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Indledning
København er en af de 31 byer, der i 2013 er udvalgt som 
modtager af legatet Smarter Cities Challenge® som del 
af IBM’s CSR-initiativer, der går ud på at opbygge en 
mere intelligent verden – A Smarter Planet®. I løbet af tre 
uger i maj 2013 interviewede et team bestående af fem 
IBM-eksperter 197 interessenter med henblik på at levere 
anbefalinger til en hovedudfordring, der er identificeret af 
overborgmester Frank Jensen og hans team af ledende 
medarbejdere:

Hvordan kan styring af data hjælpe 
København med at nå sit mål om at blive 
CO2-neutral i 2025?

Københavns Kommune vedtog “KBH 2025 Klimaplan” i august 
2012 og forpligtede sig formelt til målet via en køreplan for de 
vigtigste målområder og initiativer. Planen omfatter en 
registrering af energiforbruget, hvor varmeforbruget skal 
forsøges reduceret med 20 %, erhvervslivets elektricitetsforbrug 
med 20 % og elektricitetsforbruget i private husholdninger  
med 10 %.

Udfordringen
København har siden initiativet blev formuleret, gjort 
markante fremskridt mod at erstatte kraftværker drevet af 
fossile brændsler med vedvarende kilder som vind- og solenergi 
og kommunalt affald. Disse foranstaltninger har allerede 
mindsket byens CO2-udledninger med 40 %. København 
arbejder fortsat engageret mod at opnå de resterende 
reduktioner inden 2025, selvom det er en betydelig udfordring 
at nå så vidt.

Københavns Kommune har besluttet at bruge data som et 
middel til at reducere energiforbruget og som platform til 
udvikling af nye løsninger, der skal medvirke til ændringer i 
adfærd i forbindelse med energiforbrug. Københavns 
Kommune  vil gerne nå sine mål om CO2-neutralitet og 
samtidig fremme vækst inden for økonomi og beskæftigelse. 
Det anerkendes, at data kan informere beslutningstagere, som 
igen får gennemført de innovationer, som byen ved, der er 
behov for, hvis kløften mellem udledninger nu og i 2025 skal 
lukkes. 

Københavns Kommune fastslår, at der er behov for en bedre 
strategi for brugen af tilgængelige data, hvis byen skal nå sit mål. 
Desuden er der behov for en analyse af hvilke data og hvilken 
digital infrastruktur der skal til for til at understøtte målet om 
bedre energi effektivitet.

Der blev stillet mange forskellige spørgsmål fra kommunens side 
til IBM’s Smarter Cities Challenge-team for at beskrive 
udfordringen. Blandt disse var: Hvordan kan byen anvende 
tilgængelige data til at optimere energiforbruget både i dens 
forskellige sektorer og i erhvervslivet og private hjem? Hvordan 
bør data stilles til rådighed for interessenter, og hvordan kan 
byen få deres støtte? Hvordan kan brug af energidata forøge 
livskvaliteten i byen?

Resultater og anbefalinger
Smarter Cities Challenge-teamet inddelte nøgleresultaterne i 
fem temaer: 
•	 2025-målene skal fremme innovative idéer til nye 

virksomhedsmuligheder og uddannelse
•	 Nøgleinteressenter er fragmenteret på tværs af siloer
•	 Der mangler standardiserede data blandt dem, der producerer 

og forbruger data
•	 Elektricitetsforbruget i bygninger og biltrafikken er væsentlige 

kilder til CO2-udledning
•	 Der er behov for en struktureret fremgangsmåde til at sætte 

skub i initiativet og engagere offentligheden 

1. Ledelsesreferat
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Teamet anbefaler, at byen “tænker stort” ved at hæve 
diskussionsniveauet fra “data” til “værdirealisering”. Teamet 
har følgende fire anbefalinger: 

1. Etablér et Open Value-netværk for København
Stimulér udviklingen af et levende økosystem for 
energisektoren, der justerer data og innovationsinitiativer med 
et Open Value-netværk. Netværket er en nøglekomponent i et 
program til økostimulering. Netværkets infrastruktur fra det 21. 
århundrede forbinder effektivt private og offentlige dataejere, 
dataforbrugere og innovatorer, så der skabes nye fordele via 
udveksling af data på en struktureret, åben og standardiseret 
måde.

2. Opret en integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel
Udnyt eksisterende intelligensressourcer. Etablér et partnerskab, 
der skal fremme oprettelse af en eller flere integrerede modeller til 
styring af hele Københavns energiforbrug og udledninger for at 
optimere ressourceudnyttelse og samtidig søge at minimere 
CO2-udledninger. Kommunen bør i samarbejde med universiteter 
og forskningsinstitutter føre an i udviklingen af modellen. Open 
Value-netværket bør være vært for modellen og understøtte 
crowdsourcing af kalibreringsoplysninger med henblik på at øge 
nøjagtigheden af hver komponent i værdikæden.

3. Udvid transport- og bygningsinitiativer
Gå forrest ved at demonstrere bæredygtig adfærd inden for 
Københavns Kommunes egen bygge- og trafikinfrastruktur.  
Da Kommunen ikke har en tilsynsmyndighed, der bemyndiger 
energireduktion, kan kommunen “lade handling følge ord” med 
foranstaltninger som f.eks. påvisning af fordele ved teknisk 
renovering af bygninger ved at reducere energibruget og ved at 
fortsætte sit planlægningsinitiativ til intelligente lyssignaler. 
Efterhånden som Open Value-netværket udvikles, vil Københavns 
data gøre forbrugerne i stand til at træffe bedre funderede 
beslutninger, som har indvirkning på deres energiforbrug,  
ved at have adgang til data om energiforbruget i realtid.

4. Opret et styringsorgan
Opret en styrings- og innovationsstruktur, der skal fremme 
strategi, udførelse af matrixledelse og systemydelse. Den nye 
enhed, som skal omfatte repræsentanter fra myndigheder, 
erhvervsliv og borgere, bør arbejde i henhold til et klart 
defineret charter. Enheden skal oprette et system, der kan 
registrere og rapportere status for arbejdet mod opnåelse af 
målene om CO2-neutralitet i 2025. 

Konklusion
København Kommune har lagt et solidt fundament, hvorfra der 
kan udvikles nye innovative funktioner. Men for at nå målene i 
KBH 2025 Klimaplan skal Københavns Kommune sætte mere 
aktivt ind ved at udvise lederskab inden for indbyrdes forbundne 
områder som klimaforandringer, energiforbrug og 
transportkapacitet.

Fokuspunkter
•	 Hæv diskussionen fra at omhandle “data” til at 

omhandle “værdirealisering”

•	 Fremskynd innovation for at lukke emissionskløften

•	 Udarbejd en struktureret fremgangsmåde for at 
fremme innovation, fjerne siloer og engagere støtte fra 
interessenter

•	 Før an  som det gode  eksempel, så interessenter kan 
se fordelene ved bæredygtig adfærd
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A. Smarter Cities Challenge – 
udfordringen om intelligente byer
I 2050 vil byerne huse mere end to tredjedele af verdens 
befolkning. De har  mere økonomisk styrke og adgang til 
flere avancerede, teknologiske funktioner end nogensinde 
før. Samtidig kæmper byerne med en lang række 
udfordringer og trusler mod bæredygtighed inden for 
deres kernekompetencer- og styringssystemer, herunder 
transport, vand, energi, kommunikation, sundhedsvæsen 
og sociale ydelser. 

I mellemtiden producerer billioner af digitale enheder, der er 
forbundet via internettet, en enorm mængde data. Alle disse 
oplysninger – lige fra markedsflow til samfundsimpulser – kan 
omdannes til viden, fordi vi nu har den beregningsmæssige 
styrke og avancerede analyser til at få noget forståeligt ud af 
dem. Med denne viden kan byer reducere omkostninger, skære 
ned på spild og forbedre effektivitet, produktivitet og 
livskvalitet for deres borgere. Stående over for gigantiske 
udfordringer i form af økonomisk krise og øget efterspørgsel 
efter serviceydelser er der rigelige muligheder for udvikling af 
nytænkende løsninger.

I november 2008 startede IBM en diskussion om, hvordan 
verden bliver “mere intelligent”. Med det menes der, at 
intelligens tilføres systemer og processer, der holder verden i 
gang – ting, som ingen tænker på som computere: biler, 
apparater, kørebaner, elnet, tøj og endda naturlige systemer 
som landbrug og vandveje. Via generering af mere 
instrumenterede, indbyrdes forbundne og intelligente 
systemer kan borgere og beslutningstagere udlede nye 
tendenser og få indblik via data og på den måde skabe et 
fundament for mere velinformerede beslutninger. 

En intelligent by bruger teknologi til at transformere sine 
kernesystemer og optimere begrænsede ressourcer. Eftersom 
byer dagligt kæmper med interaktionen mellem vand, 
transport, energi, offentlig sikkerhed og mange andre systemer, 
er IBM meget engageret i en vision om mere intelligente byer 
– Smarter Cities® – som en vital del af opbygningen af en mere 
intelligent verden. På de mest udviklede niveauer er en 
intelligent by et videnbaseret system, der giver interessenter 
indblik i realtid og sætter beslutningstagere i stand til at styre 
byens undersystemer proaktivt. Effektiv informationsstyring er 
kernen i denne funktionalitet, og integration og analyse er de 
centrale formidlere til at nå det.

2. Indledning
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Intelligens tilføres den måde, verden fungerer på.

Efterhånden som IBM justerer sine CSR-initiativer efter målet 
om opbygning af en mere intelligent verden, står det klart, at 
ledere verden over står over for stigende økonomiske og 
samfundsmæssige pres. I lyset af det stigende krav om 
serviceydelser, må byerne levere nye løsninger stadig hurtigere. 

Derfor har IBM’s CSR-afdeling iværksat Smarter Cities 
Challenge, der i en treårig periode skal hjælpe 100 byer fordelt 
over hele verden med at blive mere intelligente via tildeling af 
IBM-ressourcer. København blev udvalgt via en 
konkurrenceorienteret proces som en af 31 byer, der skal 
tildeles et Smarter Cities Challenge-legat i 2013.

I løbet af en tre-ugers periode i maj 2013 har et team bestående 
af fem IBM-eksperter arbejdet i København for at give 
anbefalinger om centrale problemstillinger til overborgmester 
Frank Jensen og Københavns Kommune.

Figur 1:
Instrumenteret, indbyrdes forbundet, intelligent 

Intelligent
Vi kan analysere og opnå indsigt  

ud fra store og mangeartede 
informationskilder og dermed bedre 
forudse og reagere på forandringer.

Instrumenteret
Vi kan måle, fornemme  

og se tilstanden for praktisk talt alt.

Indbyrdes forbundet
Personer, systemer og objekter 
kan kommunikere og interagere 

på helt nye måder.
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B. Udfordringen
Den centrale udfordring, der blev identificeret af 
overborgmester Frank Jensen og hans team af ledende 
medarbejdere, var følgende:

Hvordan kan styring af data hjælpe 
København med at nå sit mål om at blive 
CO2-neutral i 2025?

Københavns Kommune har et stærkt fokus på handlinger, der 
kan give resultater for byen, dens borgere og erhvervsliv. 
Baseret på de prioriteringer, der er angivet nedenfor, er 
kommunen interesseret i en åben datakøreplan med realistiske 
mål og milepæle og en kort tidsskala:

•	 Hvordan kan byen bruge tilgængelige data til at optimere 
energiforbruget for de forskellige sektorer?

•	 Hvilke trin skal byen tage, og hvilke data kan interessenter 
forvente fra det for at stimulere deres interesse i 
energieffektivitet og på den måde aktivt støtte et mere 
fleksibelt energiforbrug?

•	 Hvilke muligheder og udfordringer er der i den eksisterende 
moderne by og i den foreslåede mere intelligente by? 

•	 Hvilken måde er den bedste for byen at bruge energi på for 
at opmuntre til reduktion i forbruget af varme og elektricitet? 

•	 Hvilke er de mindste datasæt, der er behov for i en mere 
specifik model? Hvilke datasæt findes allerede?

•	 Hvordan kan energidata bruges som incitament til 
energibesparelse fra borgernes og erhvervslivets side?

•	 Hvilke fordele findes der for dem, som deler data, herunder 
enkeltpersoner, grupper og samfund? 

•	 Hvordan stilles data bedst til rådighed for udviklere og 
borgere, og hvordan kan disse interessenter blive engageret i 
aktivt at anvende tilgængelige data? 

•	 Hvordan bør styringsstrukturen til generering, indsamling, 
administration og brug af data se ud?

•	 Hvilken rolle skal kommunen spille i forhold til private 
enheder? 

•	 Hvilke forretningsmodeller kan interessenter gøre brug af?
•	 Er der eksterne faktorer (praktiske, juridiske), der forhindrer 

brug af energidata? Hvis det er tilfældet, hvordan 
administreres disse begrænsninger så andre steder?

•	 Hvad får borgerne ud af det? Hvordan øger brugen af 
energidata deres livskvalitet?

•	 Hvilket eller hvilke etablerede og skalérbare pilotprojekter kan 
København anvende ud fra eksisterende data?
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A. Resultater og kontekst 

Nøgleresultater Berørte interessenter Konklusioner

Data er nøglen til at nå målene for 2025:
•	 Manglende datastandarder blandt mange forskellige 

producenter og forbrugere af data
•	 Eksisterende data er fragmenterede, ikke-standard, 

har uklare kommunikationsprotokoller, er løst 
strukturerede, svære at opdage og ufuldstændige

•	 Datatilgængelighed vil fremme innovation, men 
det er vanskeligt at skelne databehovene fra 
virksomhedernes problemer

•	 Dataøer – datahubber – er på vej frem, men der 
er ingen effektiv måde at matche dataejere med 
dataforbrugere på

•	 Københavns Kommune
•	 Borgere
•	 Byudviklere
•	 Energiudbydere
•	 Leverandører af teknisk 

infrastruktur
•	 Energiforbrugere
•	 Meningsdannere
•	 Virksomheder

•	 Den største udfordring er at forbinde alle 
data fra alle interessenter og bruge dem til 
at oprette nye anvendelsesmåder af data og 
serviceydelser

•	 Behov for kvalitetsdata, der er tillid til – der skal 
være en proces til styring og administration af 
datainfrastruktur

•	 Data er et konkurrencepræget område for 
virksomheder, hvilket forklarer deres modvilje 
mod at dele data

•	 Behov for åbne data og mulighed for at sikre 
private data

Tid/hastighed er en vigtig faktor:
•	 Rettidighed af data er nøglen til slutbrugernes 

mulighed for at træffe beslutninger

•	 Københavns Kommune
•	 Borgere
•	 Energiudbydere
•	 Leverandører af teknisk 

infrastruktur
•	 Energiforbrugere
•	 Virksomheder

•	 Brugsdata på energiregninger fås kun 
kvartalsvist

•	 Der kræves data i realtid, f.eks. fra trafikken,  
for at foretage ændringer i energiforbruget

Der synes at være begrænset data om trafik, som er en 
af de store kilder til CO2-udledninger:
•	 Manglende data og manglende adgang til 

overvågning af strømmen af fodgængere, 
trafiktrængsel, trafikprognose og vejrets indflydelse

•	 Nogle leverandører har begrænsede data og er villige 
til at dele dem med kommunen

•	 Københavns Kommune
•	 Borgere
•	 Byudviklere
•	 Leverandører af teknisk 

infrastruktur
•	 Meningsdannere
•	 Virksomheder

•	 Virksomheder og borgere kan ikke bruge data, 
fordi de enten ikke er tilgængelige, eller fordi de 
præsenteres i et ikke-brugbart format (som ikke 
kan læses eller analyseres af en maskine)

•	 Bemyndiges borgere og besøgende via adgang 
til data, vil de finde alternative måder at komme 
gennem byen på

•	 Krav til bedre og billigere transport, f.eks. 
et bedre billetsystem, bedre dækning og 
tilgængelighed samt reparationsplanlægning, 
der er bedre koordineret

3. Resultater, kontekst og 
køreplan for anbefalinger
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Nøgleresultater Berørte interessenter Konklusioner

Manglende incitamenter for virksomheder og borgere:
•	 Forbrugere er særdeles vigtige interessenter, og 

brugervenlighed vil øge sandsynligheden for at få dem 
til at engagere sig i at nå målene for 2025

•	 55 % af københavnere bruger cyklen som et 
økonomisk transportmiddel samt på grund af 
miljømæssige hensyn

•	 Borgere: Livskvalitet, sundhedsmæssige fordele, 
brugervenlighed, reducering af omkostninger, 
generering af job, ejerstruktur i boligfinansiering 
udgør ikke et værdiforslag for den enkelte ejer i 
matrixen (f.eks. bygningsejer, vedligeholdelse, 
renovationsstrategi ejet af kommunen)

•	 Virksomheder: Økonomiske overbevisninger, 
konkurrencemæssige hensyn – de fleste forstår 
forholdet mellem energivalg, omkostninger og effekten 
af CO2

•	 Københavns Kommune
•	 Borgere
•	 Leverandører af teknisk 

infrastruktur
•	 Energiforbrugere
•	 Meningsdannere
•	 Virksomheder 

•	 Ændringer i adfærd tager tid
•	 Mangel på automatiserede produkter, der 

aktiveres/deaktiveres af sig selv på bestemte 
tidspunkter om dagen/natten for at udnytte 
tidspunkter, hvor der ikke er overbelastning

•	 Eksempel på elektrisk bil (undtaget for afgift, 
afgiftsstruktur)

•	 Der kræves en robust kommunikationsplan 
med klart definerede fordele for både borgere 
og virksomheder, og som sammenkæder 
fordelene med jobskabelse og økonomisk 
vækst på globalt niveau

Renovering af eksisterende bygninger og boliger i 
byen er dyrt, og bygninger af historisk og arkitektonisk 
interesse skal vedligeholdes:
•	 Bygningsejere får ikke incitament til at foretage 

energimæssige forbedringer, fordi de ikke betaler  
for energi

•	 Infrastrukturvirksomheder vil ikke dele data  
(f.eks. kloakeringsfirmaer)

•	 Andelsbestyrelser har øje på pengene og er modvillige 
•	 til at bruge dem på forbedringer

•	 Københavns Kommune
•	 Borgere
•	 Byudviklere
•	 Energiudbydere
•	 Energiforbrugere
•	 Virksomheder

•	 Bevarelse af bygninger af historisk interesse er en 
udfordring i forbindelse med renoveringsmål

•	 Københavns Kommune ejer 3.000 bygninger, men 
de er ikke optimalt designet til brug

•	 For at hjælpe individuelle bygningsejere med 
at prioritere tekniske renoveringer, bør der 
fremlægges en køreplan baseret på specifikke 
data (udviklet fra et relevant datasæt)

Behov for en udpeget leder til at repræsentere 
overborgmesteren, fordi nøgleinteressenter er 
fragmenteret på tværs af siloer

•	 Københavns Kommune •	 Fragmenterede indsatser vil medføre 
suboptimering

“Hvordan klarer København sig sammenlignet med 
andre storbyer i verden?”
•	 2025-målene skal fremme innovative idéer til nye 

virksomhedsmuligheder og uddannelse
•	 Skal være bæredygtig i alle tre dimensioner 

•	 Københavns Kommune •	 2025 Klimaplan er en fantastisk chance for byen 
til at demonstrere dens globale lederskab

Tabel 1:
Resultater
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B. Køreplan for anbefalinger
Baseret på teamets resultater og test af de første 
designindfaldsvinkler (eller hypoteser) anbefaler teamet, at 
byen tænker stort: Hæv diskussionsniveauet fra at være om data 
til at være om værdirealisering generering af fordele, hvori data 
er en nødvendig, men utilstrækkelig komponent til alene at 
kunne nå målene i 2025 Klimaplan. Ud fra resultaterne er der 
et klart behov for at etablere rammestrukturer for realisering af 
værdi og demonstration af, hvorledes data kan bidrage til dette. 
Derudover synliggøres et behov for en tilknyttet 
ansvarsstruktur til opfyldelse af teamets fire anbefalinger.

Anbefalingerne er samlet set nødvendige for at skabe en 
vellykket vej fra mulighed for reduktion af energi og/eller 
udledninger til en fuldt ud implementeret løsning. En vigtig 
prioritering i teamets anbefalinger er de fordele, byen får ud af 
sine investeringer. Resultatet er, at anbefalingerne bevæger ud 
over den grundlæggende infrastruktur og omfatter forvaltning 
og rettidig generering af fordele.

De fire anbefalinger kan og bør igangsættes samlet. Det 
anbefalede Open Value-netværk afhænger af den integrerede 
slutpunkt til slutpunkt-energimodel, som sætter netværket i 
stand til at modellere og visualisere data. Det afhænger også af 
de anbefalede transport- og byggeinitiativer for at få et mål for 
generering af fordele i udviklingsfasen. Endelig er Open 
Value-netværket afhængigt af, at styringsorganet får støtte fra 
interessenterne omkring netværket. 

Netværket bør få høj prioritet, da det er den tekniske 
katalysator for alle andre anbefalinger. 

Den anbefalede, integrerede slutpunkt til slutpunkt-
energimodel har ingen andre afhængigheder. Teamet mener, at 
denne anbefaling vil være tilrådelig, selv hvis Open Value-
netværket ikke indføres. Modellen bør også prioriteres som et 
effektivt og virkningsfuldt netværk, der håndterer byens 
udfordringer, hvilket ikke ville være muligt uden god 
modellering. Datamodellering muliggør klar forbindelse eller 
kobling mellem spørgsmål/problemer og dataene. Og 
modellen konverterer data til informationer og muliggør på 
den måde klar kommunikation til ejere og forbrugere af data.

Den anbefalede udvidelse af initiativer omkring bygninger og 
trafik afhænger af styringsorganet og Open Value-netværket. 
Sammenlignet med de andre anbefalinger afhænger den af en 
lang række andre aktiviteter og initiativer samt en række 
tekniske katalysatorer, som følger:
•	 Mediekampagner om ændringer i adfærd.
•	 Som minimum eksterne aflæsningsmålere til bygninger og 

pr. enhed. Jo mere findelte dataene er, des bedre, eksempelvis 
efter etage/lokale i en erhvervsbygning eller pr. 
energiforbrugende enhed (f.eks. varmepumpe eller elektrisk 
biloplader).

•	 Trafiksensorer til måling af elementer, f.eks. transportmiddel, 
hastighed, antal, type.
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•	 Infrastruktur til dataindsamling i realtid fra sensorer.
•	 Passende datainfrastruktur, der opfylder løbende behov og ad 

hoc-behov baseret på mulige resultater fra løbende analyse af 
registreringer.

•	 Dashboards til forbrug i realtid i boliger og på 
lommecomputere (PDA’er) og smartphones.

•	 Eksterne/mobilt styrede husholdningsapparater.
•	 Bygningsdata, både offentlige og private, og ejerskab til 

bygninger (som bebos af ejerne eller udlejes).
•	 Data om energiforbrug i realtid for større bygninger fra 

udbydere.
•	 Energiprofil af bygningen med behov for teknisk renovering, 

planer, estimater og tidsplaner.
•	 Innovative funktioner, f.eks. bevægelsesdetektorer på gadelys. 

Udvidelsen af tidligere planlagte initiativer bør prioriteres, 
fordi energireduktion fra bygninger og trafik potentielt kan 
generere betydelige besparelser for alle interessenter. Det er 
imidlertid vigtigt at starte i det små og være struktureret og 
senere udvide initiativer baseret på erfaringer.

Det anbefalede styringsorgan afhænger af effektiv 
administration af interessenter. Det kræver, at der opnås den 
accept og støtte, der er nødvendig for at implementere 
vedvarende ændringer. Afklaring af roller og ansvarsområder er 
meget vigtigt og bør altid kunne føres tilbage til strategien, 
visionen og missionen. En tidlig aftale om finansiering af 
medarbejderstillinger og initiativer er tilsvarende vigtig. 
Medmindre medlemmer af styringsorganet arbejder sammen 
på tværs i matrixmiljøet, vil enheden ikke nå målene om 
CO2-neutralitet i 2025 og andre mål.

Kritiske succesfaktorer for styringsorganet omfatter 
sponsorering fra overborgmester Frank Jensen og en klar 
forståelse af kritiske afhængigheder, koblinger til opstrøms-/
nedstrømsprocesser og andre initiativer, problemer og risici. 
Det er vigtigt, at den forretningsmæssige fordel klart defineres 
fra starten af, f.eks. lønsomhed, og at positive resultater klart 
defineres af interessentgruppen. Endelig er det vigtigt, at der 
installeres et klart defineret administrationssystem og en 
kommunikationsplan for offentlige embedsmænd og 
interessenter.
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Til hver anbefaling har teamet udviklet omfattende 
milepælsplaner, som det mener kan give de første konkrete og 
gentagne resultater for København inden for 25 uger.

Best practices
Smarter Cities Challenge-teamet har identificeret forskellige best 
practices for energisektoren i bred forstand, som kan justeres 
under fire overskrifter, som vist herunder. Det har desuden 
skitseret en vision for fremtidige emner.

1. Tilgængeliggørelse af data
•	 Vedtag en fælles datamodel, der understøtter forskellige 

datatyper 
•	 Justér data efter anerkendte standarder 
•	 Saml data fra flere kilder
•	 Foreskriv transformation af PDF-format til manualer, og 

levér datastrukturer der kan læses og analyseres af computere
•	 Aktivér onlineafsendelse af manuelle datafeeds
•	 Aktivér fremlæggelse af datalager ved hjælp af relevante  

Web 2.0-teknikker

2. Deling af data
•	 Indfør en automatisk proces til at dele data med interessenter 

og andre 
•	 Sørg for, at rimelig sikkerhed og politikker til beskyttelse af 

personoplysninger er inkorporeret i datadeling
•	 Implementér en fremgangsmåde til styring af digitale 

rettigheder (DRM) for at sikre, at dataejeres aktiviteter/
brugspolitikker følges

3. Analyse af data
•	 Aktivér nem onlineadgang til og virtualisering af vigtige 

energi/bygningsdata for beboere på flere måder
•	 Etablér en mere intelligent infrastruktur til energikontrol, 

der understøtter nye applikationer og tilbyder fordele for 
kunder 

•	 Sørg for analyser til at uddrage, transformere og indlæse 
energidata for at bekræfte nøjagtigheden af samlede, målte 
sensordata

•	 Angiv estimater for CO2-udledning baseret på analyser af 
energidata

•	 Angiv visualisering for at få vist data, der er genereret af de 
forskellige typer dataanalyse

4. Fremtidig vision
•	 Opret en omfattende infrastruktur for et Smarter City-

energi-/bygningssystem, der indsamler data fra flere kilder
•	 Opret en struktur, der inkorporerer bygningstal for 

kommune, private firmaer og borgere med forskellige 
energidatatal

•	 Brug flere datakilder til at validere og krydstjekke andre 
datakilder for at sikre kvaliteten af dataene 

•	 Opret en arkitektur og langsigtet køreplan for gradvist at 
etablere hele infrastrukturen med avancerede teknologier  
til netværk, servere, sensorer og intelligente målere
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Anbefaling 1: Etablér et Open  
Value-netværk for København
Adgang til data er essentielt for Københavns infrastruktur i 
det 21. århundrede for at muliggøre forbindelsen mellem 
personer, data og værktøjer, på samme måde som vejene i 
det 20. århundrede muliggjorde forsendelse af varer, 
transport af personer og aktivering af kommercielle 
transaktioner. 

Åbne data1 i åbne lagre er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt. Det 
åbne data-paradigme blev opfundet for at låse op for 
myndigheders data og skabe gennemsigtighed og 
forudsætninger for mulige nye forretningsmuligheder, men 
København har behov for mere end det for at nå målet for 
klimaplanen og udvikle innovation og vækst.

Et Open Value-netværk er en infrastruktur og et 
kompetencecenter, der forbinder private og offentlige 
dataejere, dataforbrugere og innovatorer med henblik på at 
skabe nye fordele via udveksling af data på en struktureret, 
åben, standardbaseret måde. Open Value-netværket skaber 
fordele ved at tage ansvar for datakvalitetsvurdering, 
datamodellering, datavisualisering, datadeling, dataintegration, 
åbne standarder, fælles vilkår og betingelser, fakturering, 
IT-infrastruktur og IT-drift med høj tilgængelighed, som ikke 
nødvendigvis er kernekompetencer for dataejere, 
dataforbrugere og innovatorer. 

4. Anbefalinger
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Figur 3:
Open Value-netværk
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Deltagere i Open Value-netværket og programmet til 
økostimulering vil se følgende fordele:
•	 Mulighed for dataejere for at stille deres data til rådighed og 

muligvis blive betalt for det efter behov
•	 Mulighed for dataforbrugere og innovatorer for at søge efter, 

finde, visualisere, analysere, forstå, forbruge, abonnere på og 
betale for data efter behov

•	 Adgang til sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger, så 
netværket kan bruges til udveksling af data, der er dækket af 
lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og data

•	 Adgang til “afidentificering” og “anonyme” serviceydelser for 
datasæt i forbindelse med større analyser for at sikre 
beskyttelse af personoplysninger og overensstemmelse med 
nødvendigt samtykke og lovgivning

•	 Flere indtægts- og gebyrstrukturer, så der kan bruges 
forskellige kommercielle modeller, herunder dem til 
udviklings-, abonnements- og engangsbrug

I det følgende kan du læse mere om Open Value-netværkets 
karakteristika inden for en række områder. 

Etabler et styringsorgan og opret en slutpunkt til 
slutpunkt-energimodel
Baseret på retningslinjerne og målene, som fastlægges af 
styringsorganet (anbefaling 4), vil Open Value-netværket agere 
taktisk og sætte udveksling af data mellem dataejere, 
dataforbrugere og innovatorer i værk med det formål at oprette 
nye funktionaliteter, f.eks. applikationer, der skal hjælpe 
København, erhvervslivet og borgerne med at nå de taktiske og 
strategiske mål i klimaplanen.

Open Value-netværket skal sætte den integrerede slutpunkt til 
slutpunkt-energimodel i gang og opbygge ekspertise og 
erfaringer med hensyn til, hvordan data fra dataejere mest 
effektivt kan modelleres, visualiseres, adgangstyret og stillet til 
rådighed for dataforbrugere, som sikrer data. For at stimulere 
væksten i efterspørgslen efter data fra Open Value-netværket 
vil styringsorganet fremme innovation, fremstå som rollemodel 
og promovere de værdirealiserende resultater. Open Value-
netværket vil omfatte en integreret, kvalificeret supplerende 
applikation og vil også give slutbrugere, f.eks. borgere og 
erhvervslivet, en integreret oplevelse af data og applikationer.
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Vigtige funktionsmuligheder i Open Value-netværket
Open Value-netværket har en række vigtige 
funktionsmuligheder, som er vist nedenfor:

•	 Levere forskellige typer data, herunder data i realtid, 
historiske data og referencedata

•	 Gemme datasæt på eget lager for at fjerne arbejdet med 
integration og drift fra dataejeren og for at fungere som et 
katalog med datakilder, som der så er adgang til på én til 
én-basis mellem kunden og ejeren

•	 Integrere værktøjer for at søge efter, finde, visualisere, 
analysere, forstå, integrere, forbruge og abonnere på data for 
at gøre det nemmere for en dataforbruger eller innovator at 
opbygge applikationer

•	 Rumme data om data (metadata) i kataloget for at tydeliggøre 
over for dataforbrugere og innovatorer, hvor ofte data 
opdateres, hvem der ejer dataene, hvilke enheder der bruges, 
og hvilke begrænsninger der pålægges

•	 Beskytte og sikre data, så Open Value-netværket kan bruges 
til udveksling af data, der er omfattet af lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger og data

•	 Afidentificere data og samle dem i klynger til statistiske 
formål, aktiveret via nødvendige samtykker og i 
overensstemmelse med lovgivningen

Det er ikke hensigten med Open Value-netværket, at det skal 
fungere som teknisk understøttelse af driftsmæssig, lynhurtig 
dataudveksling af stærkt tekniske data for at opnå 
realtidsoptimeringer og afbalancering i et intelligent net eller 
til trafikstyring i realtid. 

Program til økostimulering: Vær proaktiv med hensyn 
til at bringe ejere af klimaplanmålene og dataejere 
sammen
Nøglen til Open Value-netværkets succes er dets proaktive 
funktioner, der hjælper ejerne af klimaplanens mål med at få en 
forståelse af, hvordan et bestemt mål kan modelleres i 
overensstemmelse med den integrerede slutpunkt til slutpunkt-
model, forstå den rolle, data har, specificere de præcise 
databehov og være med til at finde et relevant og tilgængeligt 
datasæt og/eller en relevant dataejer. 

Open Value-netværket vil være proaktivt med hensyn til at 
fremme samføring, der bringer dataejere og ejere af 
klimaplanens mål sammen, for at etablere denne udveksling. 
Det vil foregå på mange måder, f.eks. via konferencer, 
workshops, individuelle konsultationer og gennemgange af 
dataområder. Open Value-netværket skal være selektivt med 
hensyn til de data, der kvalificeres til deling og udveksling, for 
at sikre, at der investeres tid og ressourcer i data, hvortil der 
findes et anerkendt brugssituationscenarie og forventet positivt 
resultat. Teamet anerkender, at der kan udvikles nye ideer, hvis 
data blot frigives, men de mener generelt, at en mere målrettet 
og struktureret indfaldsvinkel er at foretrække i de tidlige faser.
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Open Value-netværket skal være et socialt virksomhedsværktøj, 
der anvender teknologier for at sætte personer i forbindelse 
med hinanden og få dem til at kommunikere og dele 
informationer. Det vil forudsige dataejernes og 
dataforbrugernes præferencer og skabe fortalere inden for 
sociale netværk, som vil engagere enkeltpersoner og 
fællesskaber. Netværket skal forbinde dataejere, 
dataforbrugere, deres transaktioner og sociale data, så der 
opnås et bedre kendskab til dem, og så der derefter kan ageres 
med dem på nye måder. Der er mere inspiration til, hvordan 
netværket kan skabe innovation, i rapporten om Smarter Cities 
Challenge i Helsinki i Finland2, hvor der blev fokuseret på at 
skabe fordele ud fra det allerede etablerede Helsinki Region 
InfoShare3. Open Value-netværket vil rapportere effekten ved at 
dokumentere relevante nøgletal for de fordele, netværket har 
betydet, og dets bidrag til iværksættelsen af klimaplanen samt 
afledte gevinster. 

Program til økostimulering: Tænk stort, start i det 
små, og skab resultater, viden og standardisering 
efterhånden som programmet vokser
Open Value-netværket vil have en dynamisk indfaldsvinkel til 
generering af fordele. Via iterativ og trinvis stigende udvikling 
og med brug af SCRUM-metoden4 med fordele, der skaber 
sprint som et eksempel, skal det være fokuseret på at have 
generering af fordele som topprioritet og agere hurtigt. For at 
sikre at netværket fortsat forbedrer forståelse, indblik, 
erfaringer og best practices, skal det være en 
læringsorganisation og et kompetencecenter, som løbende 
indsamler best practices. 

Desuden skal netværket definere og vælge de nødvendige 
standarder på alle niveauer, herunder inden for IT, juridiske og 
erhvervsmæssige forhold. Det skal ikke være et erklæret mål, at 
netværket etablerer omfattende standarder tidligt i forløbet, 
før deling og udveksling af data pågår. Derudover skal 
netværket samarbejde og dele med andre nationale og 
internationale initiativer med åbne data og 
virksomhedsarkitekturer, hver gang disse kan være med til at få 
netværket til at nå sine mål. Den vigtigste forventede fordel ved 
netværket er dets rolle som bæredygtig værdiskabende enhed, 
der etablerer de nødvendige bestanddele, som muliggør 
udveksling og vedligeholdelse af relevante og aktuelle data for 
at føre målene for byens klimaplan frem til at blive en målbar 
succes.

Fra et driftsmæssigt perspektiv skal netværket have klart fokus 
på at drive værdiskabelse gennem de udformede aktiviteter og 
tilbud samt deres planlagte indvirkning. Hen over tid vil 
indfaldsvinklen blive mere fast forankret, og der vil blive 
udviklet best practices, som omdannes til standarder. 
Efterhånden som programmet vokser, vil det påtage sig 
initiativer i større skala som skitseret i teamets anbefalinger. 
Der vil blive anvendt en lukket sløjfeproces for at sikre, at 
initiativerne lykkes. Udgangspunktet for netværket vil være 
enkle konstellationer med dataejer, dataforbruger og 
innovatorer med klare initiativer, der fordrer enkle modeller og 
målbare resultater af klimaplanen. Dataforbrugere vil anvende 
offentliggjorte datasæt via selvbetjening uden støtte eller 
indgriben fra netværket.
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En kombineret og kommerciel model på tværs af den 
offentlige og den private sektor
Der er brug for data fra private dataejere for at løse nogle af 
udfordringerne ved at nå målene i klimaplanen. Det ligger 
inden for Open Value-netværkets aktivitetsområde at have en 
forretningsmodel, der er baseret på betaling for dataadgang.

I lighed med andre åbne dataudvekslinger vil Open Value-
netværket dække scenarier med tværministerielle forbindelser 
(G2G), forbindelser mellem offentlige myndigheder og 
virksomheder (G2B) og understøtte virksomhedernes handel 
med offentlige myndigheder (B2G) og virksomhed til 
virksomhed (B2B).

Finansiering og ejerskab: Kommercielle modeller til 
udvikling og permanent tilstand
Dataejere, dataforbrugere og opfindere vil kunne etablere 
kommercielle relationer, der er understøttet og muliggjort af 
Open Value-netværket. Denne relation er rettet mod den 
observerede usikkerhed omkring fordelen ved åbne data ved at 
levere licens- og betalingsmodeller, der understøtter 
udviklingsstadiet for nye aktiviteter, ligesom den understøtter 
fasen med produktion i større målestok.

Licens- og betalingsmodeller, der understøtter udvikling, kan 
være prisbillig adgang til forsinkede og/eller begrænsede 
kvoter af datasæt til test og udvikling. En anden mulighed ville 
være modeller baseret på principperne “prøv og køb”, ifølge 
hvilke en dataforbruger eller innovator kan få fuld adgang i 
realtid til data i en begrænset periode og til en pris, som helt 
eller delvist godtgøres, hvis den forretningsmæssige relation 
ikke fortsættes, fordi der ikke er genereret fordele. Licens- og 
betalingsmodeller, der understøtter produktion i større 
målestok, kan være baseret på principperne om fortløbende 
betaling, som vil give fleksibilitet, efterhånden som dataene 

kræver builds. En sådan model kan blive til en model med fast 
betaling for at give budgetmæssig sikkerhed. Netværket vil 
levere konsulentydelser i disse situationer og kan interagere 
med dataforbrugere og innovatorer via en fuldmagt fra en 
dataejer som kommitteret, når det er praktisk. Netværket vil 
ikke begrænse en dataejers kontrol over vedkommendes data 
eller ejerens juridiske rettigheder. 

Det kan i visse situationer være nødvendigt for en dataejer og 
en forbruger at udveksle data direkte, f.eks. når der er behov for 
meget hurtige opdateringer i realtid. Netværket vil så ikke 
spille en rolle i driftsfasen. I denne type scenarier vil netværket 
fungere som en præ-udvekslingsformidler, der fører dataejere 
sammen med dataforbrugere. Modellering, visualisering og 
katalogisering bør gøres tilgængeligt og være omfattet af 
servicegebyrer til omkostningsdækning eller belønning, 
marketingprogramgebyrer og mæglergebyrer.

I de tidligere stadier skal netværket ses som en almennyttig 
organisation i en udvidelse af Københavns Kommunes rolle 
som leverandør af infrastruktur og ikke med det samme starte 
som en overskudssøgende, kommerciel interessent. Der var en 
vis tøven og usikkerhed blandt nogle af nøgleinteressenterne 
vedrørende risiko, udbytte og fordele ved netværket. Teamet 
anser imidlertid denne bekymring for at være ubegrundet. Det 
anfægter, at det ville holde dem tilbage fra at deltage i 
oprettelsen af netværket, hvis det første mål var rentabilitet. 
Københavns Kommune kan sørge for finansiering, lån, 
garantier og andre typer sikkerhedsnet i udviklingsfasen, men 
efterhånden vil netværket være selvfinansierende og måske 
endda i stand til at generere overskud. Københavns Kommune 
skal f.eks. beslutte sig for en finansieringsmodel til et 
omkostningsdækkende datatrafikgebyr, der er justeret efter de 
licensmodeller, der er skitseret ovenfor, eller et afgiftsfrit 
stykke af byens infrastruktur.
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Københavns Kommune skal desuden udforme de juridiske 
vedtægter for Open Value-netværket. Der er forskriftsmæssige 
begrænsninger for, hvordan man kan eje og drive kommercielle 
enheder som forsyningsværker og offentlige transportenheder, 
ligesom der skal tages højde for EU-lovgivningen om indkøb. 

Afhængigheder og kritiske succesfaktorer
Open Value-netværkets succes afhænger i sidste ende af aktiv 
deltagelse fra dataejere, dataforbrugere og innovatorer. 
Succesen afhænger også af dataejernes villighed til at stille 
deres data til rådighed og af dataforbrugernes og 
innovatorernes villighed til at udvikle applikationer. Kvaliteten 
af dataene er også af afgørende vigtighed. Netværket vil således 
arbejde tæt sammen med dataejere for at vurdere, modellere, 
visualisere og katalogisere data. I bund og grund kræver 
problemer med datakvaliteten en oprydning af data, som er 
dataejernes ansvar. 

Netværket er desuden også afhængigt af private dataejere,  
f.eks. forsyningsselskaber, som kan være tilbageholdende med 
at dele deres data af kommercielle årsager og usikre om 
potentiel risiko og belønning. Netværket er endvidere 
afhængigt af, at den private sektor bruger det som foretrukken 
metode til B2B-datadeling. Dataudveksling mellem 
kommercielle sektorer etableres direkte uden mellemmænd  
og med individuelt aftalte prissættelser (om nogen) samt  
vilkår og betingelser. 

Netværket vil arbejde intenst på at blive den foretrukne 
udvekslingsmåde, der accelererer oprettelse af nye 
forretningsrelationer og gør dataudveksling strømlinet og 
mulig at gentage til lave priser for alle. Det har til hensigt at 
levere fordele, som private, kommercielle interessenter mener 
er værd at betale for. Anbefalingen om oprettelse af Open 
Value-netværket afhænger af domænespecifikke initiativer 
(trafik og bygninger). Det vil give reelle fordele ved at fremme 
deling af datasæt, der efterspørges for at undgå udgifter til 
digitale data med meget lidt anerkendt værdi. Det antages i 
anbefalingen, at parterne er i stand til at foretage rettidig 
udførelse. Mange interessenter har erklæret sig enige i, at tiden 
er kostbar, og at tidligere initiativer af denne type har tabt 
momentum. Anbefalingen afhænger også af en hårfin balance 
mellem brugsomkostningen og værditilvæksten.

Kort sagt er attraktionen ved Open Value-netværket knyttet til 
den præcise balance mellem omkostninger, fordele og den 
værdi, der skabes for dataejere, dataforbrugere og innovatorer.

Københavns Kommune har instrumenter, f.eks. 
indkøbskontrakter, der vil blive udnyttet til at give adgang til 
data og bemyndige brugen af Open Value-netværket i bestemte 
scenarier. I nye bygninger i København bør det f.eks. være et 
krav, at data fra en af sensorerne i bygningen skal være 
tilgængelige for byen via netværket. Kommunen bør bestemme, 
at en afgiftsfri licens til data fra forbrugssensorer (målere) skal 
være fuldt ud tilgængelig for den part, der betaler for forbruget. 
Anbefalingen afhænger af adgang til relevante sikre data. Det vil 
være afgørende for opfattelsen af netværket, at det bliver et 
organ og et kompetencecenter, som der er tillid til.
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Anbefaling 1: Etablér et Open Value-netværk for København

Københavns Kommune bør oprette et Open Value-netværk som et program til økostimulering.

Formål og forventede resultater

Formål
Det vil skabe synlighed og tilgængelighed til data, forbinde private og offentlige dataejere, dataforbrugere og innovatorer samt skabe fælles tekniske 
og forretningsmæssige standarder for dataudveksling. Det vil også fremme nye løsninger, der sætter København i stand til at nå målene i  2025 
Klimaplanen,  hvilket endvidere vil  drive innovation og vækst.

Ved at sætte få krav sænkes barrieren for dataejere. Dataejeren skal forberede data til udveksling og deling med en dataforbruger eller en innovator. 
Barrieren for dataforbrugere og innovatorer vil være evnen til at finde, forstå og forbruge de ønskede data ved hjælp af funktioner som modellering, 
visualisering og standardbaseret grænseflade og udveksling (herunder kommercielle standardvilkår og -betingelser). Problemer med datakvalitet 
skal løses af dataejeren.

Open Value-netværket vil muliggøre udveksling af historiske data og data, der næsten er i realtid. Netværket vil også levere teknisk infrastruktur og et 
kompetencecenter.

Forventede resultater
•	 Bedre resultater af investeringer i klimaplanen: Gøre det muligt for København at opnå bedre resultater, f.eks. lavere udledninger og større 

energireduktion fra de tidligere identificerede initiativer
•	 Lavere risiko fra klimaplaninitiativer: Gøre det muligt for byen at få tidlige prognoser og foretage korrigerende trin til fremkomne problemstillinger, når 

initiativerne i klimaplanen udføres
•	 Muligheder for at fremme nye klimaplaninitiativer: Skabe mere indblik, der kan udvikle og/eller muliggøre nye initiativer
•	 Vækst: Kvalitetsdata, der er tilgængelige til andre formål ud over initiativerne i klimaplanen, og muligvis opnåafledte fordele herfra bl.a ved større 

indblik i området, udvikling af nye energiteknologier samt forretningsmæssig nytænkning

Konsekvens ved manglende handling
Manglende handling vil bringe initiativer i klimaplanen i fare. Implementeringen vil være suboptimeret, f.eks. forhindring af en mulighed for at anvende 
data for at sikre innovation og optimering af en løsninger ved at involvere en tredjepart. Initiativer kan blive dyrere, hvis en anden parts data skal 
erhverves igen med deres egen instrumentering og indbyrdes forbindelse.
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Anbefaling 1: Etablér et Open Value-netværk for København (fortsat)

Foreslået ejer og interessenter Forslag til ressourcer, der er behov for

Ejer: Styringsorganet i anbefaling 4. Efterhånden som 
netværket bliver mere økonomisk bæredygtigt i sig selv, 
kan dette ændre sig. 

Interessenter:
•	 Eksempler på specifikke interessenter kan findes i 

beskrivelsen af afhængige anbefalinger.
•	 Den typiske dataejer vil være en interessent som f.eks. 

kommunen eller energiudbydere.
•	 Den typiske dataforbruger vil være interessenter 

og energiforbrugere som f.eks. kommunen og 
bygningsadministratorer.

•	 Den typiske innovator vil være interessenter, der leder 
efter nye muligheder, f.eks. borgere, leverandører af 
teknisk infrastruktur, byudviklere, meningsdannere og 
virksomheder.

•	 Det forventes, at mange interessenter kan og vil spille 
mere end én rolle.

•	 IT-arkitekt og IT-specialist til at specificere og etablere den tekniske platform
•	 Forretningsanalytikere og forretningsudviklere, som kæder initiativer i klimaplanen 

sammen med efterspørgsel efter data i en samarbejdsindsats med de individuelle 
initiativer

•	 Cloud, software som en serviceydelse (også kaldet SaaS) og andre behovs- og 
forbrugsbestemte modeller
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Anbefaling 1: Etablér et Open Value-netværk for København (fortsat)

Afhængigheder Vigtige milepæle, aktiviteter og tidsramme

•	 Integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel, 
der giver Open Value-netværket mulighed for at 
modellere og visualisere data.

•	 De anbefalede initiativer inden for transport og 
byggeri skal have et mål for generering af fordele på 
udviklingsstadiet.

•	 Styringsorganet skal skabe interesse for Open Value-
netværket hos interessenterne.

Kort sigt (0-8 uger)
•	 Angiv værktøjer og driftsmiljø 
•	 Gennemgå eksisterende aktiver
•	 Afhold workshops om vilkår og betingelser med udvalgte interessenter
•	 Udarbejd scenarier, som ligner ægte skemaer med vilkår og betingelser
•	 Før rundbordsdiskussioner efter invitation og en åben konference, hvor interessenter 

kan socialisere med netværket
•	 Afhold målrettet workshop med udvalgte interessenter for at identificere og bekræfte 

scenarier med gode kortsigtede muligheder inden for trafik og bygninger
•	 Opbyg skabelon til beregning af investeringsafkast

Mellemlangt sigt (9-16 uger)
•	 Anskaf værktøjer og/eller driftsmiljø som SaaS/infrastruktur som en serviceydelse 

(IaaS)/platform som en serviceydelse (PaaS)
•	 Indlæs startdatasæt og bliv enige om politikker og roller for dataadgang
•	 Lav en juridisk gennemgang og færdiggør skemaet med vilkår og betingelser
•	 Definér retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger og data
•	 Identificér nødvendige datasæt til scenarier med gode kortsigtede muligheder
•	 Anmod om data fra dataejere
•	 Foretag en beregning af investeringsafkast med interessenter
•	 Understøt løsningsskitsering med applikationsudvikler og/eller innovator

Langt sigt (17-24 uger)
•	 Implementér rapportering, dashboards og fakturering
•	 Implementér muligheder for selvbetjening, hvor det er relevant
•	 Udgiv standardvilkår og -betingelser

Prioritet

Høj – det er den tekniske katalysator for alle andre anbefalinger. 
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Resultater
•	 Klimaplanen har mange konkrete mål og initativer. Københavns 

Kommune er klar over, at data kan accelerere og forbedre resultaterne 
af disse initiativer, og har en ny datainfrastruktur som et af initiativerne

•	 Københavns Kommune har allerede oprettet delmodeller og udgivet 500 
datasæt, og der er et datahub-initiativ på vej

•	 Københavns Kommune ser på segmentering og benchmarking af egne 
bygninger, og der er projekter med gadebelysning og trafiksignaler 
undervejs

Kommende aktiviteter
•	 Brug en mere integreret indfaldsvinkel til at skabe fordele ved at være mere 

selektiv i forhold til, hvor data integreres, modelleres, visualiseres, 
katalogiseres og stilles til rådighed

•	 Reducér forhindringer for dataudveksling mellem dataejere, dataforbrugere 
og innovatorer ved at levere et kombineret data- og app-lager

•	 Opret et kompetencecenter (Center of Excellence – CoE) for åbne data for 
at styrke innovation og læring, så aktiver og mønstre, der kan gentages, 
udnyttes på tværs af alle initiativer i planen

Leverance/milepæle Måldato

Angiv værktøjer og driftsmiljø Uge 1 - 8

Gennemgå eksisterende aktiver og funktioner “

Skitsér krav til vilkår og betingelser med interessenter “

Etablér et fællesskab af interessenter “

Anskaf værktøjer og driftsmiljø Uge 9 - 16

Opret principper for og skabelon til investeringsafkast “

Udfør beregning til investeringsafkast for første datasæt “

Identificér og anmod om data til førstebrugssager “

Integrér, modellér og visualisér første datasæt “

Udfør skitsering af løsninger med innovator “

Start selvbetjeningsdata og app-butik Uge 17 - 24

Udgiv standardvilkår og –betingelser “

Overordnet ejer Styringsorgan

Leder af arbejdsforløb Leder af Københavns Open Value-netværk

Kerneteam IT-arkitekt, IT-specialist, dataarkitekt, leder af 
generering af værdi

Problemer/afhængigheder Status Handlinger, der 
skal lukkes

Accept af anbefalingen

Identifikation af førstebrugssager 
for bygninger og trafik

Fastlæg deltagelse fra dataejere, 
forbrugere og innovatorer

Fastlæg kommercielle modeller, 
der passer til kommercielle 
aktører efter behov

Farve Beskrivelse

G Leverance/igangværende opgave og overholdelse af plan

Y Risikobehæftet leverance/opgave (planlægning og/eller omfang)

R Leverance/opgave er forfalden

C Leverance/opgave fuldført

Figur 4:
Eksempel på detaljeret handlingsplan for Open Value-netværket



IBM’s Smarter Cities Challenge Report København

25

Anbefaling 2: Opret en integreret 
slutpunkt til slutpunkt-energimodel
Københavns Kommune, universiteter og relevante 
forskningsinstitutter bør etablere et partnerskab, der 
opmuntrer til oprettelsen af en eller flere integrerede modeller 
til styring af energi og udledninger for hele København for at 
optimere ressourceudnyttelse og samtidig tilstræbe at 
minimere CO2-udledninger. Selvom individuelle modeller 
muligvis eksisterer, er der ikke noget, der tyder på, at en 
integreret model, der omfatter alle energikilder, netværk og 
brugere, er en del af planen for nogen interessenter. I lyset af 
det antal interessenter, der skal understøtte en integreret 
model, bør kommunen arbejde sammen med universiteter og 
forskningsinstitutter om at føre an i bestræbelserne med 
modeludvikling. 

Hvorfor en integreret model?
Der bruges modeller i flere brancher og discipliner til at simulere 
systemadfærd for at få viden om tendenser og bestemme de mest 
velegnede handlinger. Økonometri er f.eks. en række statistiske 
værktøjer, der gør økonomer i stand til at teste hypoteser ved hjælp 
af data fra den virkelige verden5. Det besvarer spørgsmål som  
f.eks. : “Hænger værdien af den canadiske dollar sammen med 
oliepriserne?” “Giver finansielle incitamenter reelt økonomien en 
saltvandsindsprøjtning, og hvis de gør, hvor meget skal det 
offentlige så bruge på at få gang i landets vækst?”

De, der handler på de finansielle markeder, går langt videre 
med disse modeller for at forudsige den kortsigtede præstation 
på en børs, en gruppe aktier i en større portefølje eller dagens 
forventede kurs for en individuel aktie. Disse modeller giver 
informationer til langsigtede politiske beslutninger eller til 
indtjeningstransaktioner på kortere sigt. I dette tilfælde kan 
modellerne omfatte parametre, der repræsenterer politiske 
beslutninger fra centralbankers side, f.eks. om rentesatser og 
pengeforsyning, samt vejr, aktuelle pristendenser for varer og 
serviceydelser for at kunne forudsige fremtidige pristendenser 
for individuelle aktier og markedet generelt. 

Modellerne er en hjælp til at integrere komplekse 
undersystemer i en enkelt matematisk model, der kan bruges til 
at bestemme virkningerne af at ændre vigtige parametre. 
Finansielle modeller er værktøjer, der anvendes af 
aktiehandlere til at bestemme, om de skal købe en aktie, holde 
på den eller sælge. På samme måde kan vejrmodeller hjælpe 
med at forudsige vejret for at fastlægge, om en atmosfærisk 
forstyrrelse vil blive til en orkan, der vil passere hen over større 
beboelsesområder, så indbyggere og myndigheder på de 
pågældende steder får tid til at forberede sig på den. 
Energisystemmodeller vil ligeledes sætte kommunen ledere, 
boligejere og drivkræfter i stand til at fastlægge den 
økonomiske rentabilitet ved energirenoveringer af en bestemt 
bygning. Innovatorer kan bruge modeller til at bestemme, om 
deres produkt eller serviceydelse vil give fordele til bestemte 
kundesegmenter.
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Figur 5:
Integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel 1

Gå sammen med universiteter og relevante forskningsinstitutter om oprettelse af en integreret  
model til styring af energi og emission for hele byen for at optimere ressourcer.

Biomasse
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Elektricitet

Varme

QR
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QCond

QAdfærd

Forbrug

Elektricitet

Varme

Køling

Bræ
ndse

l Arbejde

Kraftværk Transformer-
station –  

transmission

TransformereTransformerstation

Højspændings- 
ledninger

•	 Angiver, hvordan data skal bruges til at optimere energiforbruget

•	 Identificerer data, der skal bruges til at optimere interessen for 
energieffektivitet

•	 Informerer København om, hvordan energidata bruges til at 
reducere energiforbruget
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Fysiske modeller af disse systemer kan oprettes med brug af 
aktuelle tekniske metoder og kendte fysiske egenskaber ved de 
strukturer, der analyseres. Det er ikke nødvendigt med 
markante gennembrud for at modellere boliger, bygninger, 
industrifaciliteter, transportsystemer og andre forbrugere af 
energi og kilder til CO2-udledning (se 2009 ASHRAE-
håndbogen6). 

Ud fra et fysisk synspunkt er det f.eks. hurtigt at modellere 
varmeoptagelse eller varmetab for en bygning via bygningens 
klimaskærm pga. konduktion, konvektion, infiltration eller 
stråling (fra solen og endda til det ydre rum). Varmeoptagelse 
kommer desuden også fra belastning af fri varme, herunder 
varme fra lys, elektriske enheder (komfurer, strygejern, 
vaskemaskiner, køleskabe) og beboere. Virkningen af systemer 
til varme, ventilation og airconditioning (HVAC), herunder 
varmeapparater, kedler, kølere, input til fjernvarme og disses 
håndteringsenheder (AHU’er), er velkendt, selvom deres 
effektivitet kan forbedres via øget instrumentering og 
indsamling af data. Københavns Kommune har informationer 
om de fysiske egenskaber for de mange bygninger i byen, 
hvorfra termisk modstand fra mure, tage og vinduer er 
væsentlige input i beregninger af modeller. 

Modellerne skal også vurdere virkningen af infiltration via 
åbninger korreleret med vejrdata og endda data om menneskelig 
adfærd. Varmeoptagelse fra solen via tage, vinduer og mure. 
Derudover bør mulighed for passiv solvarmelagring i bygningen 
medtages. Bygningsmodeller skal kombinere alle parametre for  
at identificere muligheder for energibesparelser, handlinger som 
f.eks. materialeudvælgelse til nye og renoverede bygninger og det 
tilknyttede investeringsafkast.

Dynamiske modeller af individuelle forsyningsnet, strøm- og 
varmeforsyningssystemer kan oprettes med nuværende 
metoder til teknisk/matematisk modellering ved hjælp af 
velkendte data og forudberegnede funktionsmåder for 
elektricitetsproduktion, forsyningsnet og vejrsystemer. 
Modeller kan f.eks. opbygges ved hjælp af kendte/historiske 
data og data i realtid for brændselsforbrug på kraftværker, 
udledning af gasser (herunder CO2) og produktion af 
spildvarme til forskellige belastningsindstillinger fra laveste 
stabile belastning af anlæg til maksimalt output. Karakteristika 
for belastningsreponstid bør ligeledes modelleres for at tage 
højde for den meget forskelligartede dynamik i vedvarende 
kilder til elektricitetsproduktion (primært vind og sol). 
Modellen bør desuden vurdere virkningen af såvel kort- som 
langsigtede elektriske, mekaniske og vejrmæssige transienter i 
systemet. Intelligente strategier kan på denne måde 
identificeres til at reagere optimalt på transienter, samtidig  
med at CO2-udledninger minimeres. 

Et nøgleelement i denne anbefaling er, at modeller for alle 
systemer (elektrisk, spild, varme, køling) med de ofte adskilte 
kilder til, distribution og forbrug af energi skal integreres i en 
enkelt model, der omfatter de fysiske modeller ovenfor, så 
optimale strategier kan blive stimuleret på tværs af alle 
systemer.

Modellerne er en væsentlig del af den åbne dataplatform. De 
giver indblik i mulig gennemførelse ud over, hvad der aktuelt  
er opnået. At skabe modellerne vil kræve en tværfaglig 
indfaldsvinkel, der involverer opinionsdannere fra 
ingeniørvidenskab (elektricitet, termodynamik, 
varmeoverførsel, væskestrømning), materialevidenskab, 
arkitektur, meteorologi, økonomi og finansiering blandt 
mulige andre fag. 
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Faktorer, som påvirker QL: Vejr, omkostninger, bygning, historisk forbrug

QCons –  
forbrug

QCond –  
konduktionstab

QH – indehavere og tab 
som følge af adfærd

QR –  
strålingstab

QL = QR + QConv + QCond + QH + QCons

QConv –  
konduktionstab

Generelt skal vi bruge en model til:

•	 Langtidsplanlægning og simulering  
(”Hvad nu hvis?”)

•	 Driftsplanlægning af energiproduktion

•	 Overvågning i realtid og beregning af nøgletal

•	 Kort- og langsigtede optimeringer

QL

Ed

Varme

Figur 6:
Integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel 2
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Tab under transmission

Forbrug

Andre tab

Vind

∑QL

∑Ed

Kul

Gas

Sol

Købt 
elektricitet

Optimér her mht. omkostninger

Figur 7:
 Integreret slutpunkt til slutpunkt-model 3
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Københavns Kommune kan gå videre med udvikling af modeller 
i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutter ved at 
bruge en eller en kombination af følgende indfaldsvinkler:
•	 Opret et formelt brancheforum, der er åbent for alle 

branchens deltagere for at motivere til modelbidrag og 
vejledningsudvikling og fortløbende understøttelse. Ejerskab 
af modellerne bliver hos udviklerne, men tilbydes ejere og 
forbrugere af datahubben.

•	 Lav en anmodning om forslag til modeludvikling og 
-understøttelse. Styringsstrukturen til den åbne dataplatform 
kan levere finansiering af modellen og stille den til rådighed 
for ejere og brugere af data via en gebyrstruktur, der gør det 
muligt at få dækket omkostningerne.

•	 Opret en markedsplads for modeludviklere, hvor de mod et 
gebyr kan stille deres produkter til rådighed for alle deltagere 
i en datahub.

Fordelene
De modeller, der bruges sammen med den åbne dataplatform, 
vil give København mulighed for at fremme udvikling af 
innovationer, der kan understøtte et mere fleksibelt 
brændselsforbrug. Vor tids termostater giver f.eks. beboere i 
bygninger mulighed for at justere temperaturen indenfor, så 
der opnås et behageligt miljø. Forestil dig en ny termostat, der 
giver den person, som justerer den, en oversigt over 
omkostningerne ved den energi, der skal bruges, og virkningen 
af CO2-udledningen som følge af justering af temperaturen 
indendørs med 1°. 

Det tilknyttede energiforbrug i bygningen er ikke lineært. Det 
aktuelle vejr har stor indvirkning på et stigende varmetab via 
konduktion. Hvis temperaturen udenfor f.eks. er 10 grader 
lavere end dagen før, der blæser muligvis en hårdere vind, og der 
kan være større sandsynlighed for lækage (højere omgivende tryk 
kan øge infiltrationen), kan dette samlet set øge omkostningerne.

På samme måde vil virkningen af CO2-udledningen være en 
funktion af, hvor meget energi der kræves til at hæve temperaturen 
indendørs med 1° og blandingen af elektricitetsproduktionen på 
tidspunktet for den ønskede temperaturstigning (jo mere vindkraft 
online, jo lavere er CO2 -udledningerne). Det forudses, at når 
brugerne ser omkostningerne og virkningen i form af CO2-
udledningen ved at hæve temperaturen hver dag, vil de muligvis 
vælge at tage varmere tøj på i stedet.

Helt specifikt kan Kommunen eje egne data så vel som andre 
tilgængelige data og derved eksekvere modellen med relevant 
hyppighed for at nå de mål, der er angivet nedenfor:
•	 Evaluér fremdriften mod de angivne CO2-mål med det 

formål at identificere kløfter og modvirkningstiltag
•	 Stil det tekniske fundament for strategier til el-optimering til 

rådighed
•	 Informér beslutningstagere om besparelser på energi og 

udledninger via tekniske renovering og nyetablerede 
udviklinger inden for bolig, erhverv og industri

•	 Informér byen om nødvendige investeringer i 
instrumentering og kontrolpunkter

•	 Giv indblik i byens økonomiske udvikling og vækst
•	 Vigtigst af alt, angiv en grundlæggende teknisk og økonomisk 

struktur, der understøtter dataejere og dataforbrugere, der 
deltager i Open Value-netværket

Teamet forventer, at disse modeller kan bruges i 
undervisningslokalet til at undervise elever på alle klassetrin. 
Denne type modeller kan specielt bruges til at forbedre 
uddannelsen af ingeniører og arkitekter, som skal udforme 
fremtidens faciliteter.
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Anbefaling 2: Opret en integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel  

Københavns Kommune bør etablere formelle arbejdsrelationer med universiteter og forskningsinstitutter om at udvikle og implementere en integreret 
slutpunkt til slutpunkt-energimodel til planlægning, prioritering og overvågning af Open Value netværk-initiativet. 

Formål og forventede resultater

Modellen bør inkludere, men ikke være begrænset til den integrerede termodynamiske/elektriske ydeevne af hvert net: elektricitet, fjernvarme, køling, 
vand, trafik, vejrets påvirkning (historisk, realtid og prognoser) samt økonomisk input, herunder markedspriser på brændsler og kapitalomkostninger 
ved understøttelse af fremtidige energiinvesteringer. Det forudses, at modellen kan være sammensat af følgende flere, indbyrdes forbundne modeller 
over energiforbrug, produktion og udledninger:
•	 Boliger, private køretøjer
•	 Erhvervsfaciliteter og tilknyttet transport/logistik
•	 Offentlige bygninger, vognparker, genanvendelse/ressourceudvinding 
•	 Fordelingsnet, herunder transporttab
•	 Faciliteter til elektricitetsproduktion (herunder kul, gas, affald, vind og import) og vandpumpestationer
•	 Energimarkeder for brændsler, købt elektricitet og andre nøgleinput

Modellen bør omfatte økonometriske dynamikker, der er forbundet med befolkningstilvækst, variable priser, økonomisk udvikling og finansielt input 
(kapitalomkostninger og blandede investeringer). Denne type modeller kan f.eks. bruges af følgende grupper:
•	 Dataforbrugere:

 – Leverandører af udstyr til at identificere muligheder for at levere innovative løsninger og evaluere virkningen af CO2, energiforbruget og 
økonomien i de foreslåede innovationer

 – Bestyrere af net til at evaluere forskellige taktikker for elproduktion under nuværende og fremtidige vejrscenarier for at minimere udledninger og 
samtidig maksimere afkast til investorer

 – Innovatorer, som vil maksimere fordelseffekten af de nye produkter og serviceydelser, de opretter til markedet
 – Bygningsejere, som ønsker at gøre brug af serviceydelserne for at opnå optimalt valg af energiinvesteringer, der giver et fornuftigt 

investeringsafkast
 – Forbrugere af energi, som kan modtage tilbud fra leverandører specifikt til deres behov
 – Kommunens ledere til at modellere forskellige politiske alternativer og iagttage indvirkningen på områder, herunder energiforbrug, CO2-

udledninger, indkomstskat og økonomisk vækst
 – Leverandører af el til at evaluere forskellige virkninger af vejr, brændselskvalitet og strategier for vedligeholdelse af kraftværker for at optimere 

omkostninger og minimere CO2-udledninger
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Anbefaling 2: Opret en integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel (fortsat)

Formål og forventede resultater (fortsat)

•	 Dataproducenter:
 – Københavns Kommunes bygningsafdeling til hurtigt at bestemme, hvordan data gøres mere forbrugervenlige og således mere værdifulde for 

dataforbrugerne
 – Kommunens trafikafdeling til at stille data til rådighed, der kan påvirke borgernes daglige pendlingbeslutninger 
 – Leverandører af el og netoperatører til at vurdere de reelle fordele og påvirkninger, som datatilgængelighed kan have med hensyn til at fremme 

innovation for at sætte dem i stand til at nå deres mål for CO2, driftseffektivitet og investeringsafkast
 – Banker til at levere aktuelle rentesatser og dække lånebehov hos forbrugere for at fastlægge, om de vil fortsætte med energiinvesteringer

Forventede resultater
Ud over de ovenfor angivne anvendelsesområder af modellen for ejere og brugere af energirelaterede data, kan oprettelse og brug af en energimodel 
hjælpe Københavns Kommune med at håndtere nogle af de vigtigste udfordringer:
•	 Hvordan kan København bruge tilgængelige data til at optimere energiforbruget for de forskellige sektorer?
•	 Hvilke skridt skal byen tage, og hvilke data kan vi kræve for at optimere interessen for energieffektivitet og understøtte et mere fleksibelt 

energiforbrug?
•	 Hvilken måde er den bedste for København, hvis energidata skal bruges til at reducere forbruget af varme og elektricitet for virksomheder  

og i bygninger? 

Modellen vil gøre byen i stand til at identificere muligheder for at optimere energiforbruget efter sektorer i byen, ikke kun med hensyn til CO2-
udledninger, men også med hensyn til byens rolle i at fremme økonomisk udvikling. Den økonometriske komponent, der er kædet sammen med 
energiforbrug, bør give indblik i passende samlede investeringer og den hastighed af ændringer, der er fornuftig for at bevare økonomisk vækst. 

Konsekvens ved manglende handling
Der vil være nogle få vejledende fakta, baseret på fornuftig teknisk praksis, tilgængelige til beslutningstagning. Dette øger markant risikoen for, at der 
træffes dårlige valg, som mindsker byens økonomiske udvikling og lægger unødvendige omkostninger på borgerne, som både er rentebetalere og 
skattebetalere. Derudover kan byen tilføre energisektoren investeringer, der muligvis ville kunne opnå højere indtjening i andre offentlige sektorer.
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Anbefaling 2: Opret en integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel (fortsat)

Foreslået ejer og interessenter Forslag til ressourcer, der er behov for

Ejer: Københavns Kommune

Interessenter: 
•	 Universiteter
•	 Danish Power Systems
•	 Københavns Kommunes tekniske og miljømæssige 

administration, herunder direktionen, bygninger, miljø, 
teamdigitalisering (reference til Arch Team)

•	 Økonomiforvaltingen i Københavns Kommune
•	 Copenhagen Resource Institute
•	 DI-TEK
•	 Dansk Lys
•	 energinet.dk
•	 Danish Energy Association
•	 I/S Amagerforbrænding
•	 Better Place
•	 Cleardrive
•	 Danfoss
•	 DONG Energy
•	 Eltel Networks
•	 HOFOR
•	 Rambøll

Opinionsdannere (undervisere og aktører):
 – Ingeniører
 – Miljøforkæmpere
 – Økonomer
 – Finansmænd

Teknologi:
 – Beregningsplatform (måske en cloud-løsning)
 – Modelleringsværktøjer
 – Analyse- og optimeringsværktøjer 
 – Platforme til analyse af big data
 – Brugergrænseflade, skærm, dashboards
 – Systemintegration (SOA-værktøj)

Basisfinansiering fra kommunen til kickstart af modeludvikling, finansiering af 
bearbejdnings- og beregningsplatform. Der er en mulig omkostningsdækning fra 
dataforbrugere og -ejere.

Omkostningsestimat: Lavt med hensyn til København Kommunens aktuelle budget for 
2025 Klimaplan. Det vil blive lavere med hensyn til det samlede årlige energiforbrug for 
hele byen, særligt når der tages højde for potentiel omkostningsdækning. 
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Anbefaling 2: Opret en integreret slutpunkt til slutpunkt-energimodel (fortsat)

Afhængigheder Vigtige milepæle, aktiviteter og tidsramme

Ingen. Denne anbefaling vil være tilrådelig, også selvom 
den åbne dataplatform ikke bevæger sig fremad.

Kort sigt (0-3 måneder)
 – Bekræft deltagere, interesserede parter
 – Beslut, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, og socialisér med fællesskabet
 – Angiv formålet med startmodeller, og identificér ejere
 – Estimér samlede omkostninger til bearbejdning og hosting
 – Sørg for basisfinansiering

Mellemlangt sigt (4-9 måneder)
 – Etablér formelt modeludviklingsenhed
 – Udvikl og test startmodelkomponenter
 – Integrér model v 1.0
 – Test nøglescenarier

Langt sigt (6-18 måneder)
 – Test virksomhedsmodeller til omkostningsdækning/potentielt overskud
 – Lancér startmodel
 – Mål, fastlæg kløfter
 – Udarbejd planer om at lukke kløfter
 – Fastlæg alle nødvendige modelstandarder

Fortløbende udvikling og support

Prioritet

Høj
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Resultater
•	 Slutpunkt til slutpunkt-modellen accelererer og forbedrer resultaterne af 

de igangværende initiativer omkring en ny datainfrastruktur, herunder 
segmentering og benchmarking af Københavns Kommunes egne 
bygninger.

Kommende aktiviteter
•	 Identificér overordnet ejer, leder af arbejdsforløb og team
•	 Gennemgå detaljerede anbefalinger

Leverance/milepæle Måldato

Identificér bidragsydere Uge 1

Specificér modelkrav Uge 6

Estimér samlede omkostninger/sikker finansiering Uge 6

Fastlæg modelenhedsstruktur og fremgangsmåde til 
omkostningsdækning Uge 8

Etablér formelt ”modeludviklingsenheden” Uge 10

Etablér kernemodelplatformen, herunder analyse, 
visualisering osv. Uge 12

Anmod om modeludvikling Uge 12

Test første modeller Uge 20

Evaluér resultater Uge 24

Igangsæt model 1.0 Uge 26

Overordnet ejer Claus Billehøj

Leder af arbejdsforløb Martha Katrine Sørensen

Kerneteam Besluttes senere

Problemer/afhængigheder Status Handlinger, der 
skal lukkes

Accept af anbefalingen

Farve Beskrivelse

G Leverance/igangværende opgave og overholdelse af plan

Y Risikobehæftet leverance/opgave (planlægning og/eller omfang)

R Leverance/opgave er forfalden

C Leverance/opgave fuldført

Figur 8:
Eksempel på detaljeret handlingsplan for slutpunkt til slutpunkt-
energimodellen
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Anbefaling 3: Udvid transport- og 
bygningsinitiativer
For at beboere og virksomheder skal kunne reducere 
energiforbruget i bygninger og for trafik, har klimaplanen en 
samlet reduktion af udledninger på 7 % (bygninger) og 11 % 
(transport) som mål. Reduktionen af energiforbruget reducerer 
yderligere de økonomiske omkostninger ved klimaplanen, da 
byen undgår at skulle investere i nye kraftværk. Trafik og 
bygninger er områder, hvor kommunen har mindre direkte 
kontrol, da byen selv kun ejer og administrerer 5 % af 
bygningerne i kommunen. Derudover mangler byen tydeligvis 
en tilsynsmyndighed, der kan bemyndige energireduktion af 
andre. Den har dog  mulighed for konstruktivt at påvirke 
bæredygtig adfærd ved at demonstrere fordelene ved 
iværksættelse af fornuftige forholdsregler til bevarelse og 
overvågning. Ved at give forbrugere adgang til og indblik i 
energiforbruget i realtid kan det betyde, at de vil træffe bedre 
beslutninger om deres eget energiforbrug, både på kort, 
mellemlangt og langt sigt.

Bygninger er et godt eksempel på, hvor kommunen kan påvirke 
tankegangen. Da Københavns Kommune kun kontrollerer 5 % 
af kommunens bygninger, bør kommunen udvide initiativet 
ved at gå sammen med Byggestyrelsen, som kontrollerer en 
større pulje med offentligt ejede bygninger, samt HOFOR og 
DONG Energy. Sammen kunne parterne udvikle en metode 
til først at segmentere og derefter benchmarke og fortløbende 
overvåge energiforbruget i deres egne bygninger. Når 
kommunen bevisliggører mulighederne, kan det opmuntre 
private ejendomsejere til at tage de samme initiativer.

Hvis kommunen fortsat afgrænser og udvikler segmenterings- 
og benchmarkingfunktionerne, kan den levere målrettede 
informationer og uddannelse til borgere og erhvervsliv. Den 
kan også etablere målrettet samføring mellem boligejere, 
udbydere af serviceydelser til energirenovering og finansielle 
institutter.

Et andet konstruktivt initiativ omhandler nye trafiksignaler, 
som skal implementeres af kommunen inden for de næste to år. 
Ifølge klimaplanen vil signalerne bidrage til en reduktion på 
30 % i køretid og igangsætninger/standsninger. Det vil også 
reducere trafiktrængsel. 

For at kunne etablere et grundlæggende udgangspunkt for 
initiativet bør kommunen stille induktive sensoraflæsninger 
og manuelle optællinger til rådighed i Open Value-netværket. 
Det kan desuden suppleres med sensorer i kommunens egen 
vognpark med 1.500 biler. Ved at gøre data tilgængelig i en 
passende model kan universitetsstuderende og innovatorer 
begynde at lave skøn over de trafikforbedringer, som er 
resultatet af de nye signaler. En anden fordel ville være 
muligheden for at udnytte data om tilgængelige 
parkeringspladser, hvilket ville reducere den tid, bilisterne 
bruger på at finde parkeringspladser. 
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Private forbrugere

•	 Skal det være 
bussen, bilen  
eller cyklen?

•	 Vil du være med i en 
delebilsordning?

•	 Investeringsafkast 
for elektrisk 
køretøj?

•	 Omkostninger  
ved at hæve 
temperaturen 2°?

•	 Tilbagebetaling  
på et nyt apparat?

•	 Tilbagebetaling  
på nye vinduer/
isolering?

•	 Hvad er ydelsen i 
mine solpaneler?

Virksomheden

•	 Hvad er behovet for 
fjernvarme i dag?

•	 Hvad er 
elektricitetsforbruget?

•	 Hvordan er 
strømforsyningen 
sammensat i dag?

•	 Hvilke bygninger skal 
opgraderes?

•	 Hvor mange 
parkeringspladser  
er der behov for?

•	 Dynamisk 
busudvælgelse og 
–rutefastlæggelse?

Historiske data – forudsigelser – analyse – overvågning

Uddannelse – information – applikationer

Vi træffer hele tiden beslutninger

Figur 9:
Initiativer inden for transport og byggeri
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Mange beslutninger, der træffes af forbrugere, har en væsentlig 
indflydelse på energiforbruget og meget lidt eller ingen 
indvirkning på forbrugerens bekvemmelighed. Anbefalingen 
vil udnytte Open Value-netværket og applikationen som et 
middel til at indsamle historiske data fra flere kilder og data i 
realtid fra kilder som f.eks. eksterne aflæsningsmålere. 
Informationerne returneres til forbrugeren via uddannelse, 
information og applikationer som nyt indblik, der kan reageres 
på, og som er designet til at hjælpe forbrugeren med at træffe 
bedre beslutninger.

Københavns Kommune vil potentielt opnå forbedrede 
resultater fra nuværende og fremtidige klimaplaninitiativer via 
bedre indblik. Dette indblik kan bruges til at prioritere 
indsatsen, muliggøre yderligere optimeringer, tillade 
korrigerende handlinger i individuelle initiativer og reducere 
risikoen for uønskede resultater.

Energiproducenter kan udnytte data til planlægning på  kort og 
langt sigt og udarbejde prognoser på et langt mere detaljeret 
niveau. Anbefalingen vil have indflydelse på forbrugere, 
energiproducenter og Københavns Kommune. Anbefalingen 
vil også give Københavns Kommune mulighed for at engagere 
kommercielle interessenter ved at forbinde forbrugere med 
forbrugsudfordringer med udbydere af tekniske og finansielle 
løsninger. Kommunen skal starte med mindre løsninger, hvor 
den har en høj grad af kontrol (f.eks. ejerskab af bygninger og 
vognpark). Den kan senere afgrænse mønstre og erfaringer til 
fordel for andre.
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Anbefaling 3: Udvid transport- og bygningsinitiativer

Københavns Kommune bør etablere et program, der giver private og erhvervsmæssige brugere og energiproducenter mulighed for at reducere 
energiforbruget fra trafik og i bygninger via velinformerede beslutninger, der er gjort mulige af Open Value-netværket. 

Formål og forventede resultater

Denne anbefaling vil påvirke offentlige og private forbrugere og fokuserer specifikt på følgende to områder, der indeholder muligheder:
•	 Bygninger:

 – Offentlige bygninger, ikke inklusive bevaringsværdige bygninger
 – Private bygninger, inklusive erhvervskomplekser
 – Individuelt ejede bygninger og bygninger i socialt boligbyggeri
 – Pilotprojekt i områderne omkring Sankt Kjelds-kvarteret og Nordhavn, der skal validere og optimere anbefalingerne til energieffektivitet

•	 Trafik:
 – Privat og offentlig transport
 – Alle transportmidler, herunder biler, cykler, busser, tog, metro, gang 

Forventede resultater:
Forbrugere kan nås, uanset hvor de er, og få informationer i realtid om deres forbrug, f.eks. via smartphones, så de kan træffe velinformerede valg 
om deres handlinger. Forbrugere vil realisere besparelser, der er forbundet med at træffe disse valg om energiforbrug i typiske hverdagsbeslutninger, 
f.eks. (men ikke begrænset til) følgende situationer:
•	 Bygninger:

 – Kort sigt: Konsekvens af at skrue op/ned for temperaturen eller holde vinduer åbne/lukkede
 – Mellemlangt sigt: Køb af husholdningsapparater
 – Langt sigt: Investeringer i teknisk renovering eller energirenovering, f.eks. isolering eller varmepumper

•	 Trafik:
 – Kort sigt: Vælge den bedste transportmåde, som optimerer omkostninger, energiforbrug og køretid for kortere ad hoc-ture ind til byen
 – Mellemlangt sigt: Vælge det bedste transportmiddel, der optimerer omkostninger, energiforbrug og køretid for gentagne daglige ture til arbejde, 

skole og fritidsaktiviteter i byen og til/fra forstæderne
 – Langt sigt: Investeringer i egen transport, f.eks. bil, samkørsel, elektrisk køretøj, cykel, der optimerer omkostninger og køretid for størstedelen af 

forbrugernes ture

Konsekvens ved manglende handling
Forbrugerne vil ikke kunne træffe velinformerede beslutninger og vil derfor ikke foretage passende handlinger for at reducere energiforbruget. 
Energiforbruget vil forblive på nuværende eller højere niveau. Offentlighedens interesse for og engagement i klimaplanen vil mindskes, fordi 
forbrugerne fortsat vil være uengagerede og uden bemyndigelse. Dette sætter opnåelse af målene i klimaplanen i fare.
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Anbefaling 3: Udvid transport- og bygningsinitiativer

Foreslået ejer og interessenter Forslag til ressourcer, der er behov for

Ejer: Københavns Kommune – Kommunens 
udviklingsafdeling

Interessenter: 
•	 Københavns Kommune (Teknik og Miljø 

Forvaltningen, Bygningsstyrelsen, styrelse for 
offentlige bygninger, Klima- og Energiministeriet, 
Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, 
Københavns offentlige kommunikationsteam, 
Energiministeriet, Miljøministeriet):

•	 Borgere (Frederikssund, Albertslund, Sjælland)
•	 Byudviklere
•	 Energiudbydere (f.eks. DONG, HOFOR, NRGI, ARC)
•	 Leverandører af teknisk infrastruktur (Velux, Rambøll, 

Niras, Kuban, Exergi, Amplex, Greenwave, Kuben, 
Cisco, Danish Outdoor Lighting Laboratory, Dansk 
Lys)

•	 Energiforbrugere (ejendomme i København, private 
bygningsejere, almennyttige, sociale boliger)

•	 Meningsdannere: (DHI, universiteter (som f.eks. RUC, 
Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet), 
Dansk Industri, Teknologirådet, IT-Branchen, DI 
Energibranchen, Connect Denmark, Energinet)

•	 Virksomheder (Connect Denmark, Danfoss, 
Grundfos, Accenture, Deloitte Cleardrive, Better 
Place, ABB, Siemens, Schneider Electric)

•	 Projektleder fra Københavns byudviklingsafdeling i to år 
•	 Projektleder fra transportafdelingen i to år
•	 To ressourcer fra København Kommunes IT-afdeling for Sankt Kjelds-kvarteret og 

Nordhavn-området
•	 To personer fra IT-afdelingen og transportafdelingen, der skal stå for kontakten med 

Open Value-netværket for hhv. bygninger og transport
•	 Applikationsudviklingsteam på fire til fem personer i en periode af tre måneder 

til udvikling af applikationer på pilotprojekternes placeringer i samarbejde med 
kontaktpersonen i Open Value-netværket.

•	 I forbindelse med udrulning i hele Københavns Kommune vurderes nødvendigheden af 
behovet for arbejdskraft ud fra læringen fra pilotprogrammet

•	 Et fokuspunkt for hver interessent, f.eks. byudviklere, energiudbydere, 
energiforbrugere, meningsdannere og virksomheder

Omkostningsestimat: Medium. De eneste omkostninger vil være relateret til de 
ressourcer, der er anmodet om ovenfor og de intelligente målere på pilotplaceringerne. 
Den samlede udrulning i hele byen estimeres efter pilotprogrammet og kan udføres via 
et ESCO-samarbejde (vedrørende energirenovering).
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Anbefaling 3: Udvid transport- og bygningsinitiativer (fortsat)

Afhængigheder Vigtige milepæle, aktiviteter og tidsramme

•	 Etablering af Open Value-netværket
•	 Etablering af et styringsorgan
•	 Mediekampagner om adfærdsændringer
•	 Eksterne aflæsningsmålere til bygninger og efter 

enhed som minimum
•	 Trafiksensorer til måling af transportmiddel, 

hastighed, antal og type
•	 Infrastruktur til dataindsamling i realtid fra sensorer
•	 Datainfrastruktur bør opfylde løbende behov og ad 

hoc-behov baseret på mulige resultater fra løbende 
analyse af registreringer.

•	 Forbrugsdashboard i realtid i hjemmet og på PDA’er/
smartphones

•	 Eksternt styrede/mobilstyrede 
husholdningsapparater

•	 Bygningsdata (både offentlige og private) og ejerskab 
af bygninger (som bebos af ejerne eller udlejes)

•	 Data om energiforbrug i realtid for større bygninger fra 
udbydere

•	 Energiprofil af bygningen med behov, plan, estimat og 
tidsplan i forbindelse med teknisk renovering

•	 Overvej tilgængelige, innovative produkter inden 
for belysning, f.eks. gadelamper, der aktiveres af 
bevægelsesdetektorer 

Kort sigt (1-3 måneder)
•	 Bygninger:

 – Udarbejd projektplan for bygningspilotprojekt – Sankt Kjelds-kvarter og Nordhavn-
området

 – Udfør en energirevision, og udarbejd en plan for teknisk renovering for hver bygning 
på de to pilotprojektplaceringer: Sankt Kjelds-kvarteret og Nordhavn-området

•	 Trafik:
 – Udarbejd projektplan for trafikken i Sankt Kjelds-kvarteret og Nordhavn-området
 – Udarbejd en plan for indsamling af trafikdata fra induktive løkker, manuelle 

optællinger, Bluetooth-pilotprojekter og byens egne biler og andre relevante kilder 

•	 Levér katalog med datakilder og -ejere til Open Value-netværket
•	 Repræsentant fra København Kommunes IT-afdeling skal opbygge applikationer til 

præsentation af data, der er indsamlet, integreret, modelleret, aggregeret, visualiseret 
og delt via Open Value-netværket for at etablere den første slutpunkt til slutpunkt-
løsning, der giver nyt indblik 

•	 Pilotløsning, der er anvendt til at frigøre aktuelle data for at gøre byen, virksomheder, 
studerende og innovatorer i stand til at estimere, simulere og overvåge effekten af 
klimaplaninitiativet med henblik på optimering af signalsystemer og teknisk renovering 
af bygninger

•	 Udfør pilotprojektet efter tre måneder

Mellemlangt sigt (4-9 måneder)
•	 Fortsæt overvågningen af pilotprojeket i tre måneder, og rapportér resultaterne til 

styringsorganet
•	 Fortsæt samarbejdet med repræsentanter fra Open Value-netværket, så der skabes 

borgergenererede, innovative applikationer med mobile platforme
•	 Bygninger: Udvikl en visuel 3D-model (varmekort) over energi, opvarmning og CO2-

udledninger i private hjem
•	 Trafik: Lav en model med visuel kortlægning over energiforbrug og CO2-udledninger 

fra trafik 
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Anbefaling 3: Udvid transport- og bygningsinitiativer (fortsat)

Afhængigheder Vigtige milepæle, aktiviteter og tidsramme

Langt sigt (10-18 måneder)
•	 Baseret på pilotprojektresultaterne udrulles trafik- og bygningsprogrammerne til andre 

dele af København.
•	 Fastlæg en model for energiforbrug og et program for planrealisering for 

energieffektive bygninger og bæredygtig trafik, så der fortsat er momentum hos 
borgerne.

•	 Fire årsager til fortsat at køre mediekampagnerne:
1. Styrke informationerne om energieffektivitet for at opnå adfærdsændringer
2. Give energibesparelser høj prioritet hos forbrugerne (hvilket ikke er tilfældet på 

nuværende tidspunkt) 
3. Forbinde CO2-udledninger med sundhedsrisici
4. Påbegynde kommunikation med skoler og læreanstalter

•	 Overvej måder at sænke energiafgifter på, da disse p.t. er de højeste i verden. Der er 
en forventning i offentligheden om, at regeringen vil handle inden for dette område. 
Beskatning bør ses som et incitament til indførelse af initiativer om CO2-neutralitet.

•	 Byen bør fortsat yde hjælp til og stille garanti for lån til initiativer, der sænker 
energiforbrugt og CO2-udledninger. 

•	 Fortsæt skattenedsættelser for teknisk renovering af gamle bygninger. Når bygninger 
udlejes, vil ejerne ikke indvillige i teknisk renovering, medmindre der kan opnås 
finansiel støtte til investeringen.

Prioritetsstatus

Høj – har meget store muligheder for at resultere i væsentlige besparelser for alle interessenter.
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Resultater
•	 Københavns Kommune har allerede domænespecifikke datasæt med 

forskellige interessenter
•	 Københavns Kommune har forpligtet sig til en digital infrastruktur, der vil 

lette indføring  
af nye tjenester baseret på data om det offentlige energiforbrug

•	 Københavns Kommune ser på segmentering og benchmarking af byens 
egne bygninger, og der er desuden projekter med gadebelysning og 
trafiksignaler undervejs

Kommende aktiviteter
•	 Identificér byens egne bygninger til pilotprojekt
•	 Planlæg og udfør pilotprojekt om energireduktion i bygninger og fra 

trafik ved at bruge byens egenejede bygninger, biler og 
trafikinfrastruktur som første mål

•	 Udarbejd visuel model i 3D (varmekort) for bygninger og flowmodel for 
trafik mht. energi, opvarmning og CO2-emission, der kan eftergøres på 
lignende områder i den private sektor,  hvor byen har mindre kontrol

Leverance/milepæle Måldato

Identificér bygninger ejet af byen til pilotprojekt Uge 1 - 8

Identificér køretøjer ejet af byen til pilotprojekt “

Identificér databehov og dataejere “

Udarbejd datakatalog til Open Value-netværk “

Udvikl investeringsafkast til projekter “

Overvåg resultater af scenarier Uge 8 - 16

Udvikl segmentering af bygninger “

Arbejd med innovatorer om at oprette flere apps “

Udvikl rapporter og dashboards “

Identificér lignende scenarier i den private sektor Uge 16 - 24

Gør mønstre og metoder stærkere “

Definér incitamenter og genkendelsesprogrammer “

Overordnet ejer Leder, Byudviklingsafdeling, København

Leder af 
arbejdsforløb Leder af bygninger og transport

Kerneteam
Projektleder for bygnings- og transportinitiativer, 
teamleder for app-udvikling, fokuspunkt for hver 
interessentkategori

Problemer/afhængigheder Status Handlinger, der 
skal lukkes

Accept af anbefalingen

Oprettelse af Open Value Network

Identifikation af førstebrugssager 
for bygninger og transport

Fastlæg deltagelse af dataejere, 
forbrugere og innovatorer

Fastlæg kommercielle modeller, 
der passer kommercielle aktører 
efter behov

Farve Beskrivelse

G Leverance/igangværende opgave og overholdelse af plan

Y Risikobehæftet leverance/opgave (planlægning og/eller omfang)

R Leverance/opgave er forfalden

C Leverance/opgave fuldført

Figur 10:
Eksempel på detaljeret handlingsplan for initiativer i relation til  
transport og bygninger
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Anbefaling 4: Opret et styringsorgan
Københavns Kommune bør etablere en styringsstruktur, der 
ledes af en person, som er udpeget af overborgmesteren, og 
som har klart definerede lederegenskaber, der skal fremme 
strategi, tilsyn med fælles matrixledelse og systemydelse.  
Dette organ skal omfatte repræsentanter for det offentlige, 
erhvervslivet og borgerne. Det skal oprette et målingssystem, 
der registrerer og rapporterer status for arbejdet mod opnåelse 
af målene om CO2-neutralitet i 2025.

Indfaldsvinklen bør være at fungere som pilotprojekt for denne 
model med en mindre gruppe interessenter, som vil samarbejde 
og føre tilsyn med initiativer, der styres af kommunen.  
Når pilotprojektet er godt gennemført, implementeres  
det i sin helhed og med alle interessenter repræsenteret  
i styringsorganet i en faseinddelt fremgangsmåde,  
hvor interessenter gradvist kommer til i forhold til  
de nøgleinitiativer, der er på vej.

Styringsorganet er nøgleindsatsressourcen for alle andre anbefalinger. 
Det øverste ledelsesteam for denne matrix er et beslutningsdygtigt 
organ, der har til opgave at fremme handling, som kan få visionen i 
2025 Klimaplan til at blive en realitet. Ledelsesteamet skal hjælpe 
disse personer med at iværksætte handlinger og fjerne barrierer,  
så der opnås fuld optimering af de respektive initiativer. Der vil blive 
udviklet og registreret en række målinger som del af dette samlede 
ledelsessystem. Fremdriften gennemgås på regelmæssigt planlagte 
møder, typisk månedligt. Der udarbejdes formelle mødereferater,  
og styringsorganet vil gennemgå handlinger, ejere og datoer for 
gennemførelse af mål.

Styrings- og innovationsorgan  
(offentlige og private medlemmer) 

Overborgmester Frank Jensen og ledende interessenter

Støttende organisationer

Understøttende IT-infrastruktur

Initiativer

2025 CO2 
neutral strategi

Dataintegration
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yn

am
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Samarbejde

Myndigheder

Borgere LedereVirksomheder

Initiativer Initiativer

Figur 11:
Styringsstruktur
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Anbefaling 4: Opret et styringsorgan

Etablér en styrings- og innovationsstruktur, der ledes af en person, som er udpeget af overborgmesteren, og som har klart definerede 
lederegenskaber, der skal fremme strategi, tilsyn med fælles matrixledelse og systemydelse. 

Formål og forventede resultater

Formål:
Opnå ejerskab til og styre processer, initiativer og tilknyttede projekter, som vil føre København mod 100 % CO2-neutralitet i 2025.

Det er styringsorganets ansvarsområde at fremme bedre beslutninger og samarbejde på tværs af matrixen af interessenter, herunder offentlige 
myndigheder, virksomheder og borgere. Der vil desuden være en række understøttende organisationer, som er repræsenteret i denne styrelse, f.eks. 
Copenhagen Cleantech Cluster7. Medlemmernes ansvarsområder er angivet nedenfor:
•	 Fokusér på strategi, initiativer og proces, og fastlæg betingelser for god gennemførelse
•	 Definér og kommunikér prioriteter til understøttelse af målene om CO2-neutralitet i 2025
•	 Udvikl/opdatér køreplanen for transformation af København, og forbind den med danske og EU-integrerede køreplaner
•	 Start med en pilotfase, hvor der fokuseres på initiativer, som staten har kontrol over, herunder teknisk renovering af offentligt ejede bygninger, før der 

fortsættes til andre bygninger (start i det små, og udvid omfanget, efterhånden som processen skrider frem)
•	 Justér initiativerne for København med interessenter (offentlige myndigheder, virksomheder og borgere), og arbejd frem mod enighed om 

finansieringsprioriteter. Rationalisér initiativer med Danmark og EU  
•	 Sørg for at sikre kvalitet, aktualitet og tilgængelighed af data
•	 Sæt mål for og sørg for, at fordelene i initiativerne realiseres
•	 Koordinér og rådgiv om status for transformationens fremdrift
•	 Løs problemer i forbindelse med initiativ, projekt og portefølje, og opnå enighed om prioritering og justering af initiativer
•	 Fremskynd gennemførelse af produktivitet og effektivitet, og realisér drifts- og forbedringsmæssige mål 
•	 Udnyt kompetencer i slutpunkt til slutpunkt-matrixorganisationen
•	 Arbejd mod enighed på tværs af matrixens teammedlemmer med hensyn til IT-problemstillinger, der vedrører Open Value-netværket, den 

integrerede slutpunkt til slutpunkt-energimodel og forskellige initiativer inden for transport og byggeri
•	 Skab forbindelser med globale organisationer for at deltage i deling af best practices
•	 Opbyg en kultur med fortløbende forbedringer
•	 Viderekommunikér succeser
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Anbefaling 4: Opret et styringsorgan (fortsat)

Formål og forventede resultater (fortsat)

Forventede resultater
Et integreret administrationssystem, der understøttes af en organisatorisk struktur og har til formål at understrege:
•	 Påviste fordele for interessenter
•	 Vellykket implementering af sponsorerede initiativer til transformation og innovation
•	 Økonomisk vækst 
•	 100 % CO2-neutralitet i 2025
•	 Reduktion af energiforbrug
•	 Justering af data vedrørende ejerskab, standarder, udveksling af algoritmer, åbenhed, beskyttelse af personoplysninger og struktur 

Konsekvens ved manglende handling
Hvis alle interessenter arbejder i siloer, som de gør i dag, vil det resultere i implementering af initiativer, der ikke er optimeret med eller justeret 
efter kommunens samlede vision og mål. Effektiviteten i udnyttelse af data til fremme af innovation og økonomisk vækst vil blive undertrykt. Nogle 
interessenter vil muligvis nå nogle af deres individuelle mål, men ikke i det mulige omfang, som hvis det var ledet af et styrings- og innovationsorgan, 
der fremmer samarbejde på tværs af alle interessenter. Borgere og virksomheder vil ikke være i stand til at agere/handle innovativt uden integrerede 
dataløsninger, hvilket vil virke hindrende på optimering af det samlede fordelspotentiale.

Foreslået ejer og interessenter Forslag til ressourcer, der er behov for

Ejer: Overborgmesteren 

Interessenter
•	 Offentlig myndigheder:

 – Claus Juhl – administrerende direktør i 
Økonomiforvaltningen i København

 – Claus Bjørn Billehøj – overordnet leder for teamvækst og 
partnerskab

 – Pernille Andersen – administrerende direktør, Teknik- og 
Miljøforvaltningen

•	 Overborgmester Frank Jensen og borgmester Ayfer Baykal
•	 Borgere (Frederikssund, Albertslund, Sjælland)
•	 Byudviklere
•	 Energiudbydere (DONG, HOFOR, ARC)
•	 Leverandører af teknisk infrastruktur (ABB, Siemens, 

Danfoss, Velux, Rambøll, Niras, Danish Outdoor Lighting 
Laboratory, Outdoor Lighting Innovation Network, Deloitte)

•	 Energiforbrugere
•	 Meningsdannere (universiteter, Dansk Industri, 

Teknologirådet
•	 Virksomheder (Connect Denmark, Cleardrive)

•	 Fokuspunkter for alle interessentfællesskaber vil blive udpeget og vil 
repræsentere deres kreds af støtter

•	 Administrativ assistent, der skal organisere møder, tage referater og registrere 
fremdrift

•	 Projektleder, der skal tilknyttes for at holde styr på alle initiativer og sikre justering 
efter samlet vision og mål, rettidighed af handlinger og etableret tildeling af 
ejerskab

•	 Den tid, der skal arbejdes i styringsorganet, er ca. 8-10 timer om måneden
•	 Nettoomkostninger forventes at være neutrale – den tid, der bruges i 

styringsorganet, vil potentielt reducere den tid, der skal bruges på problemer i 
forbindelse med ikke-samarbejdsmæssige foranstaltninger
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Anbefaling 4: Opret et styringsorgan (fortsat)

Afhængigheder Vigtige milepæle, aktiviteter og tidsramme

•	 Interessentstyring er nøglen til den accept og 
understøttelse, der er nødvendig for at implementere 
vedvarende ændringer

•	 Afklaring af roller/ansvarsområder er meget vigtig og 
bør altid kunne føres tilbage til strategien, visionen og 
missionen

•	 Enighed om finansiering af stillinger og initiativer

Kort sigt: Planlægning/personaleansættelsesfase (uge 1-3)
 – Udpege en leder 
 – Udpege en assistent
 – Udpege en projektleder
 – Identificere alle medlemmer af gruppen af interessenter, og få deres accept for 

deltagelse 
 – Udarbejde charter, vedtægter og politikker
 – Definere relevante styrelseskomitéer
 – Definere roller og ansvarsområder 
 – Udarbejde projektplan med tidslinjer og ejere
 – Tydeliggøre visionen og missionen

Mellemlangt sigt: Lancere styringsorganet (uge 4)
 – Interessenter skal sende en liste over alle initiativer til projektlederen til 

konsolidering
 – Udarbejde præsentationsmaterialer til styrelsesmøder
 – Engagere interessenter for at udarbejde en gennemgang af deres individuelle 

initiativer til styrelsesmødet, på hvilket tidspunkt interessenterne gennemgår, 
diskuterer og prioriterer initiativerne, og projektlederen udarbejder en tidsplan for 
alle gennemgange

•	 Designe/udarbejde pilot- og testkoncepter (uge 5)
•	 Udføre pilotprojekt og udvikle erfaringer (uge 8)
•	 Planlægge fuld implementering i en faseinddelt fremgangsmåde (uge 10)
•	 Udføre fuld implementeringsstruktur baseret på testet pilotprojekt/¬styringsorgan i 

lille skala (uge 12)

Prioritet

Høj
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Resultater
•	 Københavns Kommune har udnævnt en leder, de kan være en potentiel 

kandidat som leder af København 2025-styringsorganet

Kommende aktiviteter
•	 Identificér overordnet leder, leder af arbejdsforløb og team
•	 Etablér grundlæggende retningslinjer
•	 Gennemgå detaljerede anbefalinger

Leverance/milepæle Måldato

Planlægningsfase – udnævn leder og teammedlemmer Uge 1 - 3

Start styringsorganet for København 2025 Uge 4

Etablér et udgangspunkt for organet Uge 4

Design/udarbejd pilot- og testbegreber Uge 5

Udfør pilotprojekt, og udvikl erfaringer Uge 8

Planlæg fuld implementering i en faseinddelt fremgangsmåde Uge 10

Udfør fuld implementering Uge 12

Overordnet ejer Overborgmesteren (eller dennes delegerede)

Leder af 
arbejdsforløb Besluttes senere

Kerneteam Overordnet leder, projektleder, repræsentanter fra  
alle interessenter

Problemer/afhængigheder Status Handlinger, der 
skal lukkes

Accept af anbefalingen – støtte fra 
overborgmester Frank Jensen

Klar forståelse af afhængigheder, 
problemer og risici

Kommunikation af 
forretningsmæssige fordele for 
interessenter

Klart defineret styringssystem og 
kommunikationsplan

Klart definerede succeskriterier 
og mekanismer

Farve Beskrivelse

G Leverance/igangværende opgave og overholdelse af plan

Y Risikobehæftet leverance/opgave (planlægning og/eller omfang)

R Leverance/opgave er forfalden

C Leverance/opgave fuldført

Figur 12:
Eksempel på detaljeret handlingsplan for et styringsorgan
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Københavns Kommune er fremadtænkende og 
progressiv, og dens nøgleinteressenter anerkender, at 
klimamål, energiforbrug og trafikale forbedringer er 
indbyrdes forbundet. Kommunen har planer for fremtidig 
instrumentering af dataindsamling, herunder målere og 
sensorer til gadebelysning, med forskellige datakilder, 
der er tilgængelige i dag, i ikke-struktureret, 
decentraliseret format. 

Mange af de data, der indsamles fra eksisterende kilder, 
udnyttes ikke fuldt ud, fordi mange datakilder ikke er indbyrdes 
forbundet, og derfor realiseres de informationer, det er muligt 
at udlede af dataene, ikke. IBM Smarter Cities Challenge-
teamets kortsigtede anbefalinger fokuserer på at låse op for 
data og dele og analysere data, der allerede er indsamlet, og på 
generering af infrastruktur til en datamodel, der kan udnyttes, 
efterhånden som nye datakilder dukker frem.

Det at ’låse op for’ data involverer standardisering af 
dataformatet og indsamling af data fra forskellige kilder på et 
fælles lager. Når dataene er standardiserede, er det nemmere at 
dele dem. Disse sammenlagte, delte data gør det muligt at 
udføre mere avanceret analyse og visualisering og giver dermed 
nyt indblik til vejledning af videre handlinger (f.eks. optimering 
af timing af trafiksignaler, planlægning af offentlige 
arbejdsprojekter, adfærdsændringer i forbindelse med 
energiforbrug og oplysninger om trafikbetingelser for 
borgerne), som gør embedsmændene i stand til at vælge 
relevante muligheder, der kan hjælpe København med at nå sit 
mål om CO2-neutralitet i 2025.

Ud over teknologiske anbefalinger er det vigtigt at opretholde 
og yderligere udvikle samarbejdet mellem kommunens 
embedsmænd, universiteter og den private sektor, som denne 
Smarter Cities Challenge fungerer som en katalysator for. 
Styringsorganet for København 2025 skal være med i den 
fortsatte prioritering af initiativer, der vil styrke hele samfundet. 
Styringssystemet vil fremme overvågning af CO2-målene for 
2025 og vil fremme et stærkt samarbejde blandt interessenterne 
og på denne måde muliggøre fremtidig økonomisk vækst og 
bæredygtighed.

De fordele, København vil få af et Open Value-netværk, er 
følgende:
•	 Bedre resultater: København vil opnå bedre resultater, f.eks 

lavere udledninger og højere energireduktion.
•	 Lavere risiko: København vil få tidlige prognoser og kan 

foretage korrigerende handlinger omkring nye 
problemstillinger, når initiativerne i 2025 Klimaplan udføres.

•	 Nye muligheder: København vil skabe større indblik, som 
kan udvikle og/eller muliggøre nye initiativer inden for 
rammerne af klimaplanen.

•	 Vækst: København vil stille informative kvalitetsdata til 
rådighed til andre formål end selve initiativerne i klimaplanen 
og muligvis skabe fordele ud fra nyt indblik, nye 
energiteknologier og nye forretningsmæssige innovationer.

Opsummeret har København opbygget et solidt fundament, 
hvorfra der kan udvikles nye innovative kapaciteter som 
beskrevet i disse anbefalinger for at demonstrere lederskab inden 
for de indbyrdes forbundne områder som håndtering af 
klimaændring, energiforbrug og forbedring af transportkapacitet 
som en reel “Smarter City”.

5. Konklusion



IBM’s Smarter Cities Challenge Report København

50

Figur 13:
Hvad København opnår, hvis kommunen går videre med anbefalingerne

Byens  
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aktiver, serviceydelser, 
virksomheder, eksport

•	 Uddannelse af borgere
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muligheder

KØBENHAVNS KOMMUNES 
RESULTATER



IBM’s Smarter Cities Challenge Report København

51

Figur 14:
Nøgleresultater for KBH 2025 Klimaplanen

DE VIGTIGSTE BUDSKABER ER...

...kan København nå sine  
mål om at blive førende i verden

•	 ved at starte et program til økostimulering 

•	 ved at udnytte eksisterende intelligensressourcer

•	 ved at få transportfaciliteter og bygninger til at være til gavn 
for indbyggerne

•	 ved at lede matrixen
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6. Bilag

Bilag A. Kildehenvisninger 

Interessent Styrekomité for Smarter Cities Challenge CPH 

Claus Bjørn Billehøj Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen - Center for Byudvikling

Claus Juul Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Emilie Hvidtfeldt Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen - Center for Byudvikling

Hans Christian Christensen Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen - Miljø 

Jørgen Abildgaard Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen - Miljø 

Louise Tang Pedersen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen - Center for Byudvikling

Rolf Vibe Rønnow Foxby Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Tine Eriksen Green Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen - Center for Byudvikling

Cecilie B. Müller IBM

Michelle R.  Cantor IBM

Interessent Københavns Kommune 

Byudvikling Økonomiforvaltning

Team Analyse og Klima Københavns Ejendomme

Analyse & Udvikling Københavns Ejendomme

Direktørs Teknik- og Miljøforvaltningen

Team Environment Teknik- og Miljøforvaltningen

Team - ressourcer, strategi og organisation Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Miljø Teknik- og Miljøforvaltningen

Erhvervsservice Teknik- og Miljøforvaltningen

Team - ressourcer, Team - digitalisering Teknik- og Miljøforvaltningen

Team - erhvervsservice Teknik- og Miljøforvaltningen

Team - trafik Teknik- og Miljøforvaltningen
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Vidensinstitutioner Rolle

CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende non-profit-forening, som består af omkring 
9.000 personer fra mere end 400 virksomheder fra alle dele af det danske erhvervsliv.

Copenhagen Capacity “Copenhagen Capacity hjælper alle virksomheder, som overvejer at etablere sig eller udvide 
deres forretning i København, med at nå deres forretningsmål.

Copenhagen Cleantech Cluster Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) er placeret centralt i cleantech-økosystemet 
i Danmark. Formålet er at sikre fortsat vækst for eksisterende virksomheder, som 
beskæftiger sig med ren teknologi, at understøtte og hjælpe sådanne virksomheder og at 
tiltrække flere udenlandske cleantech-virksomheder til Danmark.

Copenhagen Resource Institute Copenhagen Resource Institute er et uafhængigt rådgivningsorgan, som udfører 
undersøgelser og analyser inden for områderne affald, ressourceeffektivitet, bæredygtigt 
forbrug og bæredygtig produktion.

Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center er samlingspunkt for alle med interesse i arkitektur og bæredygtig 
byudvikling.

Innovationsnetværket DANSK LYS Innovationsnetværket DANSK LYS er et etableret netværk med fokus på lys og belysning.

DI Byg DI Byg er en brancheorganisation, som består af producenter, leverandører, distributører og 
entreprenører inden for byggebranchen.

DI Energibranchen DI Energi forsøger at omsætte de gode målsætninger fra energiaftalen fra 2012 i en specifik 
struktur med regler, der gavner energibranchen.

DI-TEK DI ITEK er et dansk branchefællesskab for virksomheder inden for IT, telekommunikation, 
elektronik og kommunikation.

IT-Branchen IT-Branchen er den største selvstændige brancheforening for IT- og televirksomheder i 
Danmark.
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Privat interessent Rolle

ABB ABB er førende inden for kraft- og automationsteknologier. ABB tilbyder løsninger til  en 
intelligent elforsyning (smart grid).

Accenture Accenture er en global virksomhed inden for management consulting, teknologi og outsourcing. 
Virksomheden tilbyder ekspertise inden for udvikling af intelligente byer (smart cities).

ARC Amager Ressourcecenter (tidl. Amagerforbrænding i/s). Det næststørste forbrændingsanlæg. 
Anlægget leverer fjernvarme til store dele af København.

Amplex En Aarhus-baseret virksomhed, som tilbyder løsninger til intelligente elnet (smart grid), 
avancerede målerinfrastrukturer og systemer til energistyring.

Better Place Førende inden for teknologier og løsninger til elbiler.

Martin “Guf”, kok Bæredygtig madlavning, Lokal kærlighed. 

Cisco Privat virksomhed, som designer, producerer og sælger netværksudstyr.

Cleardrive Projekt AllAround er i gang med at udvikle en deleordning med elbaserede one-way-bybiler. 
Ordningen kan betjene 5.000 medlemmer i København med 150 elbiler og kun tre, enkle 
ladestationer.

ClimateCHECK Corporation ClimateCHECK er en virksomhed, som beskæftiger sig med innovative løsninger til styring 
af  drivhusgasudledning. Virksomheden har ekspertise inden for de førende protokoller og 
standarder for udledning af drivhusgasser.

Danfoss Danfoss udvikler og producerer en lang række forskellige produkter til den intelligente by 
(smart city), herunder alt fra sensorer og varmeteknologi til udstyr til overvågning af solenergi.

Teknologirådet Fonden Teknologirådet arbejder med opgaver inden for og bidrager til samfundsspørgsmål, 
som kræver viden om teknologi.

Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for danske energiselskaber.

Danish Power Systems Danish Power Systems er en forskningsbaseret udviklingsvirksomhed grundlagt i 
1994. Virksomheden arbejder inden for energi og kemi, og missionen er at fremme en 
miljømæssigt bæredygtig, teknologisk udvikling via forskning, innovation og rådgivning.

Deloitte Consulting Privat rådgivningsvirksomhed.

DONG Energy Et af Nordeuropas førende energiselskaber, som bl.a. producerer, distribuerer og  
handler energi.

Eltel Networks Står for driften af trafiklys og gadebelysning i København.
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Privat interessent Rolle

energinet.dk Energinet.dk sørger for en sikker energiforsyning (gas og elektricitet) i Danmark. Derudover 
udvikler Energinet.dk den generelle energiinfrastruktur i Danmark.

Exergi Sammenligner målinger af indeklima med lokale vejrdata og energimålinger med det formål 
at udarbejde modeller af luftstrømme, fugt og energi i bygningen.

Greenabout AS Greenabout A/S importerer, distribuerer, sælger og leaser elkøretøjer og dermed forbundne 
produkter og serviceydelser.

GreenWave Reality GreenWave Reality er en global, nyskabende virksomhed på markedet for intelligente 
energiløsninger til hjemmet, bl.a.  Energy Management, Connected Lighting og Home Monitoring.

Grontmij Grontmij er en førende rådgivningsvirksomhed med ekspertise inden for områderne vand og 
energi, transport og mobilitet og planlægning og design.

Grundfos Grundfos udvikler, producerer og leverer pumper til varme/køleinstallationer, vandforsyning 
og kloak- og spildevandssystemer og tilbyder den størst mulige effektivitet og det største 
potentiale for energibesparelser.

HOFOR HOFOR er et af Danmarks førende energiforsyningsselskaber og står for energiforsyningen 
i København.

IBM IBM er en IT-virksomhed, som sælger hardware, software, rådgivning og serviceydelser. 
Virksomheden er førende inden for løsninger til intelligente byer (Smarter Cities).

Kuben Management A/S Rådgivning i forbindelse med byggeri.

NIRAS Rådgivning inden for en lang række områder, f.eks. byggeri og infrastruktur, offentlig 
forsyningsvirksomhed, miljø og naturressourcer, klimaændringer og energi, planlægning  
og udvikling.

Rambøll Rambøll er en rådgivende virksomhed, som tilbyder holistiske løsninger inden for en  
lang række forskellige sektorer, herunder transport-, bygge- og energisektoren.

Schneider Electric A/S Schneider Electric er global specialist i energioptimering af eksisterende såvel som  
nye bygninger.

Siemens Siemens er en af verdens førende cleantech-virksomheder. Virksomheden tilbyder  
en bred vifte af løsninger, som passer til en intelligent by.

Spirae Spirae er en af de førende virksomheder på markedet for smart grid-løsninger. 
Virksomheden er partner i projektet Smart City Kalundborg.

Velux Udvikling af bedre boligmiljøer med dagslys og frisk luft gennem taget.
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Offentlig sektor interessent Rolle

Digitaliseringsstyrelsen Styrelsen står for digitaliseringen af Danmark og er ansvarlig for implementering af 
regeringens digitale ambitioner for den offentlige sektor.

Bygningsstyrelsen Styrelsen er ansvarlig for nationale og internationale tiltag, der skal forhindre klimaændringer, 
samt for energispørgsmål, nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland  
og meteorologi.

IT-Universitetet i København IT-Universitetet er en uafhængig uddannelses- og forskningsinstitution, som er dedikeret  
til den digitale verden. 

Albertslund kommune Kommunalt netværk, som arbejder med teknik- og miljøforvaltning.

Roskilde kommune Kommunalt netværk, som arbejder med teknik- og miljøforvaltning.

Region Sjælland Initiativer, som vedrører bæredygtig energi og energieffektivitet på Sjælland, herunder  
nye typer cleantech-teknologier, i samarbejde med lokale aktører. Fokus på regional  
og bæredygtig vækst.

Roskilde Universitet Forskningsafdeling. Miljøstudier. 

DTU (Danmarks Tekniske Universitet) Afdeling for rumforskning og -teknologi. Fokus på klimaforandringer og bæredygtig udvikling.

Aalborg Universitet København Center for Bioenergi.

Borgerinteressent Rolle

Anne Mette og Mogens Storgaard Jakobsen “Iværksættere og ejere af tre selskaber: Natur-energi, Userreport og Epinion.

Arkitektstuderende Tietgent Kollegiet.

Studerende IBM-studerende fortæller om universitetslivet og hans syn på hans syn på målsætningen om 
København som CO2-neutral hovedstad. 
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Bilag B. Teambiografier

Kim Gandhi
Direktør
Mobile, Workplace Services and 
Software Services, USA

 
Kim Gandhi har mere end 14 års erfaring hos IBM og har 
tidligere varetaget tekniske ansvarsområder hos Sears og 
Monsanto. Gandhi står i spidsen for et team med flere end  
400 IT-professionelle, som er ansvarlige for serviceløsninger  
og servicelevering, og som kombinerer forretningsmæssige 
partnerskaber og alliancer for at levere projekter og 
administrerede serviceydelser globalt. 

Gandhis baggrund omfatter procesoptimering, ITIL- og 
LEAN-proceskonstruktion, energibesparelser på arbejdspladsen 
i detailsektoren og levering af projekter med serviceydelser og 
administrerede løsninger. Uden for sit arbejdsliv yder Gandhi 
bidrag til Advocate Hospital Intensive Care Pediatrics og 
arbejder som frivillig i Northern Illinois Food Bank.

Gandhi har en BBA i marketing fra University of Eau Claire i 
Wisconsin.

Larry O’Connell
Direktør
Global Technical Leadership office

Larry O’Connel har 30 års erfaring i branchen, herunder 15 år 
hos IBM. Før han kom til IBM, bestred O’Connell tekniske og 
ledende stillinger hos Lucent Technologies, AT&T Bell Labs 
og inden for elforsyningsbranchen. 

O’Connell forestår implementering, uddannelse og 
understøttelse af et team på flere end 800 tekniske arkitekter 
over hele verden, som arbejder for IBM’s kunder med 
løsninger, der skal opfylde klienternes behov. Disse 
overordnede tekniske eksperter fokuserer på at øge væksten 
hos klienterne på tværs af forskelligartede brancher, herunder 
biovidenskaber, finansielle serviceydelser, industrisektorer, 
offentlige sektorer, detailsektoren og energi-/
forsyningsvirksomheder. O’Connell er bestyrelsesformand og 
ledende frivillig medarbejder hos United Way i det centrale 
New Jersey.

O’Connel har læst til maskiningeniør på Manhattan College og 
har en MBA fra New York University.
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Peter B. Lange
Ledende IT-arkitekt
European Chief Technology Office, 
Software Group

 
Peter Lange har 16 års erfaring hos IBM og mere end 25 års 
erfaring med udvikling og levering af IT-løsninger. Langes 
funktion er at fremme tekniske strategier og arkitektoniske 
principløsninger til Smarter Cities og Smarter Healthcare. 
Han har primært fokuseret på digitalisering af 
forretningsprocesser som katalysator for automatisering og 
næste generation af løsninger til borgerinddragelse og 
-selvbetjening, samtidig med at han har været pioner inden  
for systemer til intelligent bydrift. 

Langes baggrund omfatter vigtige internationale erfaringer, 
herunder stillinger i Norden, Europa, Asien og 
Stillehavområdet og USA. Han er frivillig i det danske 
nationale katastrofeberedskab. 

Lange har en B.Sc.EE i elektronisk ingeniørvidenskab fra 
Ingeniørhøjskolen i København og en HD i IT fra 
Copenhagen Business School.

Josie Romualdi
Direktør 
Americas Client Services Procurement, 
Integrated Supply Chain 
 

Josie Romualdi har mere end 30 års international erfaring hos 
IBM. Romualdi står i spidsen for et team på 400 personer i 
Latinamerika, USA og Canada og er ansvarlig for brug af $14 
milliarder, der understøtter opkøb af varer og serviceydelser, 
som skal integreres i kundeløsninger.

Romualdi har stået i sidsen for nøgleinitiativer, herunder en 
konsulentopgave i Shenzhen i Kina, om levering af 
serviceydelser i transformationslederskab inden for Order to 
Cash, indkøb og global processtyring. Uden for sit arbejde er 
hun bestyrelsesmedlem for Purchasing Management 
Associations og er også vicepræsident i St Vincent de Paul, som 
er en velgørenhedsorganisation. 

Romualdi har en MBA fra University of Western Ontario i 
Canada.
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Ramakrishnan Dhamodaran
Direktør
Smarter Planet Solutions,  
India/South Asia region

 
Ramakrishnan Dhamodaran har mere end 14 års erfaring hos 
IBM og har tidligere arbejdet som salgsleder hos Cisco 
Systems. 

Dhamodaran står i spidsen for team, der arbejder med Smarter 
Cities-projekter i Indien, som skal fremme løsninger inden for 
områder som vand, energistyring, transport, offentlig 
sikkerhed og mere intelligente bygninger. Han har i sine 
tidligere stillinger været ansvarlig for markant 
forretningsmæssig fremgang hos IBM Software Group (mere 
end 250 % på fire år).

Dhamodaran har en BE-grad (Mech) fra University of Madras 
og PGDM, IIM Bangalore i Indien.
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