlig fjernbetjening 

4. GSM-system til personlig adgang med mobiltelefon

 

Med BAX har man fået en fleksibel løsning, som har skabt tryghed for 

både beboere og personale i området.

BAX kan desuden åbnes med trekantnøgle, og er let 

at integrere med eksisterende låse systemer. 

Sikkert, fleksibelt og enkelt. 
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I Danmark har vi en sund cykelkultur, 

som vi har fået fra barnsben. Mange 

af os cykler til og fra skole og arbej-

de livet igennem. Desværre glemmer 

lige så mange af os cyklen igen når 

vi selv får børn. Pludselig skal po-

derne i børnehave og skole, der skal 

købes ind, og ungerne skal til et utal 

af fritidsinteresser. Og den magelige 

vane med at sætte sig ind i bilen, er 

ofte svær at lægge fra sig igen.

 

Vi ved at cykling er godt for os - både 

for den enkelte cyklist, og for folke-

sundheden. Mange arbejdspladser 

tilskynder endda cykling til og fra 

arbejde med bonusser eller præmier 

for flest kørte kilometer, for netop at 

holde sygefraværet lavt. Og vores 

infrastruktur er indrettet, så der tages 

hensyn til cyklister i trafikken. 

 

Flere cykler, flere udfordringer

I takt med at flere og flere mennesker 

flytter til byerne stiger de trafikale 

udfordringer. I de større byer prøver 

man at skåne miljøet, ved at holde 

den tunge trafik væk fra centrum, og 

med bilfri bymidter er der endnu flere 

incitamenter til at tage cyklen i stedet 

for bilen.

Men hvis vi skal lykkes med at få flere 

til at hoppe op på jernhesten, skal 

det være attraktivt at at være cyklist. 

Også når cyklen skal parkeres og når 

dækkene mangler luft. 

Ladcyklens indtog 

I 1984 så de første Christianiacykler 

dagens lys. Den gang var de mest en 

kuriøsitet, som var forbeholdt frista-

den i København, men siden har de 

praktiske ladcykler gjort sit indtog 

i hele landet. I dag er der adskillige 

producenter af ladcykler med plads til 

fire børn i ladet.

Ladcyklerne fylder en hel del 

i bybilledet - bogstavligt 

talt. Og det fordrer nye 

måder at tænke cy-

kelparkering på. Der 

er simpelthen ikke 

plads til en ladcy-

kel i et almindeligt 

cykelstativ. Derfor 

ser man ofte de 

store ladcykler 

låst fast til lygte-

pæle og vejskilte 

til gene for

Det skal være 
attraktivt at 
cykle.

>>
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PUMPER
offentlig cykelpumpe

STOP’N’GO 
cykellæn
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CS  
cykelstativ med plads til 10 
cykler og mulighed for at  
fastgøre cykelstellet.

EDGE cykeloverdækning 
EDGETYRE cykelstativ

fodgængere og andre trafikanter. Smekab City-

life har et bredt udvalg af cykelpullerter, som kan 

placeres med passende afstand til hinanden. 

Dette imødekommer udfordringerne med 

parkering af ladcykler.

Dyre og tunge cykler giver problemer

Elcykler - også dem uden lad - sælges 

også i stigende antal. Når man har 

investeret mange tusinde kroner i en 

elcykel, så vil man selvfølgelig gerne 

kunne låse den fast når man efterla-

der den. Almindelige cykelstativer giver 

oftest kun mulighed for, at låse forhjulet 

fast, men der findes alternativ cykelpar-

kering, som giver mulighed for at låse selve 

cykelstellet forsvarligt fast. Dertil kommer, at 

mange elcykler vejer 5-10 kg mere end almindelige 

cykler. Dette gør dem sværere at håndetere, og vis-

se løft kan være næsten helt umulige at foretage.  

 

Smekab Citylife støtter visionen om en verden, 

hvor det altid er befordrende at cykle. Derfor tæller 

vores sortiment en lang række produkter, der gør 

livet lettere for det cyklende folk. Vi ønsker at det 

skal være attraktivt at være cyklist. 

  

Vi tilbyder flere forskellige cykelstativer, over-

dækninger, cykellæn, pumpestationer og andet 

udstyr, der hjælper cyklismen. Og alle produkter 

går naturligvis i tråd med resten af vores produkt-

sortiment, hvilket betyder at god kvalitet og 

lækkert design altid går hånd i hånd med vores 

grønne profil. 

 

Se hele vores sortiment af cyklismeprodukter på 

www.smekabcitylife.dk

<<
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HANNAH 
cykeloverdækning

STELLA
cykelstativer

UDVALG AF 
CYKELPULLERTER
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QUINBIN 
3x50 liter

Smekab Citylife har et stort udvalg af affaldskurve og askebæg-

re. Vi tilbyder alt fra slanke, elegante modeller til skraldespande 

designet til affaldssortering og brandsikkerhed. 

Valgmulighederne i farve, form og materiale er utallige, så du 

altid kan finde affaldskurve til et hvert by- og parkmiljø.

Affaldskurve i det offentlige rum udsættes for hård slitage. Der-

for benytter vi solide materialer, der er robuste, selv over lang tid. 

Design og funktion går altid hånd i hånd.

AFFALDSKURVE 
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TACK 60/125 liter 
Design: Smekab Citylife

NANUK 50 liter 
Design: mmcité

PRAX45/120 liter
Design: mmcité
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QUINBIN
robuste 50 liters affaldskurve med mange  
designmæssige kombinationsmuligheder.
Design: David Karásek, Viktor Šašinka , 
mmcité
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Affaldskurve holder byrummet pænt 
og rent og dermed indbydende.

Men når du skal vælge mellem de 
mange affaldskurve på markedet, 
opdager du hurtigt, at der er meget 
mere i det valg end blot at vælge... en 
skraldespand.

Hos Smekab Citylife rådgiver vi især 
vores kunder om 5 forskellige overve-
jelser, der er værd at gøre sig:

1. Arbejdsmiljø
Affaldskurven skal være designet, så 
man kan overholde arbejdsmiljølov-
givningen, når de tømmes.

2. Fugle-plagen
Overvej om der skal være låg eller 
tag på affaldskurven, så eksempelvis 
måger ikke samles i skrigende flokke 
omkring den, og spreder skrald ud 
over det hele. Fugle er virkeligheden 
lidt pivede. De tør ikke hoppe ned i 
affaldskurven og give sig til at rode 
rundt, hvis der er tag på.

3. Design og æstetik
Affaldskurven skal passe ind stilen i 
byrummet. Den skal leve op til eventu-
elle krav om materialevalg, design og 
æstetik, der måtte være i området.

4. Tømning-frekvens
Vælg en mindre kurv, hvis I tømmer 
hver dag. Tømmer I kun en gang om 
ugen, så overvej en større kurv.

5. Affalds-typer
Flyder det med affald i bymidten hver 
weekend? Mange steder i indre by bør 
tomme pizzabakker og lignende nemt 
kunne smides i affaldskurven.

Tre affaldskurve vores kunder elsker
LENA er en alsidig affaldskurv i flot og 
robust design. Bemærk muligheden 
for at åbne kurven i front med nøgle. 
Lena fås i forskellige størrelser, så du 
kan skabe et sammenhængende for-
løb af store skraldespande i bymidten 
og mindre i sidegaderne, hvor der er 
færre mennesker.

QUINBIN er en flot designet af-
faldskurv, der fås i både træ, stål 
og det hårdføre genbrugs-
materiale Resysta. 
Quinbin er desuden 
velegnet til af-
faldssortering, 
da den også 
fås i en form for 
mini-genbrugs-
station.

MINIUM fås 
som vores øvrige 
modeller i flere 
varianter. Vælger 
du en model med 
trælameller, er disse 
produceret af FSC-certi-
ficeret Jatoba. Minium vandt 
designprisen Red Dot Award i 2016.

LENA 35/75 liter 
Design: mmcité

Sådan vælger du den 
korrekte affaldskurv
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SSH 160 liter 
Design: Smekab Citylife

GRILLE 125 liter  
specielt designet til engangsgriller 
Design: Smekab Citylife

MINIUM 45/60 liter 
Design: mmcité

Se hele sortimentet af affaldskurve på 

www.smekabcitylife.dk
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FØRST I KØ TIL 
FREMTIDENS 
BYER.
Trafikpropper, søgning efter parkering og for-

sinket offentlig transport bliver i dag set som 

noget uundgåeligt, hvis man vil bo i byen. Men 

skal det altid være sådan, eller kan vi skabe 

en glidende trafik uden unødvendige stop og 

pauser? Vi satte os sammen med Monique 

Harmsen, adm. direktør i den hollandske virk-

somhed Lumiguide, for at tale om fremtidens 

smarte byer.
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Du driver en virksomhed, der gør 
byer smartere ved hjælp af Inter-
net of Things (IoT). Hvad betyder 
IoT og Smart Cities egentlig?

Først skal man nok beskrive IoT. Det er sim-
pelthen, når objekter ved hjælp af sensorer 
og systemer kan kommunikere eller ind-
samle information. Smart Cities udnytter 
den slags teknologi og gør livet lettere for 
beboerne, sikrere og mere bæredygtigt. Det 
lyder måske indlysende, men jeg vil også 
pointere vigtigheden af, at teknologien ikke 
nødvendigvis gør nytte, før man ved, hvad 
de, der bor i byen har brug for. Ellers bliver 
byen ikke klogere, men snarere dummere.  

 

“Vi indsamler data, 
så rådgiver vi og 
opfinder løsninger 
for at gøre livet i  
byerne bedre.”

 
Hvordan arbejder du på Lumi-
guide for at gøre byer smartere?

For kort at forklare, hvad vi hos Lumiguide 
laver: Vi indsamler data, derefter giver vi 
råd og opfinder løsninger til at gøre livet i 
byerne bedre. Det kan handle om at sikre, 
at affaldshåndtering og genbrug fungerer 
mere smidigt. For eksempel har vi lavet 
sensorer til skraldespande, der nu kan sig-
nalere, når de er fyldte, væltet eller udsat for 
høje temperaturer. Vi arbejder også for at 
forenkle trafikken i byen. Næsten alle, der 
bor i byer, har travlt, når de skal fra a til b. I 
dette tilfælde er vores opgave at gøre flow-
et så sikkert og jævnt som muligt, samtidig 
med at emissionsniveauet reduceres.

Du udstyrede verdens største 
cykelparkering i Utrecht med den 
første AI-kontrollerede cykelde-
tektion. Hvorfor har du udviklet 
sådan en?

Trenden i Europa viser, at folk cykler mere. 
Det har desværre også ført til flere fejlpar-
kerede cykler. De parkeres i en fart, holder 
forkert og blokerer vigtige områder.

I Holland, hvor der altid man altid har 
cyklet meget, bliver der derfor bygget store 
cykelparkeringer i tilknytning til central-
stationerne. Cykelparkeringen i Utrecht 
strækker sig over tre etager. Vi sørgede for, 
at der blev installeret et kamerasystem, 
så man ikke skal cykle tre etager ned, og 
så opdage, at alle parkeringspladser er 
optaget. Samtidig kan systemet bruges til, 
at kommunen kan indsamle data om cy-
kelflowet i parkeringskælderen, og derefter 
foretager forbedringer. Det er gavnligt for 
både cyklisten og kommunen.

Hvordan fungerer systemet?

Vi har installeret kameraer, der fodres med 
tusindvis af billeder af cykler. Kameraet kan 
så aflæse, hvor mange cykler der er plads 
til. Uden for parkeringskælderen er der digi-
tale skilte, der viser, hvilke pladser der er le-
dige. Information om, hvorvidt der er ledige 
pladser eller ej, kan også tilgås via en app, 
som cyklisten kan downloade. Kameraet 
kan også se, hvilke cykler der har stået for 
længe,   så kommunen kan flytte dem uden 
at der opstår misforståelser. Kameraet kan 
kun se de billeder, det er blevet fodret med, 
og kan derfor kun genkende cykler.

Hvad har det resulteret i?

Den nye cykeldetektion baner altså ve-
jen for færre fejlparkerede cykler og færre 
trætte ben; Cyklister skal ikke unødigt hen 
til fulde parkeringspladser.     >>
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Kommunen kan bruge oplysningerne 
til at se flowet af cykler, hvor meget af 
parkeringskælderen, der bruges, og 
hvordan den effektiviseres. 

Hvad har I lavet af andre smarte 
opfindelser?

Masser. Som tidligere nævnt, har vi 
udviklet sensorer til at forbedre affalds-
håndtering og genbrug. Vi har også 
udviklet systemer til trafiklys og vejspær-
ringer, for at arbejde mere effektivt. Frem 
for alt handler det om, at vi har skabt no-
get stærk og pålidelig software, der kan 
kombineres med sensorer og kameraer.

Hvad ser du i fremtiden?

I fremtiden ser jeg, at flere systemer 
arbejder sammen for at mangedoble 
effektiviteten. Det betyder, at vi kan rea-
gere hurtigere, når der opstår uheld eller 
blot sørge for, at tingene flyder bedre. Vi 
har viden og teknologi til at nå langt. Det 
er kun et spørgsmål om at tage skridtet 
og investere i ny teknologi. Vi ved, at 
det vil gavne os i arbejdet mod en 
grønnere og mere effektiv fremtid.

Smekab Citylife foretager store investe-

ringer for at gøre byerne smartere. De 

har blandt andet, ligesom Lumiguide, in-

vesteret i systemer til at ruteeffektivisere 

affaldsindsamling, og de har installeret 

bymøbler med lysfunktion og ladestik. 

De er også de første til at bringe den 

nye cykeldetektion til Norden. Salgschef 

Lukas Olofsson ser den nye investering 

som en selvfølge, især for dem, der øn-

sker at se en grønnere udvikling.

Lukas Olofsson

Salgschef i Smekab Citylife

”Ligesom i andre dele af Europa er cyk-

lismen steget markant i Sverige. Byer 

som Malmø, Stockholm og Uppsala er 

gode eksempler. Så selvom cykler ikke 

bruges i samme omfang som i Holland, 

står vores byer over for lignende udfor-

dringer. Hvordan gør vi det nemmere for 

de eksisterende cyklister og hvordan får 

vi flere til at cykle? Det er problemstillin-

ger, vi arbejder med til daglig. Cykelde-

tektion er et klart skridt i den rigtige ret-

ning mod det, vi ønsker - grønnere byer, 

som gør det nemmere og mere smidigt 

for folk, at tage socialt ansvar.”

Monique Harmsen,
CEO i det hollandske 

firma Lumiguide.
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Sid ned og lad 
batterierne op.

BLOCQ parkmøbel
med integreret USB-oplader og  
LED-belysning. 
Design: David Karásek / mmcité
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Smekab Citylifes pullerter kan bestilles med en række alternative 

funktioner. Det gør det muligt altid at finde den rigtige kombination 

af solidt, elegant design og praktisk funktion til forskellige miljøer 

og formål.

PULLERTER
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HÖRMANN
Automatisk pullert

ELIAS 
Design: mmcité

DONAT
Design: mmcité

SR CLASSIC
Design: Smekab CItylife
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DONAT
pullert med mulighed for indbygget  
LED belysning i det T-formede top
Design: David Karásek, Radek Hegmon, 
mmcité38
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Smekab Citylifes vejbomme er fleksible løsninger i vedligeholdel-

sesfri materialer. 

Vores sortiment omfatter både elektriske løftebomme og ma-

nuelle løsninger. De sidstnævnte kan med fordel anvendes på 

steder, hvor der ikke er så hyppig trafik.

Bommene kan bruges i forskellige miljøer, lige fra skovveje til par-

keringshuse. Om det skal være drejebom eller løftebom, manuel 

eller mekanisk styret, afhænger af forudsætninger og ønsker. 

VEJBOMME 
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VB
Design: Smekab CItylife

LBT
Design: Smekab CItylife

CAME GARD
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Han møblerer 
landskabet.

At være landskabsarkitekt må være fantastisk. Det lyder som 
et drømmejob, men hvad laver de egentlig? 
Vi kontaktede Erik Eneroth, landskabsarkitekt hos Funkia i 
Linköping, for at få et indblik i, hvad faget kan betyde.

- Det handler primært om planlægning og udformning af byens terrasser, 
lige fra pladser og gaderum til parker og grønne områder. At finde 
måder at udnytte de forhold, der allerede eksisterer og lave tilføjel-
ser, der skaber hyggelige og indbydende miljøer. Det kan blandt 
andet dreje sig om at tilføje nye dimensioner, såsom funktionel-
le og æstetiske møbler til udendørsmiljøer. 

At være landskabsarkitekt handler  
om at tilføje nye dimensioner.

RIVAGE
unikt hvilemøbel, som fås  
med indbygget USB oplader-
stik og LED belysning.
Design: David Karásek,  

Radek Hegmon, mmcité

42



Fra tegnebord til jord
Erik har afsluttet den femårige land-
skabsarkitektuddannelse på SLU (Sve-
riges Landbrugsuniversitet) i Uppsala 
og har de seneste år været hos Funkia. 
Blandt kunderne er mest kommuner 
og private aktører i ejendomsbran-
chen. Virksomhedens valgsprog ”Fra 
tegnebræt til jord” er meget mere end 
en kliché.
- Det er noget, der virkelig adskiller os 
fra mange andre i branchen.
Med vores afdeling ”Studio grøn” 
hjælper vi kunden hele vejen. Vi har 

en gruppe medarbejdere, der 
beskæftiger sig med ledel-

se og byggeri, hvilket 
bliver en forlænget 

arm af det produkt, 
der kommer fra 
tegnebrættet. 
Det kan være 
en stor tryghed 
for kunden at få 
hjælp hele vejen, 

og samtidig lærer 
vi landskabsarki-

tekter meget af den 
erfaringstilbagemelding, 

som vi får fra Studio grøns 
praktiske arbejde.

Byen bruges på forskellige måder
Da vi kommer ind på emnet byplan-
lægning, ser Erik, at der sker store 
forandringer rundt omkring i verden. 
Menneskelig adfærd i byer forandrer 
sig, og lige nu tænker han og hans kol-
leger meget over, hvordan fremtidens 
by skal bruges.

- Byen bliver tættere, og der bliver sat 
spørgsmålstegn ved bilers tilstedevæ-
relse. Samtidig er den fysiske handel i 
butikker faldende, mens fokus på mad 
og kultur er stigende. Effekten af   den 
forandring, der sker kender vi ikke helt 
konsekvensen af endnu, men det er 
sandsynligt, at byens offentlige rum vil 
blive brugt på nye måder, eksemple-
vist afhængigt af, hvad tid på dagen 
det er. Det er naturligvis vigtigt, at alle 
aktører i vores byer er opmærksomme 
på denne forandring, når de planlæg-
ger fremtidens udemiljøer.

Legesyg og farverig
Funktion og æstetik er stadig nøgle-
faktorer, når det kommer til møbler
i udendørs miljøer. Men Erik får også 
klare indikationer på, at de produkter 
han arbejder med, er mere og mere 
inspireret af den nært beslægtede 
boligindretningsbranche.
- Tidligere var meget af leverandører-
nes fokus på funktion, nu handler det 
mere om farve, form og udseende. I 
dag er det muligt at være mere lege-
syg og bruge hele farveskemaet som 
er fantastisk sjovt.

Bæredygtighed har fået fodfæste
Da Erik bliver bedt om at vælge en 

særligt betydningsfuld 
trend i fremtiden, skal han 
ikke tænke ret længe.
- Bæredygtighed er selvføl-
gelig meget mere end en 
trend. Men al tidligere snak 
har nu for alvor bidt sig 

fast. Og her mener jeg alt fra fremstil-
lingsprocesser, materialer, arbejdsfor-
hold, transport, produktlevetid og så 
videre og så videre. Og det er ikke en 
dag for tidligt.

Byens offentlige rum 
skal bruges på nye 
måder.

For Erik Eneroth, landskabsarkitekt 
hos Funkia i Linköping, er bæredyg-
tighed mere end en trend.

RIVAGE
unikt hvilemøbel, som fås  
med indbygget USB oplader-
stik og LED belysning.
Design: David Karásek,  

Radek Hegmon, mmcité
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Indret offentlige rum med parkmøbler i moderne design og 

holdbare materialer. 

Vi tilbyder et bredt sortiment af moderne kvalitetsmøbler og 

innovative løsninger til park- og bymiljøer. Vores store udvalg 

gør det nemt at skabe indbydende mødesteder. Moderne park-

bænke, borde og stole, som danner nye, spændende perspekti-

ver i bymiljøer, og klassiske møbler til traditionelle parkmiljøer. 

Flere af vores møbler er særdeles velegnede til handicappede 

eller folk med nedsat bevægeevne.

PARKMØBLER
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EMAU 
Design: mmcité

BLOCQ 
Design: mmcité

PONGO 
Design: Smekab Citylife

PIXEL 
Design: mmcité 45



VERA 
Design: mmcité

WOODY 
Design: mmcité

VERA SOLO  
Design: mmcité    
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Ligesom sofaen i de fleste hjem er en 
væsentlig del af indretningen og det liv, 
der leves, er bænke eller andre møbler 
uundværlige i det levende byrum. Men 
der er mange overvejelser at gøre sig, 
når den helt rette bænk eller plint skal 
udvælges til byrummet.

Her er otte gode råd, der hjælper med at 
vælge rigtigt.
 
1. SIDDEKOMFORT?

Overvej – og afprøv - siddekomforten. 
Synes du og dem, der skal bruge 

bænken i det daglige, at man 
sidder godt på den? Kan I 

forestille jer at sidde på 
bænken en solskinsdag 
sammen med en ven, 
og vende verdenssitu-
ationen?

2. MONTERING
Som fagperson skal 

man overveje monte-
ringen af parkmøblerne. 

Er de nemme at monte-
re? Kan de evt. flyttes til et 

andet sted i byrummet, hvis 
det skulle blive nødvendigt?

3. LEVERANDØR?
Tjek din leverandør. Har vedkommende 
været så længe på markedet, at du med 
rimelighed kan forvente, at du kan sup-
plere op med nye møbler til næste år og 
til næste år igen, når din by vokser, og du 
får brug for flere bænke? Eller når kåde 
undersvende en sommernat ødelægger 
en bænk?

4. HANDICAPVENLIG?
Kan bænken monteres i en passende 
højde? Hvis ældre eller gangbesværede 
sidder meget lavt, kan det være svært 
at rejse sig igen. Skal din bænk have 
armlæn? Velplacerede armlæn er en stor 
hjælp for gangbesværede, fordi de gør 
det lettere at komme ned at sidde og op 
at stå igen.

5. MATERIALER?
Hvilken træsort eller andet materiale er 
bænken produceret i? Er der valgt en 
type træ, der tilgodeser det danske kli-
ma? Vi kan for eksempel anbefale Jato-
ba, ThermoWood® eller det miljøvenlige 
hybridmateriale Resysta, der i særklasse 
er modstandsdygtigt over for sol, regn, 
frost, saltvand, svamp og skadedyr.

6. SMART CITY?
Kan bænken bruges i udviklingen af 
Smart City? Er der indbygget USB-stik til 
de digitale indbyggere? Er der LED-be-
lysning, der gør oplevelsen anderledes?

7. URBAN SOCIALISING?
Har møblet flere funktioner? Passer det i 
den trend, man kalder Urban Socialising, 
hvor flere mennesker kan være sammen 
i et møbel – både hvis de er en del af en 
fælles gruppe i forvejen, eller fordi du ger-
ne vil give dem muligheden for at danne 
relationer på en uformel måde?

8. DESIGN?
Der er forskel på, om en bænk er tænkt, 
udviklet og produceret af en smedevirk-
somhed eller en designvirksomhed. Så 
spørg dig selv, om den bænk du overve-
jer, er pæn og klæder byrummet?

Sådan vælger du den 
rigtige bænk.

Se hele vores sortiment af by- og parkmøbler på 

www.smekabcitylife.dk
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RIVAGE
by
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PORTIQOA
by
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Overdækning 
med følelsen  
af pergola.

PIN
pergola-lignende overdækning med rundt eller firkantet glastag.  
Fås med indbygget USB opladerstik, LED belysning, solcelle- eller sedumtag.
Design: David Karásek, Viktor Šašinka, mmcité
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Kontakt os med dokumentation for 
den ønskede installation eller montage.

Tilbud og prisoplysninger 
sendes til godkendelse.

Monteringen udføres
af vores dygtige montører.

Klar til brug!

1.

2.3.

4.

5.
Fortæl dine kollegaer, hvor 
tilfreds du er med arbejdet.

Lad os levere
og installere
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Dette var sandsynligvis verdens første grønne tag, 
og det første forsøg på at forene bygninger og 
byer med naturen.
 
Behovet for mere grønt i byerne er vigtigere i dag 
end nogensinde. Bier bestøver omkring 100 plante-
arter, som tilsammen brødføder ca. 90% af jordens 
befolkning. 

De livgivende 
insekter er i 
kraftig tilbage-
gang, så vi har har 
brug for biodiversitet.

En metode til at bringe mere vegeta-
tion ind i byen, er ved at beplante tagene. Der er 
masser af uudnyttet plads over vores hoveder, 
som kan bruges til netop dette formål. Derfor tilby-
der vi en række forskellige overdækninger, som fås 
med grønne tage.

Sortimentet inkluderer Edge cykeloverdækning, 
Hannah cykeloverdækning, Pin overdækning 
(både runde og firkantede)

Grønne tage er mere 
end en fryd for øjet  
- det er sund fornuft.

Har du nogensinde hørt om de hængende haver 
i Babylon? Ifølge legenden beordrede den baby-
loniske konge Nebukadnesar II opførelsen af   de 
hængende haver, som en gave til sin kone. Hun 
savnede de grønne bakker fra sit hjemland så 
meget, at kongen lod en spektakulær bygning 
dække af planter og træer, og derved skabte 
han et af verdens syv vidundere fra oldtiden. 

HANNAH 
Design: Smekab Citylife52



Naturen klarer selv vedligeholdelsen

Med regnvand og tørkeelskende planter 
fra sedumfamilien, kræver vores grønne 
tage absolut ingen vedligeholdelse. De 
behøver ikke at blive vandet, og ingen 
er nogensinde nødt til at klatre op på 
taget, for at “slå græsplænen”. 
 
Vegetationslaget ligger på et vandtæt 
panel i et specielt “bad”, og dræning opnås 
på flere måder, som f.eks. gennem benene 
på overdækningen. Med et grønt tag, skaber 
man et lille stykke natur med stor betydning.
 
Der er mange fordele ved grønne tage:

 •  De absorberer og holder på   regnvandet, 
hvilket reducerer belastningen af kloak-
kerne markant ved skybrud og kraftige 
regnskyl.

 •  Det absorberede vand fordamper af sig 
selv, og afkøler luften i processen.

 •  Grønne tage skaber et naturligt habitat for 
insekter, og øger biodiversiteten i byerne.

 •  Planterne på taget binder støv og andre 
luftpartikler, og bidrager dermed til en 
bedre luftkvalitet.

 •  Beboere med udsigt til et beplantet tag, får 
et stykke levende natur med diversitet og 
årstidernes farvespil.

Grønne 
tage er blot én 
metode til at gøre byerne 
smukkere og mere klimavenlige, men vi synes 
det er et smukt, oplagt og effektivt tiltag, som 
vi ønsker at bidrage med.

Se hele sortimentet af overdækninger på vores 
hjemmeside www.smekabcitylife.dk

PIN
Design: David Karásek,  
Viktor Šašinka, mmcité

EDGE 
Design: David Karásek,, 
mmcité
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Lad byerne blomstre. Smekab Citylife forhandler et alsidigt udvalg 

af inventar, der gør byerne grønnere, skaber biodiversitet og be-

skytter den livgivende vegetation. 

TRÆHULSRISTE, 
PLANTEKUMMER OG 
PÅKØRSELSVÆRN 
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ARBOTTURA
by
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MALAGENO
stilrene plantekummer i stramt design. 
Design: David Karásek, mmcité
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FLORIUM
runde eller firkantede plantekummer. 
Design: David Karásek, Radek Hegmon, mmcité
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PÅKØRSESLVÆRN 
Design: Smekab Citylife

PARKERINGSVÆRN 
Design: Smekab Citylife 

RB bedbeskytter 
Design: Smekab Citylife

ADAPTER bedbeskytter 
Design: Smekab Citylife

SS træbeskytter 
Design: Smekab Citylife



Smekab Citylife ApS  ·  Ørestads Boulevard 73  ·  2300 København K  ·  www.smekabcitylife.dk

Tak fordi du læste med! 

Vores mission er, at skabe trivsel i byerne eller ’urban harmoni’.

Byerne vokser, så derfor er menneskers trivsel afgørende for byernes fort-

satte positive udvikling. Vi ønsker at gøre de offentlige rum til steder, hvor 

man trives og kan føle sig hjemme. 

Vi tror på, at indbydende og harmoniske åndehuller, hvor man føler sig 

tryg og hvor man har lyst til at være, er nøglen til urban harmoni.

Vi håber at have inspireret dig til at se nærmere på vores 

sortiment af byrumsinventar. 
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