
 

 

 

 
 
Beskrivelse af initiativet 
Projektet skal adressere de udfordringer, som Region Hovedstaden – ligesom resten af verden – 
står overfor med urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler. Det stiller betydelige krav til 
den offentlige infrastruktur i byen og nødvendiggør, at moderne teknologi bruges til at indrette 
byerne bedre. Derudover er der behov for nye innovative løsninger på samfundsudfordringer 
med bl.a. grøn omstilling, bedre udnyttelse af ressourcer, men også at virksomhedernes 
konkurrenceevne styrkes på det digitale område. Virksomhedernes konkurrenceevne er bl.a. 
betinget af adgang til en sikker og tidssvarende digital infrastruktur, øget digitalisering, adgang til 
offentlige data og de nødvendige digitale kompetencer. 
 
Formålet med fyrtårnsprojektet er at etablere en samlet digital infrastruktur, hvor borgere, 
virksomheder og turister, men også robotter har god adgang til internettet overalt via en 
tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning. Målene i projektet er at etablere en fælles datahub, 
som kan fremme udviklingen af datadrevne digitale løsninger, skabe sikker adgang til åbne data, 
der beskytter private oplysninger og udvikle smarte løsninger, som kan understøtte grøn 
omstilling, vækst og digital jobskabelse. Etableringen af den digitale infrastruktur skal bane vejen 
for løsninger, som kan gøre hverdagen nemmere og bedre for borgerne og øge livskvaliteten f.eks. 
ved at udvikle smarte transportløsninger og intelligent sundhedsteknologi. 
 
Elementerne i fyrtårnsprojektet bygger videre på indsatsen fra fyrtårnsprojekterne i 
Handlingsplan 2015-2016 vedr. ”Copenhagen WiFi og tidssvarende mobil- og 
bredbåndsdækning” samt ”Udvikling af fælles datahub”. 
 
Udvalgte elementer i initiativet 
Fyrtårnsprojektet gennemføres i tre spor: 
  

● Datahub: Der igangsættes en markedsdialog med henblik på at etablere en tværkommunal 
dataplatform/datahub til opsamling af bl.a. realtidsdata. Forud for dialogen afklares 
udfordringer og ønsker til platformen blandt de deltagende partnere, som tager 
udgangspunkt i Loop City-samarbejdet (et samarbejde mellem 10 kommuner om fælles by- 
og erhvervsudvikling langs ring 3). Indsatsen forløber i perioden 2017-2019. 

 
● Copenhagen WiFi: På baggrund af den gennemførte Copenhagen WiFi-analyse 

igangsættes en markedsdialog om den anbefalede fælles WiFi-loginløsning. Løsningen 
giver mulighed for at ikke kun turister, men også sensorer, ting og robotter kan få adgang 
til internettet. Der gennemføres evt. en fælles udbudsproces for etablering af de fælles 
elementer i løsningen. Indsatsen forløber i perioden 2017-2018. 

 
● Mobil- og bredbåndsdækning: På baggrund af det eksisterende og eventuelt yderligere 

kortlægningsarbejde tager kommunerne i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (et 
samarbejde mellem syv nordsjællandske kommuner) og andre interesserede kommuner en 
dialog med telebranchen og eventuelle investorer om modeller for at lukke identificerede 
huller i mobil og bredbåndsdækningen samt om at etablere fælles rammebetingelser for 
udrulning af mobil og bredbånd. Indsatsen forløber i perioden 2017-2019. 



 

 

 
Partnerkredsen 
 
Kommuner: Loop City: Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, 
Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk. Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde: Gribskov, 
Frederikssund, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Hillerød samt Egedal, Frederiksberg, 
Høje-Taastrup og København  
Labs: City Data Exchange, OpenDataDK, DOLL Living Lab, Smartcity Cybersecurity Lab ( 
Øvrige deltagere: Gate 21, CLEAN, IoT-Denmark, TDC, HORESTA, Wonderful Copenhagen, 
Zibra, DTU 
 
Økonomi og projektperiode 
Projektet løber i perioden 2017-2019 og har følgende budget: 
 
Budget for projektet ”Digital infrastruktur 
og fælles datahub i Greater Copenhagen” 
ReVUS-midler 5 mio. kr. 
Medfinansiering fra 
kommuner og andre 
aktører 

5 mio. kr. 

Evt. medfinansiering 
fra fonde 

0 mio. kr. 

Samlet budget 10 mio. kr. 

 
 
Fyrtårnsprojektets bidrag til opfyldelse af ReVUS-målsætningerne 
Det vurderes, at fyrtårnsprojektet vil bidrage til at nå målsætningen om, at alle boliger og 
virksomheder i den danske del af Greater Copenhagen i 2020 har adgang til en god mobildækning 
og en bredbåndshastighed på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Derudover vil 
projektet bidrage til, at flere af regionens kommuner deler data via den fælles datahub, herunder 
OpenData.dk og City Data Exchange. Desuden vil initiativet bidrage til, at der er en høj tillid 
blandt borgere og virksomheder til sikkerhed og beskyttelse af private oplysninger ved 
anvendelsen af smarte byløsninger. 
 
Det vurderes, at indsatsen understøtter ReVUS-visionen om en grøn og innovativ metropol og 
målsætningerne om 

● at skabe et mere effektivt samfund, hvor der investeres i smarte digitale løsninger 
● at andelen af virksomheder, som udnytter fordelene ved digitalisering stiger årligt 
● at Region Hovedstaden går forrest i at udvikle hjælpemidler og services, der giver den 

enkelte borger højere livskvalitet. 


