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IT- og Telestyrelsen
Telekommunikation & IT 

kobles til grønne 
dagsorden

Digital vækst, 
Big Data & IoT

Digitale økonomi og
digitale infrastruktur

Digital infrastruktur

Smart City,
IoT & data

Smart City,
IoT & data

Nationale
Smart City
netværk

Danske
Smart City
netværk
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AKiLAY hjælper organisationer & partnerskaber med at 
opbygge forretningsstrategisk viden, modeller & værktøjer
- for at smart city, IoT & data use cases møder konkrete behov og løfter den digitale parathed i praksis

Digital strategi
Samarbejde og videndeling
Læringsfællesskaber og partnerskaber
Fælles digitale værditilbud &
Vidensinfrastruktur

Copenhagen

Nyt digitalt 
grundlag og 

kompetencer

Nye behov & 
ny teknologi

Ny digital 
strategi

Nye digitale 
projekter og 

partnere
Ny adfærd og 

(re)organisering

Nye digitale 
redskaber og 
værditilbud

Bedre digitalt 
grundlag

Højere digital parathed

…osv.
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Fælles vidensinfrastruktur
(modeller & værktøjer)



5G er en del af 
’konkurrencen’ 
om AI
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5G er bl.a. ét fundament for den 
‘intelligente’ automatiserede kommunedrift



Danmark og Holland er i front med 80% 
dækning via 5G–master
Danske kommuner har et forspring til at adoptere 
‘intelligente’ digitale løsninger

…men kan fokusere mere på demonstrations- og 
læringssteder for avancerede 5G-dele
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Byudstyr m.5G small cell
Mobilmast

?



5G demonstrations & 
(drifts)læringssteder
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”More than a testbed...its
what we can do”!

Stærk opbakning
(Viden & funding)

Stærk ledelsesforankring 
& strategisk ophæng

Understøttende 
teleoperatør

Tværgående & 
brugernær

(Én indgang)



Forbedre markedsvilkår ved at sænke 
barrierer for udrulning
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Sunderland, UK
278.000 indbyggere

Digitalt
forbundet by

(kontrakt 20år)

(Behov)

Alternativ:
Reference-

guide

Adgang for alle
Ensartet design



Internationalt 
5G-samarbejde

Nationale 5G handleplaner

Demonstrationsmidler

Indgang til EU-netværk
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5G læringspunkter

Strategi
Kompetencer

Ledelsesforankring
Samarbejde på tværs
Kollaborative netværk

Dokumentere
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Fælles vidensinfrastruktur

?

?

?


