
Greater Copenhagen – Klar til Smart Vækst 
Kommunestrategier for den smarte by og landsby 
Sted: Svebølle Hallen, Højvangen 10 4770 Svebølle 
Dato: 30. november 2017 - Kl.9:30-16:30 
 

 

 

 
 
 

Program 
 
09:00-‐09:30	   Ankomst	  -‐	  Kaffe/Croissant	  
	  
09:30-‐09:40	  Velkommen	  	  
	   Formål	  og	  præsentation	  af	  dagens	  program	  
 
09:40-‐10:00	  Kommune	  pitches	  

Præsentation	  af	  hjemmeopgaver	  
	  

10:00-‐10:20	  Præsentation	  af	  Copenhagen	  Solutions	  Labs	  Handlingsplan	  2017-‐2018	  	  
Frans	  la	  Cour,	  Udviklingskonsulent,	  Københavns	  Kommune	  	  
Copenhagen	  Solutions	  Lab	  driver	  med	  Smart	  City-‐projekter	  i	  København	  kommune.	  
Frans	  vil	  præsentere	  deres	  handlingsplan,	  der	  skal	  understøtte	  kerneopgaverne	  på	  
tværs	  af	  flere	  forvaltninger	  (TMF,	  KFF	  og	  ØKF).	  
	  

10:20-‐10:30	  Kaffepause	  
	  
10:30-‐12:00	  Strategi-‐arbejde	  1:	  Oplæg	  +	  gruppearbejde	  (Gate	  21	  +	  Implement)	  

Oplæg:	  Gate	  21	  og	  Implement	  har	  i	  fællesskab	  udviklet	  en	  værktøjskasse	  til	  
udarbejdelse	  af	  Smart	  City	  strategier	  og	  handlingsplaner.	  Den	  vil	  blive	  introduceret	  i	  
sin	  helhed.	  
Gruppearbejde:	  Kortlægning	  af	  nuværende	  indsatser	  inkl.	  drøftelse	  af	  behov	  +	  hvad	  
Smart	  City	  er	  for	  den	  enkelte	  kommune.	  
	  

12:00-‐12:30	  Frokost	  
	  
12:30-‐14:15	  Strategi-‐arbejde	  2:	  Oplæg	  +	  gruppearbejde	  (Gate	  21	  +	  Implement)	  
	   Oplæg:	  Introduktion	  til	  arbejdet	  med	  strategiske	  dilemmaer	  
	   Gruppearbejde:	  Afdække	  strategiske	  dilemmaer	  +	  mulige	  scenarier	  

 
14:15-‐14:30	  Kaffepause	  	  
	  
14:30-‐14:45	  Hvordan	  kommer	  man	  i	  gang	  med	  intelligente	  løsninger	  
	   Morten	  Gjølstad	  Kristensen,	  Key	  Account	  Manager,	  SEAS-‐NVE	  

SEAS-‐NVE	  har	  i	  samarbejde	  med	  Kalundborg	  Kommune	  etableret	  Smart	  Village	  
Svebølle.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  SEAS-‐NVE	  komme	  med	  deres	  bud	  på	  hvordan	  man,	  her	  
og	  nu,	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  intelligente	  løsninger	  i	  byrummene.	  	  
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14:45-‐15:00	  Præsentation	  af	  Kalundborg	  kommunes	  strategiske	  Smart	  City	  overvejelser	  	  
	   Lisbeth	  Randers,	  Udviklings-‐	  og	  projektchef,	  Kalundborg	  Kommune	  

Vi	  får	  en	  introduktion	  til	  det	  overordnede	  strategiarbejde	  i	  Kalundborg	  kommune	  –	  
og	  hvordan	  Smart	  City	  tænkes	  ind	  i	  denne	  ramme.	  

	   	  
15:00-‐15:30	  Opsamling	  på	  dagen	  og	  hjemmeopgaven	  	  
	   	  
	  
15:30-‐16:30	  Guidet	  tour	  til	  Smart	  Village	  Svebølle	  

Johan	  Ib	  Hansen,	  Projektleder,	  Kalundborg	  Kommune	  
Johan	  vil	  introducere	  Smart	  Village	  Svebølle,	  som	  en	  del	  af	  kommunens	  
erhvervsudvikling,	  ved	  en	  guidet	  tur.	  Smart	  Village	  Svebølle	  er	  et	  test	  og	  
demonstrationsområde	  for	  smarte	  teknologiske	  løsninger,	  der	  kan	  understøtte	  
bosætning	  og	  erhverv	  i	  mindre	  byer	  og	  landdistrikter.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


