
Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Wifi, mobildækning og 
Smart Vækst indsatserne i 
Region Hovedstaden 

Præsentation for Erhvervs- og vækstudvalget 

Center for Regional Udvikling 

Direktør Claus Bjørn Billehøj 3. November 2015 1 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

 

Fremme investeringer og turisme ved 
fokus på digital infrastruktur og data 
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Center for Regional Udvikling 

Data 
Wifi, mobil- og 

bredbåndsdækning 

Moderne teknologi, 

test- og demonstration 

Sammenhængende 

datainfrastruktur 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Konkrete Smart Vækst 

indsatser i ReVUS 
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•Etablering af sammenhængende wifi-net og 

tidsvarende mobil- og bredbåndsdækning 

•Udvikling af test- og demonstrationsfaciliteter 

•Etablering af fælles kompetencecenter for 

digitalisering, data og smarte bymetoder 

Center for Regional Udvikling 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Sammenhængende wifi-net og 
tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning 
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•Eksisterende wifi-net er usammenhængende og 

bygger på forskellige løsninger 

•Fortsat huller i mobil- og bredbåndsdækningen 

Center for Regional Udvikling 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden binder Greater 
Copenhagen sammen digitalt 
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•Udruller en tidssvarende digital infrastruktur, som 

understøtter anvendelse af data og moderne teknologi 

•Etablerer et sammenhængende wifi-net 

Center for Regional Udvikling 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden råder over test- og 
demonstrationsfaciliteter i verdensklasse 
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•Smarte teknologier er en væsentlig 

konkurrenceparameter for byer og virksomheder 

•Teknologierne kan understøtte regionens målsætninger 

på klima-, energi- og mobilitetsområdet 

Center for Regional Udvikling 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Konkurrencedygtige faciliteter kan tiltrække 
investeringer, virksomheder og talent 
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Center for Regional Udvikling 

Smart  

parkering 
Smart 

belysning 
City wifi 

Infrastruktur 

monitorering 

Smart 

busstoppested 

Beacons & 

lokal reklame Luftkvalitet 
Affalds-

afhentning 
Sikkerhed & 

overvågning 
Smart elstyring 

•Styrke og udvikle regionen som test- og 

demonstrationssted for moderne teknologi 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Fælles kommunalt-regionalt 
kompetencecenter 

8 

•Potentiale for at Copenhagen bliver blandt verdens 

førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer 

•Kommuner og virksomheder udnytter kun i begrænset 

omfang mulighederne i digitalisering og data 

Center for Regional Udvikling 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Greater Copenhagen bindes sammen med 
fælles kompetencecenter 
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•Centrale partnere samles om at etablere et fælles 

kommunalt-regionalt kompetencecenter 

•Centeret kan bistå kommuner og virksomheder med 

digitalisering, anvendelse af data og moderne teknologi 

Center for Regional Udvikling 

Data-hub 

& 

Kompetence-

center 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden binder regionen 
sammen digitalt ved at… 

10 

Center for Regional Udvikling 

•Samle parter om at etablere fælles kommunalt-regionalt 

kompetencecenter, som kan fremme digitalisering, 

anvendelse af data, smart teknologi og bymetoder 

•Samle regionens relevante partner om at udrulle en 

tidsvarende digital infrastruktur, som understøtter brug af 

data og moderne teknologi 

•Styrke og udvikle regionen som test- og 

demonstrationssted for moderne teknologi, som kan 

tiltrække investeringer og talent 


