
FREDAG DEN 15. JUNI 
10:30-11:30

Elektronista udfordrer Smart Citykøbing
Arrangør: Gate 21 og Greater Copenhagen.

Hvor: G9 Greater Copenhagen teltet, Ydermolen

Kloge byer er i høj kurs, fordi de effektive. De sparer penge og får tingene til at glide. Hvis huse, veje, biler, gadelygter 
og skraldespande talte sammen, ville myndighederne vide nøjagtig, hvad borgerne havde brug for, og hvornår de 
havde det. Derfor har størstedelen af landets kommuner i dag en smart city-strategi, og derfor findes der nu et helt 
økosystem af innovationspuljer, tænketanke, EU-programmer – og ikke mindst en hastigt voksende smart city-industri 
i det private erhvervsliv – som er ivrige efter at sætte strøm til.

Danmark er nået langt og har et godt udgangspunkt for at skabe vækst som Smart City nation - men hvordan 
realiserer vi potentialet?

Deltagere: Christiane Vejlø, moderator, Henrik Rasmussen, borgmester, Vallensbæk Kommune, Astrid Simonsen 
Joos, CEO, Signyfy, Kim Escherich, Executive Innovation Architect, IBM, Rachid El Mousti, management 
consultant, Implement Consulting Group og Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate 21

12:15-13:00 

Gigabit til alle i Greater Copenhagen - er vi på rette vej?
Arrangør: Gate 21 og Greater Copenhagen.

Hvor: G9 - Greater Copenhagen teltet, Ydermolen.

I Greater Copenhagen arbejder vi for at borgere og virksomheder, også i tyndt befolkede områder, får adgang til en 
stabil højhastighedsforbindelse, så alle får lige muligheder for at blive en del af et gigabitsamfund der skaber vækst og 
beskæftigelse. I Danmark er der udfordringer med at sikre, at der bliver etableret digital infrastruktur i tyndt befolkede 
områder, da det er vanskeligt at udbygge på markedsvilkår alle steder. Centrale spørgsmål: - Bredbåndspuljen har 
ikke lukket hullerne endnu – løser regeringens teleudspil udfordringerne? - I Sverige har man parallelt med det private 
marked etableret en række stadsnätsforeninger. Er kommunerne på den danske side af Greater Copenhagen klar 
til det? - Er telebranchen klar til sammen med staten at tage ansvar for at udvikle nye finansieringsmuligheder og 
modeller for OPS til at understøtte udrulning i tyndt befolkede områder?

Deltagere: David Guldager, moderator, Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland og formand 
for Greater Copenhagen, Thomas Adelskov, borgmester, Odsherred Kommune og Jakob Willer, direktør i 
Teleindustrien

13:30-14:30

Biler ud af byerne
Arrangør: Tankegang og Energibyerne.

Hvor: B7 - Energibyerne.

Skal der en provokation til for at gøre op med vores kultur med at brænde benzin af, hver gang vi skal fra A til B? Kan 
letbaner og hurtigtog med få stop hjælpe? Hvordan bliver transportbranchen mere klimavenlig?

Deltagere: Jeppe Juul, fagmedarbejder, Det Økologiske Råd, Anna Thormann Boesen, programleder, Gate 21 og 
Jakob Brandt, vicedirektør, SMV Danmark.
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17:45-18:45

Skandinavisk samarbejde i en Brexit-tid: Hvad er gevinsten?
Arrangør: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Hvor: F15 - Sverigesvejs debattelt.

EU er altid til debat. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne? Briterne har taget deres valg, Frankrig og Tyskland 
ligeså. Men hvad gør vi i Skandinavien? Analyser og erfaring viser, at der er vækst og arbejdspladser at hente på 
tættere samarbejde. Alligevel lader det til at halte med initiativer, som går på tværs af landegrænser. Hvad holder os 
tilbage? Kan vi klare at stå alene? Og hvad kan drive samarbejdet fremad? Næstformand i Europabevægelsen, Jens 
Kristian Lütken, indleder med sin vision for Øresundsregionen som den fremmeste grænseregion i EU. På scenen 
får han følgeskab af politikere, brancherepræsentanter og EU-organisationer. Sammen vil de diskutere fremtid, 
udfordringer og muligheder for samarbejde i Skandinavien. Debatten arrangeres af Interreg ÖKS, som medfinansierer 
samarbejde mellem danskere, svenskere og nordmænd med 127 millioner euro fra EU i perioden 2014-2020. Efter 
diskussionen kan du møde en rådgiver og høre mere om dine muligheder for at søge finansiering.

Deltagere: Jeppe Grønholt-Pedersen, Kontorchef, Københavns Kommune, Thea Wiborg, Senior analytiker, 
Øresundsinstituttet, Anne Marie Damgaard, Projektleder, Smart Citities Accelerator/DTU, Egon Bo, Politiker, 
Liberal Alliance/Region Sjælland, Vilmer Andersen, Politiker, Vänsterpartiet/Region Skåne, Jens-Kristian Lütken, 
Næstformand i Europabevægelsen, Venstre, Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate21, Petter Hartman, Direktør, 
Medicon Valley Alliance og Christina Høg Guldberg, Projektansvarlig, Helsingør Kommune.

LØRDAG DEN 16. JUNI 
13:30-14:30 

Fremtidens intelligente mobilitet er ikke for vanedyr!
Arrangør: Gate 21 og Greater Copenhagen.

Hvor: G9 - Greater Copenhagen teltet, Ydermolen.

Der er i dag ikke en strategi på tværs i Greater Copenhagen for hvordan nye intelligente mobilitetsløsninger skal 
bruges og udbredes for at understøtte en fleksibel og bæredygtig transport. I Sverige udvikles nationale strategier for 
udrulning af eksempelvis Mobility as a Service (MaaS) løsninger hvorimod der i DK lader der til at være en hel del 
strukturelle barrierer for overhovedet at komme i gang. Centrale spørgsmål: - Hvem skal drive udviklingen i DK? - 
Udnytter vi overhovedet potentialerne i den nuværende infrastruktur? - Fremtidens intelligente transportløsninger lever 
på markedsvilkår. Hvad gør vi i landdistrikterne, hvor efterspørgslen er ”svag”? - Hvordan får vi vanemennesket til at 
skifte mellem transportmidler?

Deltagere: David Guldager, moderator, Jens Mandrup, formand for Trafikudvalget, Region Hovedstaden, Karsten 
Søndergaard, borgmester, Egedal Kommune, Dorthe Nøhr Pedersen, direktør, Movia, Christina Hvid, direktør, 
Rejseplanen og Sten Nørby Nielsen, divisionsdirektør Mobility, Siemens A/S.

16:00-17:00 

Kommuner og forsyningsselskaber i grønt partnerskab
Arrangør: Dansk fjernvarme, Gate 21 og CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S.

Hvor: B9 - Forsyningens Telt.

Greater Copenhagen er verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Kommuner og forsyningsselskaber har 
i fællesskab netop udgivet et fælles Roadmap 2025, der udpeger 34 konkrete, der skal gøre hovedstadsregionens el- 
og varmesystem fossilfrit i 2035. 

I denne folkemødedebat sættes der fokus på hvordan partnerskaber mellem kommuner og forsyningsselskaber kan 
understøtte lokalt ejerskab, grøn omstilling og vækst, og hvilke rammevilkår der skal bør indgå en den kommende 
energiaftale for at fremme udbygningen af VE lokalt. 

Deltagere: Kamma Eilschou Holm, direktør, CTR, Henrik Martens, direktør, Kalundborg Forsyning, Brian Vad 
Mathiesen, professor, AAU, Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune og formand for VEKS og Gate 
21 og Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune


