
 

  
     

 

Smart City Aktivitetsudvalg             01.02.16 
BAGGRUND 

Danske kommuner, regioner og forsyningsselskaber har et ønske om at levere bedre, billigere og mere miljøvenlig 

service til borgerne ved at udnytte infrastruktur, ressourcer og data mere effektivt og smartere.  

Smart City begrebet er en samlende betegnelse for løsninger, som understøtter kerneopgaver ved anvendelse af ny 

informations-og kommunikationsteknologi, der f.eks. gør styring af byen mulig gennem indsamling og bearbejdelse af 

data om adfærd, trafik, forbrug og forsyning. 

Markedet for Smart City løsninger forventes at stige ekspotentielt i takt med byernes vækst og den teknologiske udvik-

ling. For at udnytte potentialerne for smart city-løsninger kræves der dog samarbejde i mellem forskellige aktører på 

tværs af værdikæder og brancher, da de komplekse udfordringer sjældent adresseres med en enkelt løsning fra en 

enkelt aktør.  

 

UDVALGETS OPGAVER OG MANDAT 

Aktivitetsudvalgets opgaver tager udgangspunkt i CLEANs igangværende arbejde på Smart City-området, samt relevan-

te aktiviteter på nationalt og internationalt plan inden for Smart City-området (bl.a. DI’s Smart City Netværk1, Århus 

Universitets Smart City Netværk2, Gate21s living labs3 og C40-netværket4).  Helt konkret er der identificeret et behov 

for koordinering og forankring af danske smart city initiativer, der tager afsæt i efterspørgslen efter løsninger. På 

mange andre danske styrkepositioner inden for cleantech findes der nationale visioner og handlingsplaner for udviklin-

gen. Dette gælder ikke for smart city området, hvilket er en mangel for CLEANs og andre netværkorganisationers 

arbejde. En vigtig opgave for aktivitetsudvalget bliver derfor at bidrage til eller drive udviklingen af en fælles vision for 

Smart City området i Danmark som vil kunne danne rammen for udviklingen af en national handlingsplan. Visionen og 

handlingsplanen skal sikre en mere målrettet og samlet indsats, der tager afsæt i danske smart city styrkepositioner. 

Visionen vil således også være retningsgivende for de konkrete aktiviteter som CLEAN igangsætter og samarbejdet 

med øvrige vigtige interessenter på området.  

 

En national handlingsplan for smart city området bør angive, hvordan områdets aktører løfter forskellige dele og sam-

arbejder om at nå visionen om et Smart Denmark. I Figur 1 er der skitseret et overblik over samspillet mellem visionen 

og de delelementer som kan udgøre handlingsplanen: Det overordnede planlægningsniveau, de konkrete faglige tema-

er, tværgående understøttende tiltag og ikke mindst test og demonstration af løsninger med henblik på udbredelse og 

eksport  

 

                                                      
1 https://digital.di.dk/Aktuelt/Nyheder/Pages/NytSmartCityNetvaerk.aspx 
2 http://smartcities.au.dk/da/om-au-smart-cities/  
3 http://www.gate21.dk/Projekter/LAUST/ & http://www.gate21.dk/Projekter/DOLL/  
4 http://www.c40.org/  

https://digital.di.dk/Aktuelt/Nyheder/Pages/NytSmartCityNetvaerk.aspx
http://smartcities.au.dk/da/om-au-smart-cities/
http://www.gate21.dk/Projekter/LAUST/
http://www.gate21.dk/Projekter/DOLL/
http://www.c40.org/
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Figur 1 

 

CLEANs aktiviteter har hidtil primært være centreret omkring det faglige område Smart Energy (særskilt fokusområ-

de) og tværgående understøttende aktiviteter, der bidrager til at styrke infrastrukturen for smart city løsninger i form 

af fysisk infrastruktur (smart infrastructure) og uddannelse (smart people). CLEAN bevæger sig gennem samarbejdet i 

blandt andet C40 og ICN ofte på planlægningsniveauet, hvor der tages afsæt i byernes efterspørgsel på tværs af de 

faglige områder. Dernæst har CLEAN gennem tre år arrangeret en fælles dansk repræsentation på Barcelona Smart 

City Expo, hvor både vidensinstitutioner, virksomheder og kommuner deltager.  

 

Opgaven for aktivitetsudvalget er, ud over de omtalte bidrag til visionen og handlingsplanen, at vurdere, hvilke faglige 

og tværgående områder CLEAN fremadrettet skal fokusere på og udvikle. Aktivitetsudvalget vil have et tæt samarbej-

de med CLEANs bestyrelse, sekretariat og de igangværende smart city projekter.  

 

 

Aktivitetsudvalget kan: 

  Indstille forslag til bestyrelsen, som vedrører CLEANs strategiske position og retning samt forslag om større 

toneangivende udviklingsprojekter, der kræver en væsentlig investering. 

   Bistå sekretariat med at identificere projektmuligheder og tilhørende finansieringsmuligheder samt at udvikle 

projekter, herunder særligt bidrage med opbygning af projektkonsortier.  

  Bistå i igangværende projekter i forhold til 1.) udbredelse og formidling projektresultater og 2.) hvor det er re-

levant og muligt, at udvide deltagerkredsen, 3.) at implementere og demonstrere projektløsninger.  

 

 

UDVALGETS ORGANISERING 
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Aktivitetsudvalget er organiseret med deltagelse af repræsentanter fra CLEANs bestyrelse, samt repræsentanter fra 

øvrige medlemmer og strategisk vigtige samarbejdspartnere inden for smart city området. Udvalget konstitueres med 

en formand fra CLEANs bestyrelse og betjenes af CLEANs afdelingsleder for Miljø og Smart City. Formand og sekre-

tær har følgende opgaver:  

 

Formand: Rapportering til bestyrelsen ved bestyrelsesmøderne  

 Mødeledelse ved aktivitetsudvalgsmøderne 

 Sparre med sekretær om skriftlige oplæg til aktivitetsudvalgsmøderne og skriftlig afrapportering til bestyrel-

sen  

 Mødes med sekretæren forud for aktivitetsudvalgsmøderne mhp. at drøfte mødemateriale   

 

Sekretær: Forberedelse og planlægning 

 Mødeplanlægning inkl. kalenderøvelser  

 Udarbejde oplæg til aktivitetsudvalgsmøderne og skriftlig afrapportering til bestyrelsen i samarbejde med 

formanden for underudvalget  

 Assistere formanden for aktivitetsudvalgsmøderne i mødeledelse  

 

UDVALGETS MØDER 

Aktivitetsudvalget mødes 3-4 gange årligt og vil også blive kontaktet mellem møderne mhp. at give input til aktuelle 

CLEAN initiativer som fx større nye projekter på området.  

Første møde er et ”sættemøde” og skal finde sted i marts 2016 med følgende output:  

 Kommissorium drøftet og opgaven forstået af alle i udvalget  

 Udvalgsmøder for resten af 2016 sat i kalenderen  

 Udvalget opdateret ift. CLEANs igangværende aktiviteter på området  

 Udvalget bekræfter vilje til at afsætte tid til udvalgsarbejdet (møder samt sparring mellem møder)  

 Udvalgets deltagere giver deres umiddelbare input til hvad CLEAN skal arbejde med fremadrettet inden for 

området  

 Udvalget vurderer hvordan aktivitetsudvalget bedst kan bidrage til visionsprocessen for Smart Denmark med 

en tilhørende handlingsplan 

  

DELTAGERE 

Formandskabet har i samarbejde med sekretariatet peget på følgende deltagere i smart city aktivitetsudvalget. Dertil 

kan aktivitetsudvalget suppleres med interessenter uden for medlemskredsen, f.eks. udenrigsministeriet.  
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