
Charter for Smart Greater 
Copenhagen
Formål med charter:
• Smarte løsninger på samfundsudfordringer
• Samle parterne – bedre koordinering
• Mere for pengene



• DET GÅR GODT MED DET 
SMARTE

• Nr 1. i digitalisering i EU
• 39 projekter og
• 0,5 mia. kr. smart city 

investeringer i 2017 i Region 
Hovedstaden

• 20.000 arbejdspladser i smart city 
virksomheder på 10 år i Region 
Hovedstaden

Smart Greater 
Copenhagen i dag 



• Før: Et års arbejde – To rundborde - Ét charter
• Nu: Udmøntning af ReVUS indsatser (7 mio. kr)
• Fremover: Forankring af Charter (KKR drøfter 

16. nov., Regionsrådet 20. nov.)

Udfordringer

Proces

• I Danmark går skaleringen ikke så hurtigt
• Investeringerne er ikke så koordinerede

Fyrtårnsprojekt – Smart Greater CPH





Smart Greater 
Copenhagen

Greater Copenhagen er en grøn og innovativ metropol, hvor ny teknologi og data anvendes i partnerskaber på en sikker og etisk måde til at løse 
samfundsudfordringer og øge livskvaliteten for borgerne

Vision for fremtidens Smarte Greater Copenhagen

Målbilleder

Borgeren i centrum

Samarbejdende aktører Digitale borgere

Skalerende 
virksomheder Hurtigt internet, sikker og etisk 

brug af data



Smart Greater
Copenhagen

Forpligtende partnerskaber på tværs af offentlige 
og private sektorer udnytter kompetencer, 
frisætter idéer, accelerer vækstmuligheder, og 
skaber nye virksomheder  

Offentlige serviceleverandører er med i 
eksperimenterende løsninger fra pilot til skalering 
om fx mobilitet, klima, sundhed mv. – og 
inddrager borgerne  

Aktører samarbejder om den digitale udvikling af 
vores samfund, bl.a. v. fælles standarder og 
teknologier 

Samarbejdende aktører

Danmark er en international digital og kreativ hub –
som bygger på en ”skandinavisk digital 
velfærdsmodel” 

Digitale iværksættere og talenter kommer til 
Metropolen

Virksomheder har nem adgang til samarbejde med 
forskning, livinglabs og offentlige myndigheder  

Eksporten af smart city løsninger, som testes i 
Greater Copenhagen vokser 

Skalerende virksomheder

Borgerne har digitale kompetencer og kan navigere 
i digitale løsninger. De oplever en øget livskvalitet 
og værdi i den offentlige service 

Borgerne arbejder og er nysgerrige på digitale 
muligheder i virksomhederne  

Frivillige indgår i den smarte udvikling, hvor 
demokrati er en bærende værdi  

Borgerne har kontrol over egne data, samtidig med 
at data udnyttes til at skabe et bedre samfund, der 
styrker og ikke svækker sammenhængskraften 

Digitale borgere

Alle har adgang til hurtigt internettet overalt   
Der er adgang til data og tryghed om brugen af 
data, som borgerne inddrages i 

Der er etableret data og sensorinfrastruktur, som 
smarte løsninger smidigt kan udvikles, bygges og 
skaleres på 

Data anvendes på en sikkert og etisk måde 

Hurtigt internet, sikker og 
etisk brug af data



1. Digitale løsninger for mobilitet, klima og bedre miljø i Greater Copenhagen -
samarbejde om sikker og anvendt data på tværs

Indsatser
1: Styrket samarbejde, herunder advisory board, digitalt overblik og inddragelse 
af interessenter 
2. Etablering af infrastruktur til udrulning af Internet of things
3. Sandkasse/innovationsmilljøer – kompetenceudvikling, borgere- og 
virksomheder inddrages i konkrete løsninger
4. Udvikling af privacy og sikkerhedsløsninger i konkrete cases – en 
adgangskontrol-model

Forslag til indsatser

Fakta
Budget: 7 mio. kr. , heraf 5 mio. kr. ReVUS
16 parter
Gate 21, leadpart



Forslag til indsatser

Indsatser
1. Tværkommunalt samarbejde om at udbrede eksisterende 

platform (PUMA) om dataløsninger indenfor fx mobilitet, 
sundhed, klimatilpasning, affaldshåndtering, osv.

2. Katalog over potentiel udbredelse af PUMA
3. Viden- og erfaringsdeling
4. Etableringen af selvfinansierende partnerskab efter endt 

projekt

2. Smart effektivisering af offentlig kernedrift gennem brug af ensartede 
digitale løsninger 

Fakta
Budget: 3 mio. kr. , heraf 2 mio. kr. ReVUS
2 parter, herudover 4 i følgegruppe
Københavns Kommune, leadpart
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