KORTLÆGNING AF
HOVEDSTADSREGIONENS SMART CITY
KOMPETENCER OG INITIATIVER
Rapporten er udarbejdet af CLEAN & Gate 21 for Region Hovedstaden

OM KORTLÆGNINGEN
Innovativ byudvikling er højt på agendaen hos aktørerne i hovedstadsregionen.

Kortlægningen er et øjebliksbillede af aktører, initiativer og kompetencer inden

Dermed er forudsætningerne for, at kunne blive et af verdens førende

for Smart City-området i Hovedstadsregionen.

udviklingscentre for intelligent og smart byudvikling allerede tilstede.
CLEAN og Gate 21 har for Region Hovedstaden, kortlagt Smart City-landskabet

Rapporten er udarbejdet af:

i hovedstadsregionen, herunder væsentlige aktører, initiativer og projekter.

!

Projektleder hos CLEAN, Bjarke Kovshøj (bjk@cleancluster.dk)

!

Projektleder hos Gate 21, Maja Yhde (maja.yhde@gate21.dk)

Kortlægningen giver en introduktion til Smart City i en regional kontekst, bl.a.
ved at fremhæve aktør-landskabet og specifikke initiativer og kompetencer som

Bemærk venligst, at organisationerne bag rapporten alene er ansvarlige for

understøtter udviklingen på området. Bagerst findes en liste over aktører, som

indholdet.

har deltaget i udarbejdelsen af rapporten, samt en liste over igangværende
projekter.
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EXECUTIVE SUMMARY

OVERSIGT OVER RESPONDENTER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN
VIRKSOMHEDER

Interesseorg.
5%
Vidensorg.
9%

Andre
10%

Mindre
virksomhed
13%
Mellem virksomed
11%

•

11 mindre, 10 mellem og 23 store virksomheder

•

77% af virksomhederne arbejder med Smart City og Data

•

68% af virksomhederne samarbejder med internationale partnere

KOMMUNE
•

7 kommuner har formuleret en Smart City strategi, mens 6 kommuner har
en Smart City strategi under udvikling

•

26% af kommunerne samarbejder med internationale partnere

INTERESSE-/VIDENSORG.

Kommune
26%

Stor virksomhed
26%

•

8 vidensinst. og 4 interesseorg.

•

83% arbejder med Smart City og Data

•

75% samarbejder med internationale partnere

ANDRE
•

3 investeringsfremmeorg., 2 klyngeorg., 2 offentlige inst., 1
forsyningsselskab og 1 tænketank

Figur 1. Respondenter fra undersøgelsen fordelt på branche i procent(n=88) –
Se spørgeguide i Appendiks H

•

100% arbejder med Smart City og Data

•

78% samarbejder med internationale partnere
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EXECUTIVE SUMMARY

KENDETEGN FOR VIRKSOMHEDER OG KOMMUNER
VIRKSOMHEDER

KOMMUNER

Fokuserede virksomheder præger landskabet – Men de små arbejder på

Ca. 1/3 af kommuner arbejder fokuseret med Smart City og data

tværs
•

57% af virksomhederne arbejder fokuseret med én specifik branche

•

70% af de mindre og 45 % af de store virksomheder angiver, at de
repræsenterer mere end én branche. For de mellemstore virksomheder, er
det 20% som repræsenterer mere end én branche

•

32% af virksomhederne angiver at de både leverer konsulentydelser,
teknologi og serviceydelser til brug i Smart City

•

44% af kommunerne svarer, at de lige nu kun er involveret i enkelte Smart
City og Data projekter

•

30% svarer, at de arbejder mere fokuseret med Smart City og Data

Data bruges i forbindelse med udvikling af nye initiativer
•

Mere end 50% af kommunerne svarer, at de benytter data i forbindelse
med udvikling og igangsættelse af nye initiativer i kommunen

Virksomhederne har fokus på deres data – Potentialet bliver dog stadig
ikke fuldt udnyttet
•

20% svarer at de ikke bruger data aktivt

•

35% af de deltagende virksomhederne angiver, at de benytter egen data

•

Kommunernes brug af data, sker som udgangspunkt indenfor et
projektsamarbejde

aktivt og beriger det med ekstern data
•

Ca. 25% svarer, at de deler data gratis, dog ofte kun med udvalgte partnere

•

For ca. 21% er data et aktiv, som de deler med eksterne partnere mod
betaling
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EXECUTIVE SUMMARY
DER ER MEGET I GANG

Byer er allerede centrale i hovedstadens bæredygtige og smarte udvikling. Dette er en

Vurderingen af projekterne er foretaget på baggrund af en begrænset empiri.

trend, der ses verden over, hvilket har bevirket, at markedet for Smart City løsninger i
dag vurderes til at udgøre USD 1,3 billioner på verdens plan, hvilket forventes at vokse
med 17% årligt frem imod 2026 (Arup, 2016). Med blandt andet Region Hovedstadens

39 initiativer/projekter - DKK 530 mio. bevilliget/investeret
(ikke alle budgetter har været mulige at finde)

ambitiøse planer for Smart Vækst, tyder det således på at Smart City investeringerne i
hovedstadsregionen vil fortsætte i de kommende år. Hovedstadsregionen har et stærkt

Geografisk fokus:

udgangspunkt i de allerede igangværende projekter og initiativer (se appendiks E for en

Hovedstadsregionen
National

samlet liste over projekter).

Albertslund Kommune

(5)

(22)

CLEAN

(5)

(17)

Københavns Universitet

(4)

Sektor fokus:
•

•

•

Målgruppe:

39 projekter/initiativer er identificeret til med en samlet værdi af ca. DKK 530 mio.

IT

(15)

Private

(32)

(budget kun kendt på 22 projekter).

Klima

(6)

Offentlig

(32)

Energi

(6)

56% af projekterne er fokuseret i hovedstadsregionen, 44% er ”åbne” for alle i

Transport

(5)

Slutdato:

Danmark

Lys og Fotonik

(5)

2017

(5)

Ca. 42% af initiativerne fokus på vertikalen IT. Klima og Energi er de to vertikaler,

Vand

(3)

2018

(10)

2019

(3)

2020, 2021

(2)

der fylder næstmest
•

•

DTU, Gate 21, Københavns Kommune, CLEAN og Albertslund Kommune er de

Projektpartnere:
DTU

(13)

aktører, der står bag flest initiativer.

Gate 21

(12)

Målgruppen for projekterne er ligeligt fordelt mellem private og offentlige aktører.

Københavns Kommune

(9)

Kigger man nærmere på de to målgrupper, så fylder SMV’er og kommuner mest.
Opsamling på kortlagte projekter (antal af projekter i parentes)

.
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1. INDLEDNING

DIGITALISERING AF VORES BYER
Digitaliseringen er blevet en del af vores liv, hvilket har en væsentlig indvirkning på

I hovedstadsregionen svarer det til 19.500 jobs, ifølge Arup. Danmark har

byudviklingen verden over. I takt med den stigende urbanisering og

hermed gode forudsætninger for, at skabe vækst gennem udvikling innovative

befolkningstilvækst, er det digitale blevet en del af de fysiske omgivelser. Dette har

digital by-løsninger. Der findes endnu ikke en national strategi for Smart City, om

potentialet til at revolutionere livet i byerne igennem nye innovative løsninger, som

end der i de fællesoffentlige- og fælleskommunale digitaliseringsstrategier

f.eks. intelligent styring af energi og trafik. Smart Cities er en samlet betegnelse for

er nævnt rammebetingelser for udviklingen af smarte initiativer, som kan

denne udvikling, hvor byerne ønsker at skabe bæredygtig og attraktiv vækst, ved

understøtte mobiliseringen af ressourcer i Smart Cities.

brug af digitale løsninger. Ambitionen er at tiltrække borgere, der ønsker en by med
høj livskvalitet.

Grundet et stort ønske fra de danske Smart City-aktører, er der i løbet af de
sidste år opstået flere netværk med det formål at kunne videndele og præge

DANMARK SOM FOREGANGSLAND

udviklingen af Smart City-området. Deltagerne i disse netværk tæller

Danmark er et foregangsland, når det kommer til digitalisering. Dette har blandt

interessenter på tværs af forskellige sektorer og organisationer. Af relevante

andet har resulteret i en rangering som nummer 1 på EU's Digital Scoreboard for

netværk kan nævnes Det Danske Smart City-netværk ved Erhvervsstyrelsen og

de 28 medlemslande. I rapporten ”Growing Smart Cities in Denmark” fra 2016,

Aarhus Universitet, Dansk Industris Smart City Netværk, Dansk Standards

fastslår Arup ligeledes, at danske virksomheder og kommuner, store som små,

arbejdsgruppe for ”Smarte og bæredygtige byer og samfund”, samt NRGi og

allerede er langt fremme i arbejdet med innovative Smart City-projekter. Smart City-

Gate 21s årlige nationale Smart City konference. Derudover findes der flere

aktiviteter har således stigende økonomisk betydning for Danmark. Således anslår

tiltag som har til formål at understøtte efterspørgselsdrevet Smart City-udvikling,

Arup, at beskæftigelsen i danske Smart City-virksomheder steg med 60% fra 2003

som f.eks. CLEANs Smart City Aktivitetsudvalg.

til 2013.
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1. INDLEDNING

REGIONALUDVIKLING GENNEM SMART VÆKST
Region Hovedstaden har med deres Regionale Vækst og Udviklingsstrategi

Case: Brug af data for bedre trafikfremkommelighed og miljø

(ReVUS) sat regionale mål for udviklingen af Smart City-området. Dette er

Copenhagen Sense, en lille sensor boks, der kan indsamle information om trafik,

karakteriseret ved, at regionen har sat specifikke effektmål, såsom etablering af et
fælles Data-Hub og kompetencecenter og wifi-netværk i Greater Copenhagen, samt
identificeret investeringsområder inden for Smart City-området frem imod 2025.

vejr og miljøforhold, testes lige nu flere steder i Københavns Kommune. Boksen er
udviklet af virksomheden Leapcraft og giver Københavns Kommune mulighed for at
styre trafikken, hvis forureningsniveauet eller støjniveauet overstiger det
acceptable, samt tilpasse grønne bølger til vejrforhold, f.eks. ved at sænke
hastigheden i glat føre.

Hovedstadsregionen er desuden karakteriseret ved flere initiativrige kommuner. Et
eksempel er Københavns Kommune, der har en målsætning om at blive den første

Et andet eksempel er Smart Vidensby samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk

CO2-neutrale storby i verden i 2025 bl.a. ved hjælp af Smart City-løsninger. Netop

Kommune, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og rådgivningsvirksomheden

København rangerer højt som en af de mest digitale byer i Europa - European
Digital City Index 2016 placerer København som nummer 7 ud af 60 byer - blandt
andet på grund af et spirende Tech miljø og investeringer i eksperimenterende
projekter, som tester smarte løsninger på udfordringer såsom urbanisering og
klimaforandringer.

NIRAS. Her benyttes kommunen som et udviklingslaboratorium for nye smarte og
bæredygtige løsninger til bygge- og renoveringsområdet med fokus på Big Data.
Der findes allerede utallige datakilder i hovedstadsregionen, bl.a. forskellige
sensorteknologier til måling af trafik, regnfald og energiforbrug, som f.eks. projektet
Water Smart Cities, som skal udvikle og afprøve intelligente software teknologier for
at sikre optimal byplanlægning, når byer bliver udfordret af kraftige regnskyl og
oversvømmelser, eller Frederiksbergs udvikling af den eksisterende digitale
infrastruktur, som skal understøtte indsamling af data fra måleapparater.
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2. METODE

FREMGANGSMÅDE FOR UNDERSØGELSEN
Kortlægningen er et resultat af en spørgeskemaundersøgelse (se

Der er i forbindelse med kortlægningen gennemført interviews med flere

spørgeguide i Appendiks H) sendt til mere end 200 virksomheder,

nøglepersoner, der arbejder med Smart City i hovedstadsregionen.

kommuner og vidensinstitutioner, som er aktive på Smart City-området i

Respondenter er udvalgt gennem CLEAN og Gate 21’s netværk og på

hovedstadsregionen. Desuden er den baseret på en række akademiske

baggrund af desk research, med fokus på personer som har viden om

publikationer, rapporter og online materiale (se liste i Appendiks F), samt

Smart City i deres organisation.

allerede eksisterende viden hos CLEAN og Gate 21.
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2. METODE

SMART CITY DEFINITION – HVAD FORTÆLLER DESK
RESEARCHEN?
Begrebet Smart City bliver ofte defineret på mange forskellige måder. I den
bredeste forstand defineres Smart City som datadrevet byudvikling der fremmer

Der identificeres fem kriterier som et Smart City-projekt skal opfylde; styrke deling af data og
digital infrastruktur, uddannelse (kompetencer), samt sikre borgernes accept, investeringer og
offentlig formående.

bæredygtighed, høj livskvalitet, innovation og veludviklede
beslutningsstrukturer.
I projektet CITY Keys under Horizon 2020 programmet er der introduceret en
arbejdsdefinition af Smart City som mobilisering af innovative metoder og
teknologier for at fremme bæredygtighed. CITY Keys definerer ligeledes
indikatorer for et Smart City-projekt som; effektiv mobilisering og brugen af
ressourcer i byen, der understøtter byens udvikling (livskvalitet,
ressourceeffektivitet, innovation og politiskbeslutning), involverer borgere,
bruger innovative tilgange og er tværgående. Herunder bemærkes det, at
Smart City-projekter ofte kan være meget forskellige i natur, hvorfor ikke alle
indikatorer er relevante for alle projekter. Det understreges samtidig, at der
derfor findes en vid udstrækning af forskellige Smart City-projekter.
I rapporten ”Growing Smart Cities in Denmark”, tegnes der ligeledes et billede
af, at Smart City-projekter skal understøttes af tværgående initiativer.

Figur 2. CITY Keys ”Smart City KPI’s and related methodology” (2016)

Figur 3. Arup ”Growing Smart
Cities in Denmark” (2016)
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2. METODE

SMART CITY ER TVÆRGÅENDE
Både CITY Keys og ARUP peger på Smart City som et tværgående koncept, en

Derudover er internationaliserings perspektivet på Smart City, også inkluderet i

”enabler” der kan skabe mere effektive og optimerede løsninger inden for flere

kortlægningen da der globalt i stigende grad efterspørges digitale løsninger til

sektorer. Desuden peges der på flere specifikke krav til et Smart City-projekt,

byer.

som helt eller delvist skal opfyldes for, at det kan defineres som Smart.

Der gøres opmærksom på, at tilgangen til kortlægningen af Smart City

Herunder indgår tværgående initiativer, der understøtter datadrevet byudvikling

projekter, givet områdets tværfaglige og ofte brede definition, er meget bred.

igennem styrket deling af data, optimeret digital infrastruktur og udvikling af

Derfor kan der være inkluderet projekter, som ikke ville indgå under andre

digitale kompetencer. Der er i kortlægningen taget udgangspunkt i denne

definitioner af Smart City. Det er dog en selvstændig pointe, at Smart City netop

tværgående definition.

spænder bredt og hovedstadsregionens aktører.

Smart City

Energi

Affald

Figur 4. Smart City som tværgående
koncept

Transport

Vand

Lys

Klimatilpasning

Sundhed
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3. AKTØRLANDSKABET

STORE VIRKSOMHEDER PRÆGER LANDSKABET
VIRKSOMHEDER
Som det kan ses i figur 5, så er størstedelen af de 44 deltagende virksomheder

Andre
10%
Interesseorg.
5%
Vidensorg.
9%

Mindre
virksomhed
13%
Mellem virksomed
11%

store, mens de mellemstore og mindre virksomheder er nogenlunde ligeligt
fordelt.
Smart City er som nævnt et tværgående begreb og ikke en traditionel sektor,
hvilket også kommer til udtryk i virksomhedernes fokusområder (figur 6), der
spænder bredt. Dette skyldes blandt andet, at Smart City-området henvender
sig til specialiserede og ikke-specialiserede virksomheder.

Figur 6. Hvilken branche repræsenterer din organisation?*
(N=44)
%

Kommune
26%

Stor virksomhed
26%

40
30
20
10
0

Figur 5. Respondenter fra undersøgelsen fordelt på organisation* (n=88)

*Se spørgeguide i Appendiks H
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3. AKTØRLANDSKABET

VIRKSOMHEDERNE HAR FOKUS PÅ DATA
Fokuserede virksomheder præger landskabet – Men de små arbejder på

Herudover angiver ca. 25% af de deltagende virksomheder, at de deler data

tværs

gratis, dog ofte kun med udvalgte partnere, mens ca. 21% angiver, at data er et

Af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen, så arbejder 57%

aktiv som de deler med eksterne partnere mod betaling.

fokuseret inden for én sektor. Dette billede ændre sig dog, hvis man kigger på
virksomhedernes størrelse, hvor 70% af de mindre og 45% af de store
virksomheder angiver at de arbejder på tværs af flere sektorer. For de
mellemstore virksomheder er det kun 20% af virksomhederne som er arbejder
på tværs af flere sektorer.
Ca. en tredjedel af virksomhederne angiver desuden, at de både leverer
konsulentydelser, teknologi og serviceydelser til brug i Smart City.

Figur 7. Hvordan forholder din organisation sig til brugen af data i arbejdet
med at udvikle Smart City løsninger?* (N=34)
Vi giver eksterne parter adgang til voes data
mod betaling
Vi giver eksterne parter gratis adgang til
voes data
Vi bruger kun data fra eksterne kilder
Vi bruger egen data aktivt og beriger den
med ekstern data
Vi bruger egen data aktivt

Virksomhederne har fokus på deres data – Potentialet for udvikling er dog

Ved hvilke data vi har, men bruger dem ikke
aktivt

stadig ikke fuldt udnyttet

Ved ikke hvilke data vi har eller hvordan de
kan bruges

Af de 44 virksomheder som deltog i undersøgelsen, angiver 77% at de

0

2

4

6

8

10

12

14

arbejder med Smart City og data. Som det fremgår af figur 7, så er 35% af
virksomhederne allerede i gang med at udnytte egen data aktivt og beriger den

Potentialet for at udnytte data til brug i Smart City er stort, således er der 20%

med ekstern data.

af virksomhederne, som har overblik over deres data, men endnu ikke bruger
dem aktivt.
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*Se spørgeguide i Appendiks H

3. AKTØRLANDSKABET

KOMMUNERNE HAR TAGET DE FØRSTE SKRIDT
KOMMUNER

Figur 9. Hvordan forholder din kommune sig til brugen af data?* (N=23)

Hovedstadsregionen er karakteriseret af flere initiativrige kommuner, der
arbejder med Smart City. Således angiver 7 kommuner at de har formuleret en

Vi giver eksterne parter gratis adgang til
vores data (Open Data)
Vi bruger egen data aktivt og beriger den
med data fra eksterne kilder

Smart City-strategi, mens 6 kommuner har en Smart City-strategi under

Vi bruger egen data aktivt til at udvikle
kommunen og igangsætte initiativer

udvikling.

Vi ved, hvilke data vi selv har, men vi bruger
ikke data aktivt i organisationen

Ca. 1/3 af kommunerne arbejder fokuseret med Smart City og data

Vi ved ikke, hvilke data vi har eller hvordan
de vil kunne bruges

Som det fremgår af figur 8, så arbejder 30% af de adspurgte kommuner

0

fokuseret med Smart City og data. Kommunerne angiver dog, at det primære

2

4

6

8

10

12

14

arbejde ofte foregår gennem enkelte projekter i kommunen.
Data bruges i forbindelse med udvikling af nye initiativer
Figur 8. Har I igangsat initiativer indenfor smart city området?* (N=23)

Kigger man på kommunernes brug af data, så bruger flere allerede data i

Ved ikke

forbindelse med Smart City-arbejdet. Ca. 50% af kommunerne svarer, at de

Nej

benytter data i forbindelse med udvikling og igangsættelse af nye initiativer i

Har enkelte Smart City projekter

kommunen (figur 9). Brugen af data sker som udgangspunkt kun i de enkelte

Her enkelte Smart City og Data projekter

projekter, som lige nu er i gang i kommunerne.

Arbejder fokuseret med Smart City

Der er dog stadig et stort potentiale for et mere åbent samarbejde omkring data

Arbejder fokuseret med Smart City og Data
0
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4
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10

i kommunerne, således angiver kun 26%, at de giver eksterne partnere adgang
til deres data.

*Se spørgeguide i Appendiks H
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3. AKTØRLANDSKABET

VIDENS GRUNDLAGET ER PÅ PLADS
Case: Kompetenceudviklingen fokuseres

INTERESSE- & VIDENSORGANISATIONER
Forskere og fagfolk er vigtige for udviklingen af Smart City i
hovedstadsregionen, ikke mindst med henblik på at udvikle og levere
Smart City-løsninger. Af de deltagende interesse- og vidensorganisationer,
angiver 83% således, at de arbejder med Smart City og data. Derudover
viser kortlægningen af projekter og initiativer i hovedstadsregionen, at især
vidensinsorganisationer er specielt aktive i projekter som skal fremme
kompetencer og teknologi til brug i Smart City.

De seneste år er omfanget af data og den hastighed, hvormed data indsamles steget
voldsomt. Denne udvikling og de mange nye muligheder har resulteret i et væld af
nye datakompetence udviklingsforløb, som f.eks. DTUs Big Data Center og
efteruddannelsen Big Data Innovation Academy eller ITUs IT-efteruddannelse med
fokus på Big Data. Desuden tilbyder flere fagforeninger også efteruddannelse inden
for data, som f.eks. Sam-Data.
Industriens Fond søsatte i 2015 flere Big Data kompetence udviklingsprojekter, med
det formål at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og kreativ

ANDRE

dataudnyttelse.

Kategorien ”andre” dækker over investeringsfremmeorganisationer,

Det findes dog også flere organisationer som tilbyder kompetence udviklingsforløb og

klyngeorganisationer, offentlige institutioner, forsyningsselskab og

–sparring. Den innovative SMV Leapcraft har været drivkraften bag projekter Big

tænketanke. De organisationer som har deltaget i undersøgelsen er alle

Data Viz, der netop havde fokus på at udvikle kommunale kompetencer og data.

med til at præge udviklingen, ofte gennem en bred kontaktflade med

Teknologisk Institut har landets eneste kompetencecenter for it-anvendelse i SMV’er

aktører i hovedstadsregionen. Således angiver alle, at deres arbejde

– Innovationscenter for eBusiness (IBIZ-Center). Gate 21 har netop lanceret Klar til

involverer både Smart City og Data.

Smart Vækst, med det formål at udvikle kommunale Smart City kompetencer og
skalering. Herudover, findes flere inkubator og innovationsmiljøer, herunder Zibra/
InQuvation, Københavns Kommunes Innovationshus og Rainmaking Loft, samt flere
FabLabs med fokus på udvikling af digitale kompetencer.
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3. AKTØRLANDSKABET

SAMARBEJDSPARTNERE FRA BÅDE IND- OG UDLAND
Smart City-landskab i hovedstadsregionen er præget af nogle

Deltagerne i undersøgelsen angiver desuden, at internationale

fremtrædende aktører. Der er også et stort potentiale i at udnytte inter-

samarbejdspartnere til én vis grad også spiller en vigtig rolle i deres

organisatoriske samarbejder, som kan opstår når der samarbejdes på

arbejde med Smart City. Det er specielt de deltagende virksomheder der

tværs af sektorer og organisationer.

engagere sig i samarbejder med udenlandske interessenter. Således

Når spurgt til hvem der er de vigtigste samarbejdspartnere, peger en

angiver 68% af virksomhederne at de samarbejder med internationale

overvejende del af deltagerne fra undersøgelsen på, aktører såsom

partnere. Dette er dog fortrinsvis store og mellemstore virksomheder, der

Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Ved hjælp af besvarelser

angiver at de samarbejder med partnere fra udlandet. Hos kommunerne

fra spørgeskemaundersøgelsen og værktøjet Net-Sights, har det været

er det 23% som angiver at de har internationale samarbejdspartnere. For

muligt at skabe et billede af nogle af hovedstadsregionens aktuelle

interesse- og vidensorganisationerne er dette tal 75% af deltagerne, og for

samarbejdsstrukturer, samt hvem der forbinder underliggende netværk

andre er der tale om 78%.

(Se Appendiks G for oversigt). Netværksforbindelserne mellem Smart City
aktørerne i hovedstadsregionen, som er observeret ud fra
spørgeskemaundersøgelsen, er ofte er præget af et bestemt teknologi
fokus.
De observerede samarbejdsstrukturerne skal dog ses i lyset af et
begrænset data grundlag, og derfor som et pejlemærke for nogle af de
eksisterende samarbejder i hovedstadsregionen.
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4. PROJEKTER OG INITIATIVER

TVÆRGÅENDE FOKUS PRÆGER LANDSKABET
Målgruppe

Klar til Smart
Vækst
Big Data by
Security
Industrial Data
Analysis

Water
Smart City

Fokuseret

DABAI

Big Data Business
Academy

Fra Big Data til Big
Business

Hitachi Big
Data Lab

CLEAN Solutions
Lightel

Big Data Forskning

Select4Cities

Big Data Social
Analytics

D-Light

Big Data Viz
ECO Grid
Bornholm
CPH WIFI

Power Lab
DK

Tværgående

Barca
SCWC

Smart
Data Hub &
Campus
Kompetencecenter
DTU
SUS
Egedal
Smart City
Smart City
Vinge

CSL

Branche
Fokuseret

CITIES
Smart City
Smart City
World Labs
Accelerator
Silent City
Smart Vidensby
Lyngby

Frederiksberg
netværk
Loop City

SCL
CDE

Copenhagen
Open Data

Moving
People

Energy Lab
Nordhavn

Lighting
Metropolis

I løbet af de seneste år er der gennemført og

Således har ca. 51% af projekterne, svarende

opstartet mange Smart City-projekter og

til 20, ikke valgt én specifik branche som de

initiativer i hovedstadsregionen.

fokuserer på.

Figur 10 viser inddeling af de kortlagt

Det er især et sammenspil mellem de

projekter og initiativer, baseret på kriterierne

forskellige aktører; offentlige myndigheder,

målgruppe og branche (se baggrund for

den private sektor og videninstitutioner, som

inddeling i Appendiks I).

har skabt et spirende test og

Da den smarte by først udfolder sig, når den

demonstrationsmiljø, med flere specifikke

involverer integration på tværs af teknologier

tiltag, som henvender sig til en forholdsvis

og fagligheder, er projekternes/initiativernes

bred målgruppe. Derudover, er der inden for

målgruppe og sektor fokus derfor interessant

de sidste 2-3 år, endvidere sat gang i

at fremhæve.

kompetenceudviklingsprojekter, især med

Flere af disse projekter og initiativer sigter

fokus på at øge datafærdigheder og forståelse

mod at skabe vækst og udvikling inden for

hos først og fremmest virksomheder.

specifikke sektorer. Kortlægningen tegner dog

Kortlægningen peger i retningen af, at der

et billede af, at der er en lille overvægt i

stadig ligger store potentialer i nye projekter

projekter med et tværgående sektorfokus.

med fokus på at forbedre data tilgængelighed,
digital infrastruktur og internationalisering.

DOLL

Bred

Figur 10. Projekter og initiativer fordelt på målgruppe og sektor fokus (se baggrund for inddeling i
Appendiks I)

!
!

Test & demonstration !
Data platforme
!

Kompetenceudvikling !
Internationalisering

Digital infrastruktur
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4. PROJEKTER OG INITIATIVER
DER ER MEGET I GANG

Kortlægningen viser at flere byer i hovedstadsregionen allerede spiller en

•

Målgruppen for projekterne er ligeligt fordelt mellem private og offentlige

central rolle i den bæredygtige og smarte udvikling. Dette er en trend der ses

aktører. Kigger man nærmere på de to målgrupper, så fylder SMV’er og

verden over, hvilket har bevirket at markedet for Smart City løsninger i dag

kommuner mest.

vurderes til at udgøre USD 1,3 billioner på verdensplan, hvilket forventes at
vokse med 17% årligt frem imod 2026 (Arup, 2016). Med blandt andet Region
Hovedstadens ambitiøse planer for Smart Vækst, tyder det således på at Smart

Vurderingen af projekterne er foretaget på baggrund af en begrænset empiri.
Geografisk fokus:

Albertslund Kommune

(5)

City investeringerne i hovedstadsregionen vil fortsætte i de kommende år.

Hovedstadsregionen

(22)

CLEAN

(5)

Hovedstadsregionen har således et stærkt udgangspunkt i de allerede

National

(17)

KU

(4)

igangværende projekter og initiativer (se appendiks E for en samlet liste over
projekter). Dette kan direkte understøtte Region Hovedstadens ambition om, at

Sektor fokus:

Målgruppe:

IT

(15)

Privat

(32)

være en stærk region på det internationale Smart City-marked. Kortlægningen

Klima

(6)

Offentlige

(32)

har kigget på 39 projekter/initiativer, som har Smart City som hoved- eller sub

Energi

(6)

Transport

(5)

Slutdato:

Lys og Fotonik

(5)

2017

(5)

Vand

(3)

2018

(10)

2019

(3)

2020, 2021

(2)

fokus. Projekterne har et samlet budget på ca. DKK 530 mio. (budget kun
kendt på 22 projekter).

•

56% af projekterne er fokuseret på hovedstadsregionen, 44% er ”åbne” for
alle i Danmark

•

Ca. 42% af initiativerne har fokus på vertikalen IT. Klima og Energi er de to

Projektpartnere:
DTU

(13)

Gate 21

(12)

Københavns Kommune

(9)

vertikaler, der fylder næstmest
•

DTU, Gate 21, Københavns Kommune, CLEAN og Albertslund Kommune

Opsamling på kortlagte projekter (antal af projekter i parentes)

er de aktører, der står bag flest initiativer
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CASE: DELING AF DATA
Med blandt andet Region Hovedstaden og Københavns Kommunes fokus på arbejdet

Københavns Kommune har de seneste år været særdeles aktiv inden for udvikling af

med open data, er det lykkedes at tiltrække flere innovative virksomheder, som har set

brugen af open data. Med etableringen af den nye markedsplads for data, City Data

et stort potentiale i at udvikle løsninger på baggrund af data fra aktører i regionen.

Exchange, i samarbejde med Region Hovedstaden, Hitachi og CLEAN

Vizalytics fra New York, som har udviklet appen Mind My Business, er et eksempel på

(www.citydataexchange.com), og initiativet Copenhagen Open Data (www.data.kk.dk), har

en fremadstormende virksomhed, som vil gøre fuld brug af alle relevante datakilder fra

de taget de første skridt mod at skabe nogle platforme, der giver virksomheder, startups,

bl.a. City Data Exchange til at skabe bedre økonomiske forhold for byens forhandlere.

forskere og studerende adgang til data, samt mulighed for at kombinere data på nye

Helt konkret samler appen alle de data, der kan påvirke en forhandler – fra real-time

måder.

oplysninger om, hvordan byggeri eller trafikforhold spørgsmål kan have indflydelse på
byens dynamik og forhandlerens økonomi.
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CASE: TEST AF FREMTIDENS
SENSORER
Danish Outdoor Lighting Lab (DOLL) er et Living Lab etableret og støttet
af Albertslund Kommune, hvor kommuner, regioner og private
virksomheder samarbejder med forskere om at teste, demonstrere og
udvikle nye og bedre intelligente belysnings- og Smart City-løsninger.
DOLL har ca. 600 besøgende årligt (herfra 200 danske og 400 international
gæster). DOLL skal sikre at overgangen til nye belysningstyper, sker
igennem testede løsninger og understøtte en acceleration af at byer over
hele verden hurtigere optager nye belysnings- og Smart City løsninger.
Her indgår også muligheden for at

skabe mere komplette løsninger,

såsom integration af sensorer i lysmaster.
Netop sensorer er omdrejningspunktet i et nyt projekt i DOLL Smart
Urban Services (SUS). Her er en række virksomheder gået sammen med
GTS-instituttet DELTA og vidensinstitutionen DTU, om at teste og
demonstrere en række sensorbaserede Smart City-løsninger i DOLL.

19

CASE: FREDERIKSBERG SMART CITY

DEN FØRSTE DANSKE BY MED FULD NETVÆRKSDÆKNING
Frederiksberg Kommune vedtog i 2015 en Smart City-strategi med

Fase 1 i Frederiksberg Forsynings projekt var at lave en pilotcase i et mindre

målsætninger om at skabe innovative løsninger, nye forretningsmuligheder og

kvarter på Frederiksberg. Baseret på erfaringerne er kommunen lige nu i færd

bedre beslutningsgrundlag. Målsætningerne skal opfyldes gennem en række

med at sætte Wi-Fi access points op i kommunen.

projekter inden for forsyning, parkering, belysning, klimavarsling og open data.
Der er altså mange mulighed for at koble kommunens Smart City løsninger på
Frederiksberg Kommune samarbejder bl.a. med Frederiksberg Forsyning om at

netværket. I første omgang gælder det projektet Smart Parkering. Projektet går

etablere en fælles Wi-Fi infrastruktur. Netværket er en forudsætning for mange

ud på at optimere anvendelsen af parkeringspladser, så bilister ikke længere

af de øvrige Smart City-tiltag kan gennemføres. Netværket muliggør realtids

behøver at køre rundt og lede efter en ledig plads. Dermed minimeres

aflæsning af varmeforbrug og temperavandledningsnettet, hvilket kan bruges til

søgetrafikken og CO2-udslippet fra bilerne.

at driftsoptimere på forsyningsnettet.
Nettet giver også mulighed for udviklingen af nye løsninger, f.eks. til at
informere om ledige parkeringspladser.
Alt i alt forventes der, at investeringen i en ny WiFi-infrastruktur på ca. 30 mio.
kr. er tjent hjem igen i løbet af fem år i form af diverse besparelser.
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5. KONKLUSION
I hovedstadsregionen er Smart City et vigtigt vækstområde, med mange

Kommunernes samarbejde og villighed til at investere, skal desuden ses i lyset

forskellige aktører, som deltager direkte eller indirekte i udviklingen. Især

af at ca. 25% af kommunerne allerede har formuleret en Smart City-strategi,

virksomhederne har knowhow og erfaring, som kan gøre regionen en af de

mens flere er på vej.

førende inden for udviklingen af Smart City-løsninger.
Endelig vidner de kortlagte projekter og initiativer i hovedstadsregionen om en
Denne kortlægning præsenterer aktører, der arbejder med Smart City og data i

åbenhed og villighed blandt de involverede aktører til at bringe ny viden til nye

hovedstadsregionen. Kortlægningen skaber et billede af virksomheder, der

samarbejdsprojekter. I den forbindelse er der dog visse områder, såsom

generelt er meget åbne over for arbejdet med Smart City og data, og som er i

kompetenceudvikling, sammentænkning af initiativer og adgang til risikovillig

gang med at dele data med eksterne parter. Desuden understreger

finansiering, som med rette kan udvikles, så det understøtter muligheden for at

kortlægningen af projekter og initiativer, at det ofte er store virksomheder, der

regionens aktører kan udnytte potentialet for udvikling og eksport af Smart City-

deltager i Smart City-projekter i hovedstadsregionen, til trods for at ca. 50% af

løsninger.

projekterne har et SMV rettet fokus.
Kommunerne spiller en afgørende rolle som investorer og projektpartner, da de
er med til at udvikle markeder ved at stille krav i form af efterspørgsel efter
behovsspecifikke løsninger.
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6. APPENDIKS

OPSLAGSVÆRK MED AKTØRER, PROJEKTER OG INITIATIVER
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APPENDIKS A

SMART CITY VIRKSOMHEDER I HOVEDSTADSREGIONEN
Matricen indeholder oplysninger om Smart City-aktører i hovedstadsregionen.

! = Arbejder med Smart City

Den viser typer af organisationer, om de arbejder med Smart City og/eller data

" = Arbejder med Smart City & data

og de typer af tjenester, de leverer indenfor Smart City.
䘢= Konsulentydelser # = Teknologileverandør $ = Serviceydelser
Type virksomhed:
! = Mindre virksomhed

(1-50 ansatte)

Virksomheder, som ikke er opført på listen, men ønsker at være med, kan

!! = Mellemstor virksomhed

(51-250 ansatte)

skrive til bjk@cleancluster.dk

!!! = Stor virksomhed

(250+ ansatte)
Energi

Vand

Affald

Transport/
ITS

IT

Byggeri

Sundhed

Lys &
Fotonik

Andet

䘢

21C Consultancy
Limited
"
ABB

#$

"""
Accerlerace
"

䘢
(Forretningsudvikling)
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Balslev

Energi

Vand

䘢

䘢

$

$

Affald

Transport/
ITS

IT

Byggeri

Sundhed

Lys &
Fotonik

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

Andet

!!
BIOFOS
""
䘢

By og Havn
!!

䘢
(Virksomheds
-rådgivning)

CEDI
"

Cenergia

䘢#

䘢#

!
䘢#$

CISCO
"""

#

Citelum
!!!
CleanCharge

#

!
COWI A/S

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

"""
Danfoss
!!!

#
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Energi

Vand

Affald

Transport/
ITS

IT

Byggeri

Sundhed

DELTA - en del af

Lys &
Fotonik

Andet

䘢#

䘢#
(Elektronik &
produktudvikling)

FORCE Technology
"""
䘢

DEVOTEAM
"
DONG

#

!!!
Eniig

䘢#$

䘢#$

䘢#$

䘢#$

!
䘢#$

EWO
!!

䘢

Exlumi Consulting
!

䘢#$

Hella A/S
!!!
Frederiksberg

$

$

Forsyning
""
Hitachi

䘢#$

䘢#$

䘢#$

䘢#$

"""
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HOFOR

Energi

Vand

$

$

Affald

Transport/
ITS

IT

Byggeri

Sundhed

Lys &
Fotonik

Andet

"""
Glen Dimplex

#

!!!
䘢

Kuben Management
!!
#

Krüger
!!!
Leapcraft

#

#

#

"
LITE A/S

#

#

"
Lithium Balance

#

"

Lundgrens

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

䘢

Advokatpartnerselskab
""
Metro Therm

#

!!
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Energi

Vand

Affald

Transport/
ITS

IT

Byggeri

Sundhed

Lys &
Fotonik

Andet

#

Movia
"""

#

NCC Danmark
"""
NIRAS

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$
(Samfundsøkonomi)

"""
䘢$

Nobina
"""
NorthQ ApS

䘢#$

䘢#$

䘢#$

"
NRGi

䘢#

"""
Orbicon Informatik

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$
(Borgerdialog)

"
#

Phillips
"""
Rambøll

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

䘢$

#

#

#

#

#

#

#

!!!
Siemens
"""
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Energi

Vand

Affald

Transport/
ITS

IT

Byggeri

Sundhed

Lys &
Fotonik

Andet

䘢

Smart City Catalyst
"
Technolution

䘢$

䘢$

Sikkerhed

䘢$

""
TDC

䘢$

"""
Zumtobel

#

"""
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APPENDIKS B

VIDENS-, INTERESSE- OG KLYNGEORGANISATIONER

Alexandra Instituttet

Primære fokus relateret til Smart City & Data

Hjemmeside

Alexandra Instituttet arbejder med innovation og at bringe data i spil på nye måder, så de gavner

www.alexandra.dk

mennesker, myndigheder og virksomheder.
Aalborg Universitet –

Center for Data-Intensive Cyber-Physical Systems (DiCyPS) har fokus på at udnytte software og

Center for Data-

data fra it-styring af komplekse fysiske systemer, til udvikling af smartere og mere brugervenlige

Intensive Cyber-

løsninger for samfundet.

www.dicyps.dk

Physical Systems
(DiCyPS)
www.plan.aau.dk

Aalborg Universitet -

Bruge GIS data til at lave smarte løsninger i forhold til Plan DK systemet, og smarte bæredygtige

Institut for planlægning

løsninger i byer, med en stor grad af aktørinvolvering.

Big Data DTU

Forskning og uddannelse inden for Big Data.

www.bigdata.dtu.dk

CLEAN

En national dansk cleantech klynge organisation, der arbejder for at fremme smart og grøn vækst.

www.cleancluster.dk

Smart City er et fokusområde for CLEAN, hvilket blandt andet består i udvikling af Smart City og
Data projekter i tæt samarbejde med medlemmerne.
Copenhagen Business
School

Forskning, udvikling og uddannelse inden for Big Data, blandet andet med fokus på
forretningsmodeller.

www.cbs.dk
29

Appendiks B

CONCITO

Primære fokus relateret til Smart City & Data

Hjemmeside

Danmark grønne tænketank med fokus på klima - veje til reduktion af drivhusgas-udslip samt

www.concito.dk

tilpasning af byer til klimaændringer.
Copenhagen Capacity

Promoverer Smart City & Data i Hovedstadsregionen, overfor udenlandske investorer.

www.copcap.dk

Dansk Arkitektur Center

Udvikler og formidler Smart City projekter.

www.dac.dk

Dansk Batteriselskab

Fagligt netværk for vidensinstitutioner og virksomheder relateret til energilagring.

www.batteriselskab.dk

Dansk

Følge og formidle smart city udviklingen i forhold til byplanlægning.

www.byplanlab.dk

Dansk Design Center

Arbejder for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, herunder Smart City.

www.ddc.dk

Dansk Industri

Politisk regulering og markedsudvikling indenfor Smart City.

www.di.dk

Dansk Standard

Dansk Standard arbejder med Rådgivning og standardisering indenfor Smart City & Data området.

www.ds.dk

Byplanlaboratorium

Dette sker blandt andet gennem Dansk Standards arbejdsgruppe for ”Smarte og bæredygtige byer
og samfund”.
Danmarks Tekniske

Forskning, undervisning og innovation ,

www.dtu.dk

Universitet (DTU)
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Primære fokus relateret til Smart City & Data

Hjemmeside

DTU Compute

DTU Compute er Danmarks største miljø for matematik og computer science.

www.compute.dtu.dk

DTU Fotonik

Forskningen over et bredt spektrum indenfor fotonik og optik.

www.fotonik.dtu.dk

DTU Skylab

DTU Skylab er et innovations hub som muliggøre studenter innovation og iværksætteri gennem

www.skylab.dtu.dk

fagligt samarbejde og virksomhedsinddragelse.
DHI Danmark

Forskning og rådgivning inden for vand og miljø.

www.dhi.dk

DI Digital

Branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og

www.digital.di.dk

kommunikation.
Gate 21

En partnerorganisation, der arbejder med at fremme grøn omstilling og vækst i Greater

www.gate21.dk

Copenhagen.
IT Universitetet

Forskning, undervisning og innovation, herunder efteruddannelse for data kompetencer

www.itu.dk

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har som hovedformål at udvikle, anvende og formidle forsknings- og

www.teknologisk.dk

teknologibaseret viden til gavn for det danske erhvervsliv.
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APPENDIKS C

KOMMUNALE OG REGIONALE AKTØRER
Albertslund Kommune

www.albertslund.dk

Halsnæs Kommune

www.halsnaes.dk

Allerød Kommune

www.alleroed.dk

Helsingør Kommune

www.helsingor.dk

Ballerup Kommune

www.ballerup.dk

Herlev Kommune

www.herlev.dk

Bornholms Regionskommune

www.brk.dk

Hillerød Kommune

www.hillerod.dk

Brøndby Kommune

www.brondby.dk

Hvidovre Kommune

www.hvidovre.dk

Dragør

www.dragoer.dk

Høje-Taastrup Kommune

www.htk.dk

Egedal Kommune

www.egedalkommune.dk

Hørsholm Kommune

Fredensborg Kommune

www.fredensborg.dk

Ishøj Kommune

www.ishoj.dk

Frederiksberg Kommune

www.frederiksberg.dk

Københavns Kommune

www.kk.dk

Frederikssund Kommune

www.frederikssund.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune

www.ltk.dk

Furesø Kommune

www.furesoe.dk

Rudersdal Kommune

www.rudersdal.dk

Gentofte Kommune

www.gentofte.dk

Rødovre Kommune

www.rk.dk

Gladsaxe Kommune

www.gladsaxe.dk

Tårnby Kommune

www.taarnby.dk

Glostrup Kommune

www.glostrup.dk

Vallensbæk Kommune

www.vallensbaek.dk

Gribskov Kommune

www.gribskov.dk

Region Hovedstaden

www.regionh.dk
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ANDRE KOMPETENCEUNDERSTØTTENDE AKTØRER

BLOXHUB

Beskrivelse

Hjemmeside

BLOXHUB er en ny innovations- og væksthub inden

www.bloxhub.org

for arkitektur, design, byggeri og byudvikling
Big Data Institute

Kompetencecenter for Big Data undervisning, -

www.bigdatainstitute.dk

rådgivning og -specialanalyse, målrettet den private
sektor.
Center for Digital Forvaltning

Forsvarets koncernfælles kompetencecenter der

www.fak.dk/om/organisation/CDF/Pages/default.aspx

gennemfører den civilt kompetencegivende ITsupporteruddannelse samt et antal kurser og
uddannelser med relation til det digitale
forvaltningsområde specifikt.
Copenhagen FabLab

Copenhagen FabLab er en åben workshop, som

www.valby.copenhagenfablab.dk

tilbyder digitale værktøjer som f.eks. 3D printere
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Hjemmeside

Copenhagen Solutions

Copenhagen Solutions Lab (CSL) er Københavns Kommunes inkubator for Smart City initiativer.

www.cphsolutionslab.dk

Lab

CSL arbejder på at udvikle smart city-løsninger til Københavns Kommune, blandt andet med brug
af big data og open data, i tæt samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner.

FabLab Nordvest

I Fablab værkstedet kan man udvikle og bygge ting og eksperimentere med

www.fablabnordvest.dk

fremstillingsprocesser. Dette foregår primært ved hjælp af computerstyrede fremstillingsmaskiner,
hvor de centrale er laserskærere, CNC fræsere, 3D printere mm.
FabLab TI

Kernen i FABLAB TI er digitale produktionsværktøjer, som gør det muligt at gå fra idé til fysisk

www.teknologisk.dk/fablab-ti-giver-

produkt på kort tid. Du kan arbejde med pretotypes, funktionsmodeller og prototyper, som kommer

borgere-fri-adgang-til-

til verden ved eksempelvis 3D-print og laserskæring.

fabrikationsvaerksted/33244

IBM Client Innovation

Center der kommer til at indgå i projekter omkring digitalisering, innovation og transformation.

www-05.ibm.com/dk/cic/

Center

Centret skal udgøre en slags start-up miljø i en underafdeling af IBM konsulenthuset.

velkommen.html?dkda_homepage

IBIZ Center

Formålet ned centret er at nedbryde barrierer, der begrænser små og mellemstore virksomheders

www.ibiz-center.dk

IT-anvendelse og herigennem styrke virksomhedernes daglige drift og konkurrenceevne
Rainmaking Loft

Kontorfaciliteter for iværksættere og startups, som fremmer samarbejde på tværs af kontorets

www.rainmakingloft.dk

brugere. Rainmaking Loft er også del af den globale accelerator bevægelse Startupbootcamp.
Underbroen

UNDERBROEN er fremtidens produktion workshop, hvor traditionelle håndværk kombineres med

www.underbroen.com

moderne digitale produktionsteknologier.
Zibra InQvation

Inkubator med fokus på Smart City.
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KORTLAGTE PROJEKTER
Matricen indeholder oplysninger om de 39 kortlagte projekter (bemærk venligst

Derudover, er projekternes målgrupper indikeret I matricen, hvor der overordnet

at indholdet af information er baseret på en begrænset desk research). Som

er skelnet mellem PRIVAT og OFFENTLIG. Det geografiske fokus er indikeret

angivet, har det kun været muligt at identificere budgettet på 22 ud af de 39

som REGIONALT (åbent for aktører i Hovedstadsregionen) eller NATIONALT.

projekter. Projekter markeret * indikere at budgettet er blevet kortlagt.

Ønskes en mere detaljeret oversigt, kan man skrive til bjk@cleancluster.dk

Barcelona Smart City Expo – Den Danske Pavillon

Beskrivelse

Hjemmeside

CLEAN arrangere i samarbejde med Inno-SE og Inno-

www.cleancluster.dk/projects/barcelona-smart-city-

MT den danske pavillon på Barcelona Smart City

expo/

PRIVAT/OFFENTLIG

Expo. Formålet er at vise udlandet, præcis hvad det er,

NATIONALT

Danmark betragter som smarte byer, og hvad dansk
teknologi og smarte energiløsninger kan tilbyde af
innovative løsninger.

Big Data Business Academy*

Formålet er at skabe større strategisk bevidsthed om

www.bigdataacademy.dk

Big Data, igennem efteruddannelsesforløb og
PRIVAT

selvhjælps værktøj, hos ledelsesniveauet i dansk

NATIONALT

erhvervsliv, samt at generere en omfattende videns
base, som kan formidles bredt til dansk erhvervsliv.
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Big Data Lab

Hitachi’s Big data laboratorium i København vil udvikle

PRIVAT/OFFENTLIG

nye digitale sundhedsløsninger i samarbejde med det

REGIONALT

danske sygehusvæsen samt støtte Danmarks grønne

Hjemmeside

omstilling med løsninger, der sænker CO2udledningen.
Big Data Forskning*

Forskningsprojekt, som skal afklare, hvordan den

www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/forskningsprojekt-

OFFENTLIG

offentlige sektor kan udnytte Big Data og samtidig

skal-undersoege-det-offentliges-brug-af-big-data

NATIONALT

behandle borgernes data på en ansvarlig måde.

Big Data by Security*

Projekt, hvis formål det er at løse de udfordringer, der

PRIVAT

ligger i, at man som virksomhed ikke vil eller ikke må

REGIONALT

give en tredjepart adgang til fortrolige data.

Big Data Viz

Drevet af analytics og design, arbejdes der med

PRIVAT/OFFENTLIG

udvikling af meningsfulde løsninger og visualisering af

NATIONALT

data.

Big Social Data Analytics

Projekt, der har fokus på at skabe ny viden og udvikle

PRIVAT

tekniske løsninger, så virksomheder kan kombinere

NATIONALT

sociale data med inhouse virksomhedsdata.

www.bigdatabysecurity.dk/

www.bigdataviz.dk

www.industriensfond.dk/BSDA
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Hjemmeside

CITIES (Centre for IT-Intelligent Energy System in

CITIES er et forskningscenter med fokus på strategisk

www.smart-cities-centre.org

Cities)

energiplanlægning. Formålet er at udvikle metoder til

OFFENTLIG

forudsigelse, styring og optimering.

NATIONALT

City Data Exchange*

Muliggør køb, salg og deling af en lang række

PRIVAT/OFFENTLIG

forskellige datatyper, samt samarbejde omkring

REGIONALT

udviklingen af nye Smart City løsninger.

CLEAN Solutions*

Clean Solutions udvikler projektet, blandt andet med

PRIVAT

Smart City fokus, og sikrer det rette team af lokale,

NATIONALT

danske og internationale partnere, fra den indledende

www.citydataexchange.com

www.cleansolutions.dk

fase af projektet til gennemførelse.
Copenhagen Open Data

Åben platform, der giver et indblik i datasæt om bl.a.

PRIVAT/OFFENTLIG

trafik, infrastruktur og kulturelle aktiviteter i

REGIONALT

København.

Copenhagen Street Lab

Udstillingsvindue for de nyeste teknologier inden for

PRIVAT/OFFENTLIG

Smart City og IoT, at demonstrere potentialet i disse

REGIONALT

teknologier til borgere, beslutningstagere og

www.data.kk.dk

www.cphsolutionslab.dk/street-lab/

virksomheder, samt at vise proof of concept til
skalering af kvalificerede løsninger til større dele af
byen.
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Hjemmeside

Copenhagen WIFI

Formålet er at etablere et wifi-net i

www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/regional%20vaekst

PRIVAT/OFFENTLIG

hovedstadsregionen, som opleves mere

%20og%20udvikling/Documents/Handlingsplan

REGIONALT

sammenhængende. Regionen vil desuden

%202015-2016/ReVUS%20Handlingsplan

samarbejde om, at der senest i 2020 er etableret en

%202017-2018.pdf

tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i hele
Greater Copenhagen
DABAI (Danish Center for Big Data Analytics and

Centeret vil udføre praktiske projekter med interne og

www.dabai.dk

Innovation)*

eksterne partnere, hvori der skal udvikles teknikker og

PRIVAT/OFFENTLIG

værktøjer, der skal kunne anvendes på mange

NATIONALT

områder inden i erhverv og samfund.

Data Hub & Kompetencecenter

Etablering af et fælles regionalt Data Hub og

www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/regional%20vaekst

PRIVAT/OFFENTLIG

Kompetencecenter, som kan understøtte Smart City-

%20og%20udvikling/Documents/Handlingsplan

REGIONALT

aktørerne i Greater Copenhagen i anvendelsen af

%202015-2016/ReVUS%20Handlingsplan

intelligente by-metoder.

%202017-2018.pdf

DOLL Living Lab*

DOLL Living Lab, beliggende i Hersted Industripark i

www.lightinglab.dk

PRIVATE/OFFENTLIG

Albertslund, er Europas største test- og

www.albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/byen-i-

NATIONALT

demonstrationsfacilitet for intelligent gadebelysning og

udvikling/hersted-industripark/

Smart City-løsninger.
D-Light*

Projektet D-Light vil demonstrere diodelaser-teknologi

OFFENTLIG

under reelle forhold i en kommune, hvor der vil blive

REGIONALT

opstillet prototype-lygtepæle med lasere som lyskilde.

www.gate21.dk/project/d-light/
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Hjemmeside

ECO Grid Bornholm*

EcoGrid EU er et stort, internationalt

www.ecogridbornholm.dk

PRIVAT/OFFENTLIG

demonstrationsprojekt, hvor 2.000 bornholmske

REGIONALT

forbrugere tester nye smart muligheder for at styre
deres elforbrug.

Egedal By

Bydelsprojekt, hvor grønne marker over de kommende

www.egedalkommune.dk/borger/bolig,-byggeri-og-

OFFENTLIG

20-30 år, skal forvandles til en levende smart bydel

plan/byudviklingsomraader/egedal-by

REGIONALT

med plads til op til 10.000 borgere.

EnergyLab Nordhavn*

Skal udvikle og demonstrere fremtidens

PRIVAT/OFFENTLIG

energiløsninger. Viser, hvordan el og varme,

REGIONALT

energieffektive bygninger og elektrisk transport kan

www.energylabnordhavn.weebly.com/

integreres i et intelligent, fleksibel og optimeret
energisystem.
Fra Big Data til Big Business*

Opbygning af et dansk Big Data Big Business

PRIVAT

kompetencecenter. Hjælper virksomheder til at

NATIONALT

transformere Big Data til profitable forretningsmodeller

www.blog.cbs.dk/bigdata/

gennem en nytænkning af eksisterende
forretningsmodeller.!
Frederiksberg Netværk

Frederiksberg Kommune samarbejder bl.a. med

PRIVAT/OFFENTLIG

Frederiksberg Forsyning om at etablere et fælles wifi-

REGIONALT

infrastruktur. Netværket er en forudsætning for mange
af de øvrige Smart City tiltag kan gennemføres.
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Industrial Data Analysis Service*
PRIVAT
NATIONALT

Beskrivelse

Hjemmeside

Projekt med fokus på at generere og videreføre viden

www.big-data.dk

om Big Data med relaterede teknologier til det danske
erhvervsliv.

Klar til Smart Vækst*
OFFENTLIG
REGIONALT

Klar til Smart Vækst skal klæde 20 kommuner på i

www.gate21.dk

Greater Copenhagen til at skalere de smarte
byløsninger..

Lighting Metropolis*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Regional platform til udvikling af nye løsninger via

www.lightingmetropolis.com

innovative partnerskaber. Målet er at styrke den
vigtige rolle, belysning kan spille i at støtte sikkerhed,
tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for
mennesker i byerne.

Lightel*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Projektet vil derfor undersøge, hvordan LED-belysning

www.gate21.dk/project/lightel/

og styresystemer, der er tilpasset den enkeltes behov,
kan skabe øget sundhed og livskvalitet.

LOOP City*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Et af Greater Copenhagens største samlede

www.loopcity.dk

udviklingsområder - Samarbejdsprojekt om
bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling
langs Ring 3 og den nye letbane.
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Moving People*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Beskrivelse

Hjemmeside

Projekt der har fokus på at gøre det nemt for pendlere

www.movingpeople-greatercph.dk

at komme til arbejde på en smart, effektiv og grønnere
måde. Projekts fokus er at skabe nemmere skift
mellem bil, bus, tog eller cykel, så rejsen hænger
sammen fra dør til dør.

PowerLabDK
PRIVAT/OFFENTLIG
NATIONALT

Test og udvikling af nye teknologier indenfor el-

www.powerlab.dk

sektoren med henblik på at indpasse disse på en
fornuftig måde til det overordnede energisystem med
store mængder af vedvarende energi.

Select 4 Cities*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Virksomheder er inviteret til at konkurrere om at

www.select4cities.eu/

udvikle løsningerne, med det mål at skabe en
standardiseret, åben, data-drevet, service-orienteret
og brugercentrerede platform, som skal muliggøre cocreation, afprøvning og validering af IoT-løsninger til
byerne.

Silent City
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Living Lab til test og udvikling af innovative løsninger

Smart City Cyberecurity
Lab (SCL)
OFFENTLIG
REGIONALT

Arbejder på at styrke kommuners og institutioners

www.gate21.dk/project/silentcity/

til reducering af trafikstøj.

modenhed indenfor data-sikkerhed og privacy i
udviklingen af Smart City-løsninger.
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Smart Campus DTU
PRIVAT
REGIONALT

Beskrivelse

Hjemmeside

I DTU's Smart Campus arbejder forskere og

www.smartcampus.dtu.dk

studerende med at forbedre læringsfaciliteter og
udvikle en bedre og smartere campus, ved at teste
Smart City-løsninger i deres labfaciliteter; Smart
Avenue, Campus Ballerup og Skylab.

Smart Cities Accelerator*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Forsøger at skabe energioptimering væk fra fossile

www.interreg-oks.eu/projektbank/projekt/

brændstoffer over mod vedvarende energikilder.

smartcitiesaccelerator.

Projektet integrerer udvikling af bæredygtige

5.4cbfacee1552393503eae8a.html

løsningsmodeller og data i og mellem energisystemer
hos kommunerne i Greater Copenhagen.
Smart City World Labs*
PRIVAT/OFFENTLIG
NATIONALT

Projektet har til formål at udvikle og pilotteste en ny

www.smartcityworldlabs.com

form for eksportmodel, der kan være katalysator for
eksport af danske løsninger. Konkret at etableres et
Smart City Living Lab, der kan fungere som
samarbejdsplatform mellem danske virksomheder og
markedet i Singapore og Asien mere bredt.

Smart Vidensby
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Ambitionen er at gøre Lyngby-Taarbæk til et

www.vidensby.dk/projekt/smart-vidensby/

udviklingslaboratorium, hvor virksomheder, kommune,
forskere og forsyningsselskaber samarbejder om at
udvikle bæredygtige teknologier og bæredygtigt
byggeri.
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Smart Urban Services (SUS)*
PRIVAT/OFFENTLIG
REGIONALT

Beskrivelse

Hjemmeside

Projektet har testet sensorer og sensornetværk, samt

www.gate21.dk/project/sus/

datakommunikation og lagring af data. SUS er

www.albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/byen-i-

beliggende i Hersted Industripark i Albertslund,

udvikling/hersted-industripark/

Europas største testfacilitet for intelligent belysning og
Smart City use cases.
Vinge
OFFENTLIG
REGIONALT

Vinge er Danmarks største barmarksprojekt, der

www.stateofgreen.com/en/profiles/vinge

planlægges at være færdig udbygget om 20 år. Det
bliver en smart by med fibernetforbindelser og
intelligent design, der skal kunne rumme 20.000 nye
borgere.

Water Smart Cities*
PRIVAT/OFFENTLIG
NATIONALT

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve

www.dhigroup.com/global/news/2016/03/water-smart-

intelligente software teknologier for at sikre optimal

cities

planlægning, når byer bliver udfordret af kraftige
regnskyl og oversvømmelser i fremtiden.
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NET-SIGHTS AKTØR MAPPING
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at identificere deres vigtigste
samarbejdspartnere inden for Smart City. Ved hjælp af besvarelserne og værktøjet Net-Sights, har det
været muligt at skabe et billede af nogle af hovedstadsregionens aktuelle samarbejdsstrukturer, samt
hvem der forbinder underliggende netværk. De underliggende netværk identificeres igennem de allerede
eksisterende forbindelser mellem aktører, hvilket dermed kan hjælpe til med at identificere mulige
samarbejdsrelationer.
Oversigten på næste side er et billede på nogle af de samarbejdsstrukturer som eksistere i
hovedstadsregionens Smart City miljø. Det skal understreges, at oversigten er skabt på baggrund af
begrænset empiri. Nogle aktører har valgt at være anonyme, hvorfor de er markeret som f.eks. x1.
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APPENDIKS H

SPØRGEGUIDE – SMART CITY OG DATA KOMPETENCER
SPØRGSMÅL TIL VIRKSOMHEDER & VIDENSINSTITUTIONER

•

Vand

Q1: Arbejder din organisation med Smart City og/eller Data? (Single - Tvunget)

•

Affaldsressourcer

•

Ja – Vi arbejder med Smart City, men ikke med Data

•

Transport/ITS

•

Ja – Vi arbejder både med Smart City og Data

•

IT

•

Nej – Ryger ud

•

Byggeri

•

Ved ikke – Ryger ud af undersøgelsen

•

Sundhed

•

Lys og Fotonik

•

Andet

Q2: Hvilken type organisation repræsenterer du? (Single - Tvunget)
•

Kommune

•

Stor virksomhed (+250 ansatte)

•

Mellemstor Virksomhed (51-250 ansatte)

Q4: Hvilke af følgende ydelser relateret til Smart City tilbyder virksomheden?

•

Mindre virksomhed (1-50 ansatte)

(Multiple, sæt gerne flere X’er - Ikke tvunget)

•

Vidensinstitution

•

Konsulentydelser

•

Andet (åben)

•

Teknologi til brug i smart city

•

Serviceydelser

•

Andet (åben)

SPØRGSMÅL TIL VIRKSOMHEDER
Q3: Hvilken branche repræsenterer din organisation? (Multiple, sæt gerne flere
X’er - kun hvis Q2 = 3, 4 eller 6 - Ikke tvunget)
•

Energi

Q5: Navngiv din organisations 3-5 vigtigste samarbejdspartnere på Smart City/
Data området? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)
49

Q5a: Har din organisation internationale samarbejdspartnere på Smart City/

Q7: Hvordan forholder din organisation sig til brugen af data i arbejdet med at

Data området? (Single - Ikke tvunget)

udvikle Smart City løsninger? (Multiple - Ikke tvunget)

•

Ja

•

Nej

•

Ved ikke

Kun hvis ja i Q5a: Navngiv din organisations 3-5 vigtigste international partnere
på Smart City/Data området? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)
Q6: Hvilke af nedenstående svarmuligheder oplever du som barrierer i arbejdet
med Smart City og/eller Data i din organisation (Multiple - Tvunget)
•

Manglende intern strategisk interesse

•

Manglende viden om udbuddet af data (f.eks. intet overblik over

•

•

Vi ved ikke, hvilke data vi har eller hvordan de vil kunne bruges.

•

Vi ved, hvilke data vi selv har, men vi bruger ikke data aktivt i organisation.

•

Vi bruger egen data aktivt

•

Vi bruger egen data aktivt og beriger den med data fra eksterne kilder

•

Vi bruger kun data fra eksterne kilder

•

Vi giver eksterne parter gratis adgang til vores data.

•

Vi giver eksterne parter adgang til vores data mod betaling.

•

Andet (angiv venligst)

dataudbydere/aftagere)

Q8: Hvad efterspørger din organisation først og fremmest i arbejdet med at

Manglende økonomisk incitament for området (f.eks. svært at identificere

videreudvikle sig på smart city området? (f.eks. samarbejdspartnere inden for

business case)
•

Relevante data er ikke tilgængelige

•

Manglende politisk opbakning til området

•

Manglende strategi for datahåndtering

•

Manglende kompetencer

•

Manglende viden om lovgivning

•

Andet

•

Ved ikke

sensorteknologi; konkrete samarbejder med kommune; bedre viden om
muligheder osv.) (Åbent, begrænsning på ca. 200 bogstaver - Tvunget)
SPØRGSMÅL - VIDENSINSTITUTIONER
Q9: Beskriv kort din organisations primære fokusområde(r) relateret til Smart
City/Data (Åbent, begrænsning på ca. 200 bogstaver - Tvunget)
Q10: Navngiv din organisations 3-5 vigtigste samarbejdspartnere på Smart
City/Data området? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)
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Q10a: Har din organisation international samarbejdspartnere på Smart City/

•

Samarbejde med offentlig partnere

Data området? (Single - Ikke tvunget)

•

Samarbejde med private partnere

•

Ja

•

Nationale/Regionale rammer for Smart City/Data

•

Nej

•

Standardisering (f.eks. systemer, platforme og teknologi)

•

Ved ikke

•

Andet (Angiv venligst)

Kun hvis ja i Q10a: Navngiv din organisation 3-5 vigtigste international partnere
på Smart City/Data området? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)

SPØRGSMÅL - KOMMUNER
Q13: Har I igangsat initiativer indenfor Smart City området? (Single - Tvunget)

Q11: Hvilke af nedenstående barrierer er efter jeres opfattelse de største

•

Ja, vi arbejder fokuseret med Smart City og Data i kommunen

barriere i forhold til at udvikle datadreven byudvikling? (Multiple - Tvunget)

•

Ja, vi arbejder fokuseret med Smart City i Kommunen, men ikke Data

•

Manglende intern strategisk interesse

•

Ja, vi har enkelte projekter i relation med Smart City og Data

•

Manglende viden om udbuddet af data

•

Ja, vi har enkelte projekter i relation med Smart City, men ikke Data

•

Manglende økonomisk incitament

•

Nej, men vi påtænker at igangsætte initiativer indenfor de næste 12 mdr.

•

Relevante data er ikke tilgængelige

•

Nej

•

Manglende politisk opbakning til området

•

Ved ikke – Ryger ud

•

Manglende strategi for datahåndtering

•

Manglende kompetencer

•

Manglende viden om lovgivning

•

Andet

Q14: Har din kommune formuleret en Smart City/Data strategi? (Single Tvunget)
•

Ja

•

Nej

Q12: Hvilke behov har din organisation for at kunne optimere arbejdet med

•

Den er under udvikling

Smart City og/eller data? (Multiple - Tvunget)

•

Ved ikke

•

Andet

•

Tilgængelighed af data

•

Data brugervenlighed
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Q15: Navngiv din organisations 3-5 vigtigste samarbejdspartnere på Smart

Q19: Hvor ligger de største potentialer eller mest relevante indsatser i forhold til

City/Data området? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)

jeres arbejde med Smart City og Data? (Multiple - Ikke tvunget)
•

Energi

•

Transport/ITS

•

Byggesektoren (Renovering)

•

Digital infrastruktur

•

Vækst og Iværksætteri

•

Nye tværgående samarbejder (nedbryde siloer)

Kun hvis ja i Q16a: Navngiv din organisation 3-5 vigtigste international partnere

•

Offentlig privat samarbejde

på Smart City/Data området? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)

•

Andet

Q17: Hvordan forholder din kommune sig til brugen af data? (Multiple - Ikke

Q20: På hvilke områder/ på hvilken måde kan et regionalt initiativ understøtte

tvunget)

din kommune i digitalisering, data anvendelse og intelligente byløsninger?

Q16a: Har din organisation internationale samarbejdspartnere på Smart City/
Data området? (Single - Ikke tvunget)
•

Ja

•

Nej

•

Ved ikke

•

Vi ved ikke, hvilke data vi har eller hvordan de vil kunne bruges

•

Vi ved, hvilke data vi selv har, men vi bruger ikke data aktivt i
organisationen

(Åbent - Tvunget)
SLUTSPØRGSMÅL – TIL ALLE

•

Vi bruger egen data aktivt til at udvikle kommunen og igangsætte initiativer

Q21: Hvilke udfordringer mener du vil være de største ift. udviklingen af smart

•

Vi bruger egen data aktivt og beriger den med data fra eksterne kilder

city sektoren i de kommende 10 år? (Åbent, begrænsning på ca. 300 ord - Ikke

•

Vi giver eksterne parter gratis adgang til vores data (Open Data)

tvunget)

•

Andet (angiv venligst)

Q18: Nævn de 3-5 vigtige barriere/udfordringer i arbejdet med Smart City/Data,
som opleves i din organisation? (Åbent, 5 svarrubrikker - Ikke tvunget)
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APPENDIKS I

METODE FOR INDDELING AF INITIATIVER/PROJEKTER
Initiativer/projekterne i Figur 7, som er identificeret igennem kortlægningen, er blevet inddelt efter hvorvidt
initiativet/projektet henvender sig til en bestemt aktør, f.eks. SMV’er, eller om det er et bredt fokus mange
forskellige aktører (målgruppe).
Ligeledes er der blevet kigget på, om initiativerne/projekterne har et konkret branche fokus, f.eks. fokus
på vertikalen vand, eller om fokusområdet er tværgående, altså går på tværs af flere vertikaler.
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