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København vokser 



”Københavner fortællingen” 

Vækst 

- Viden 

- Innovation 

- Beskæftigelse 

- Investeringer 

Bæredygtighed 

- CO2-neutralitet 

- Ren luft/vand 

Livskvalitet 

- Tryghed 

- Mangfoldighed 

- Tilgængelighed 



København som Smart City 

• Har bæredygtighed, vækst og livskvalitet som grundpiller i anvendelsen af 
teknologi i drift og udvikling af byen 

• Skaber innovative partnerskaber omkring den teknologiske udnyttelse og 
udvikling 

• Har innovative løsninger, der går på tværs af alle byens services og inddrager 
byen – borgere, brugere, erhvervsliv og vidensinstitutioner – som en aktiv del af 
de processer, som skaber nye smarte byløsninger 

• Tiltrækker højteknologiske virksomheder og højt kvalificeret arbejdskraft 

• Fungerer som en testfacilitet for aktører, der vil afprøve nye teknologiske 
løsninger 

• Anvender aktivt de data, som byen genererer, til at skabe intelligente, 
ressourceoptimerede og energieffektive løsninger for dem, som bruger byen – 
gerne i direkte samspil med markedet – ved at stille data til rådighed for alle 
(Open Data) 



Smart City i Nordhavn? 



IBM’s Smarter Cities Challenge 

Fokuspunkter fra rapporten 

• Hæv diskussionen fra at omhandle 
“data” til at omhandle 
“værdirealisering”  

 

• Udarbejd en struktureret 
fremgangsmåde for at fremme 
innovation, fjerne siloer og engagere 
støtte fra interessenter 

 

• Før an som det gode eksempel, så 
interessenter kan se fordelene ved 
bæredygtig adfærd 
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Fire spor for data i KK 
25-09-2013 

Forbedre eget beslutningsgrundlag 
Holistisk overblik og indsigt, bedre planlægning, 

øget transparens, understøtte enterprise 
arkitektur-aktiviteter 

Markedsplads for innovation 
Fremme kreativitet, innovation, involvering, løse 

byens udfordringer i fællesskab og gennem 
partnerskaber 

Understøt samarbejdet med ‘infrastruktur-partnere’ 
Koordinerede byudviklingsaktiviteter og 

infrastrukturprojekter, drift, services, 
ressourceoptimering … 

Understøt kommunens politiske og strategiske initiativer  
Grøn vækst, innovation, bæredygtighed, jobskabelse, Smart 

City, grøn mobilitet, grøn og blå by … 

http://www.hofor.dk/
http://www.dtu.dk/


Data Services Behov 

Ved en kommune altid bedst? 
25-09-2013 

Traditionelt set kommunens ”domæne” 



Open 

Data 
Services Behov 

Interaktion med markedet! 
25-09-2013 

Fremover understøtter 
kommunen … 

  

  

  



Start small – aim big 
25-09-2013 

Test med 
brugerne 

Tilpas 

Hypoteser 
Hurtige  

feedback  
loops 

? 



Vi skal bringe markedet i spil 
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Pilotprojekt 
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Økonomiske gevinster 

• Feasibility-studie af 
Copenhagen Connected - 
Københavns Kommunes 
svar på fremtidens IT 
infrastruktur. 

 

• Samlet 
samfundsøkonomisk 
gevinst i Københavns 
Kommune og 
Frederiksberg Kommune 
på 4,38 mia. kr. 

Kilde: Rambøll Management Consulting (2013) 



Smart City byudvikling er også 

• App til hjemløse 

• Sundhedsdata og byudvikling 

• Borgerservice i yderområder og hos 
købmanden 

• Real time data om luftforening 

• Sammenhængende og smart infrastruktur 
i nye byområder 

• ?? 

• ?? 
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