
FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG 
FREM MOD IMPLEMENTERING 



Smart city 

• En by, hvor myndigheder, virksomheder, 
vidensinstitutioner og borgere samarbejder 
om at udvikle byen 

 

• En by, hvor ressourcerne (i bred forstand) 
udnyttes bedre og mere bæredygtigt 

 

• Teknologi er en platform for udviklingen 



Fra teknologi til mennesker  

 Fire strømninger, som digitaliseringen fører 
med sig: 

 

1. Deleøkonomi (bedre udnyttelse af ressourcer) 

2. Crowd sourcing data (folk bidrager til dataindsamling via 
egne telefoner, tablets mv.) 

3. Kollektiv intelligens (borgere er med til at træffe 
beslutninger og prioritere) 

4. Crowd funding (projekter/nye produkter finansieres af 
fællesskabet) 



SMART Aarhus - et partnerskab 



 Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune 

 Direktør Kirsten Jørgensen, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 

 Direktør Erik Jespersen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 

 Prorektor Peter Friese, VIA University College 

 Direktør Ole Lehrmann, Alexandra Instituttet 

 Direktør Michael Holm, Systematic 

 Dekan Johnny Laursen, Aarhus Universitet 

 Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, Region Midtjylland 

 Direktør Bo Sejr Frandsen, IT-Forum Midtjylland 

 Direktør Roar Nissen, Creuna 

Stærkt og bredt formandsskab 



Organisering 

Sekretariat 



Proces 
 



Tænke- 
tank Smart Aarhus 

2012 10 – 20 år 

Hvordan 



Arbejdsgrupper 

 Open data 
 Digitalt iværksætteri 
 Smart wellbeing/sundhed 
 Smart learning 
 Intelligente trafiksystemer 
 Sustainable Smart Aarhus 
 Digital turisme 
 Open everything 
 Kultur 
 Smart utilities 
 Mobil psykiatri 
 Medier 
 Det offentlige rum 

 
 
 

Start: 35 grupper   
Resultat: 13 anbefalinger 



  Open Data Aarhus/Danmark 

  Internet Week Denmark 

  Deleøkonomi 

  National Smart City strategi 

  Europæisk samarbejde 

Platforme 



Open data Aarhus 



Internet Week Denmark 

 5 dage i maj 

 5500+ deltagere 

 120 events (Crowdsourced) 

 50+ frivillige 

 40+ partnere 



Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017 
 
Store events: 12 moonlight events (15.000 deltagere) 4 mega events 
(50.000 – 100.000 deltagere) 
 
Kapacitetsudfordring – primært overnatning og transport 
 
Aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet om partnerskab. Aarhus er  
forsøgsby for deleøkonomi i 2017 
 
=> Nye modeller, hvor deleøkonomiske tjenesters potentiale bedre kan 
udnyttes, uden at der skabes unfair konkurrencevilkår for eksisterende 
brancher 

Partnerskab med Erhvervs- og Vækstministeriet 



City Pack 
Samarbejde med 
Vejle, Odense, 
København, Aalborg 
og Aarhus 

National strategi 



 

ORGANICITY 



Projekt  
eksempler 

 



 



• Smart City infrastruktur (WiFi, LP WAN, sensors etc.) 

• Testfacilitet for intelligente løsninger 

• Understøtte dialog mellem borger og by  

• Engagere borgere, virksomheder og institutioner 

• Afsæt for løsninger der kan skaleres 

Aarhus  

City Lab 



• 200 cykler har fået små RFID chips installeret 
på forhjulet 

• Når en cykel med chippen installeret nærmer 
sig signalreguleret kryds, bliver det grønne lys 
forlænget for cyklisten 

RFID chips på cykler 



CLEAN 
Smart City aktivitetsudvalg  



Borgerbudget Harlev Visionsworkshop – marts 2016 

Vision 

Danmark skal være verdens 

førende smart city-nation og 

innovationshup, hvor løsninger 

udvikles og implementeres 

med mennesket i centrum 

 



Borgerbudget Harlev Smart City aktivitetsudvalg 

 Aarhus Kommune (formandsskab) 

 Københavns Kommune 

 Siemens 

 IoT Denmark 

 Hitatchi 

 Smart City Catalyst 

 DI Digital 

 Region Hovedstaden 

 HOFOR 

 Danfoss 

 Lundgrens 

 NIRAS 

 Rambøll 

 Aalborg Universitet 

 Aarhus Universitet 

 Alexandra Instituttet 



Borgerbudget Harlev 4 arbejdssøjler 

MØDETS OUTPUT 

Formålet med udvalgsmødet var at nedsætte et antal arbejdsgrupper til at drive 

konkret projektudvikling inden for udvalgte temaer. Til det formål havde CLEANs 

sekretariat indsamlet data fra fire af udvalgsdeltagerne om deres planlagte 

investeringer. På udvalgsmødets første del blev dette drøftet indgående. Anden del 

af mødet gik på at etablere arbejdsgrupperne med udgangspunkt i medlemmernes 

interesser. Det er aftalt at grupperne i udgangspunktet skal have første møde i 

august. Grupperne er åbne for flere deltagere. 

Følgende grupper blev nedsat: 

- Klimatilpasning: HOFOR/Københavns Kommune (problemejere), Aarhus Kommune, NIRAS. CLEAN Sekretær: 

Kasper Dam Mikkelsen. Kasper indkalder til første møde. 

- Digitalisering: Region Hovedstaden (problemejer), Hitachi, Aarhus Universitet, Smart City Catalyst, DI Digital. 

CLEAN Sekretær: Michael Johansen. CLEAN kontakter deltagerne individuelt og giver en opdatering på næste 

udvalgsmøde. 

- Transport: Aarhus Kommune (problemejer), Alexandra Instituttet, Siemens, Aalborg Universitet. CLEAN 

Sekretær: Kasper Dam Mikkelsen. Kasper indkalder til første møde. 

- Forretningsmodeller: Københavns Kommune (problemejer), HOFOR, NIRAS, Lundgrens, Hitachi. CLEAN 

Sekretær: Sophia Schroeder. Sophia indkalder til første møde 

 Klimatilpasning HOFOR/Københavns Kommune (problemejere) 

Aarhus Kommune, NIRAS.  

 Digitalisering Region Hovedstaden (problemejer) 

Hitachi, Aarhus Universitet, Smart City Catalyst, DI Digital  

 Transport Aarhus Kommune (problemejer) 

Alexandra Instituttet, Siemens, Aalborg Universitet 

 Forretningsmodeller Københavns Kommune (problemejer) 

HOFOR, NIRAS, Lundgrens, Hitachi 



Borgerbudget Harlev Smart Multimodal rejseplanlægger 

MØDETS OUTPUT 

Formålet med udvalgsmødet var at nedsætte et antal arbejdsgrupper til at drive 

konkret projektudvikling inden for udvalgte temaer. Til det formål havde CLEANs 

sekretariat indsamlet data fra fire af udvalgsdeltagerne om deres planlagte 

investeringer. På udvalgsmødets første del blev dette drøftet indgående. Anden del 

af mødet gik på at etablere arbejdsgrupperne med udgangspunkt i medlemmernes 

interesser. Det er aftalt at grupperne i udgangspunktet skal have første møde i 

august. Grupperne er åbne for flere deltagere. 

Følgende grupper blev nedsat: 

- Klimatilpasning: HOFOR/Københavns Kommune (problemejere), Aarhus Kommune, NIRAS. CLEAN Sekretær: 

Kasper Dam Mikkelsen. Kasper indkalder til første møde. 

- Digitalisering: Region Hovedstaden (problemejer), Hitachi, Aarhus Universitet, Smart City Catalyst, DI Digital. 

CLEAN Sekretær: Michael Johansen. CLEAN kontakter deltagerne individuelt og giver en opdatering på næste 

udvalgsmøde. 

- Transport: Aarhus Kommune (problemejer), Alexandra Instituttet, Siemens, Aalborg Universitet. CLEAN 

Sekretær: Kasper Dam Mikkelsen. Kasper indkalder til første møde. 

- Forretningsmodeller: Københavns Kommune (problemejer), HOFOR, NIRAS, Lundgrens, Hitachi. CLEAN 

Sekretær: Sophia Schroeder. Sophia indkalder til første møde 

Platform, som 
 Tilbyder information om rejsemuligheder,  

rejsetid og pris for alle transportformer 
 Faciliterer samkørsel  
 Anvendes som betaling 
 Giver informationer i realtid til kunden om  

relevante alternativer, hvis  
tidsplanen ikke overholdes 



Overordnede udviklingsmål 

 Forbedre mobiliteten  

 Reducere miljøbelastning og  CO2-udledning 

 Øge social sammenhæng gennem mobilitet  

Smart Multimodal rejseplanlægger 

Systemet skal kunne: 
 

 Øge belægningsgraden i køretøjerne 
 

 Give bedre mobilitet udenfor byer - gennem større udbud af 
mobilitet (samkørsel og lettere tilgang til kollektiv trafik) 

  

 Give lettere adgang til kollektiv trafik og deleordninger og dermed 
færre biler og mindre trængsel i byerne   

 



Konkrete udviklingsmål 

 Sikre en løsning, som er lige så bekvem som bil 

 Sikre et socialt og økonomisk attraktivt tilbud 

 Sikre en fleksibel løsning med maksimal information til 
brugerne 

 Sikre forudsigelighed for hele rejsen 

 Sikre en effektiv rejse set fra både brugerens og systemets 
side 

 Dække hele rejsen fra dør til dør 

 

Smart Multimodal rejseplanlægger 



Udfordringer   Der er mange dårligt koordinerede dataejere og 
interessenter 
 

 Det ikke er indlysende hvordan forretningsmodellen kan 
skrues sammen 
 

 Der skal sideløbende fra politisk hold skabes ændrede 
rammevilkår for biltrafikken 

 

Smart Multimodal rejseplanlægger 

 Der er allerede mange byer og regioner i gang med at få 
erfaringer 
 

 IT udfordringerne er begrænsede 
 

 Deleøkonomien er i vækst, særligt i den unge 
befolkningsgruppe 
 

 

Fordele/ 
muligheder  



Næste steps: 
 
Udviklingsmålene beskrives nærmere (Aarhus Kommune) 
 
Diskussionsoplæg om forretningsmodel bl.a baseret på et konkret 
eksempel (CLEAN og Siemens) 
 
Aktøroversigt og design på dialogen med aktører (Siemens og Aarhus 
Kommune)  

 

Smart Multimodal rejseplanlægger 



Borgerbudget Harlev Barcelona Smart City Expo 

MØDETS OUTPUT 

Formålet med udvalgsmødet var at nedsætte et antal arbejdsgrupper til at drive 

konkret projektudvikling inden for udvalgte temaer. Til det formål havde CLEANs 

sekretariat indsamlet data fra fire af udvalgsdeltagerne om deres planlagte 

investeringer. På udvalgsmødets første del blev dette drøftet indgående. Anden del 

af mødet gik på at etablere arbejdsgrupperne med udgangspunkt i medlemmernes 

interesser. Det er aftalt at grupperne i udgangspunktet skal have første møde i 

august. Grupperne er åbne for flere deltagere. 

Følgende grupper blev nedsat: 

- Klimatilpasning: HOFOR/Københavns Kommune (problemejere), Aarhus Kommune, NIRAS. CLEAN Sekretær: 

Kasper Dam Mikkelsen. Kasper indkalder til første møde. 

- Digitalisering: Region Hovedstaden (problemejer), Hitachi, Aarhus Universitet, Smart City Catalyst, DI Digital. 

CLEAN Sekretær: Michael Johansen. CLEAN kontakter deltagerne individuelt og giver en opdatering på næste 

udvalgsmøde. 

- Transport: Aarhus Kommune (problemejer), Alexandra Instituttet, Siemens, Aalborg Universitet. CLEAN 

Sekretær: Kasper Dam Mikkelsen. Kasper indkalder til første møde. 

- Forretningsmodeller: Københavns Kommune (problemejer), HOFOR, NIRAS, Lundgrens, Hitachi. CLEAN 

Sekretær: Sophia Schroeder. Sophia indkalder til første møde 

  Branding af Smart Denmark 
  Nationalt netværk 
  Nordisk netværk  
      (Norge og Finland) 
  Nye partnerskaber 

 



 


