HVAD ER SMART CITY?
I NIRAS definerer vi Smart City som …

By og
infrastruktur

• … anvendelsen af
data og ITløsninger

• … der
tilfører
værdi til

• til gavn
for
Borgerne og byens
effektivitet
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HVAD SIGER KOMMUNERNE?
Vi har spurgt vores kunder om deres syn på Smart City
I vores rundspørge svarer 9 ud af 10 kommuner, at de ikke har
en Smart City-strategi, og tre ud af fire kommuner har heller
ikke besluttet at lave en strategi.
Den lave andel af kommuner med en strategi tyder på, at
Smart City ikke er noget, der umiddelbart ”er stemmer i,” før
initiativerne er oversat til konkrete fordele for borgerne.
En manglende Smart City-strategi kan også være udtryk for
manglende politisk og forvaltningsmæssig forankring af de
tiltag, kommunen end måtte have.
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DET SATSER KOMMUNERNE PÅ
I vores dialog med kommunerne siger mange, at de trods
manglende strategi arbejder mere eller mindre struktureret
med elementer, der falder ind under Smart City. De tre
elementer, kommunerne satser mest på, er
åbne data
borgerinddragelse
løsninger, der forbedrer trafik og mobilitet.
Fællesnævneren er, at kommunerne investerer i områder med
høj synlighed.
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DET SATSER KOMMUNERNE IKKE PÅ
De elementer, vi hører kommunerne prioritere lavest, er
vandforsyning og spildevand
miljø
sundhed.
At vand og spildevand ligger lavt kan ikke undre, da området
ikke længere er en kommunal opgave, men er skilt ud i
selvstændige selskaber. Miljø og sundhed er områder med
udviklingspotentiale.
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BYKOMMUNER ER SMARTEST
Ser vi på, om det er land- eller bykommuner, der er mest smarte,
er der en svag tendens til, at de rene bykommuner satser mere på
Smart City end landkommunerne.
De store og velstillede kommuner har lettere adgang til at
investere i smarte løsninger.
Der findes dog kommuner som Vordingborg og Middelfart med
mange beboere uden for byen, der stadig satser på Smart City med
intelligent parkeringshjælp, lysmaster med sensorer, intelligente
affaldspande og Smart Energi i Hjemmet-løsninger.
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STORE KOMMUNER ER SMARTERE
Hvis vi holder resultaterne af
rundspørgen op mod kommunernes
indbyggertal er tendensen, at så godt
som alle de største kommuner arbejder
struktureret med Smart City-løsninger.
Mange mindre kommuner er godt med,
men det laveste engagement finder vi i
små kommuner.
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OVERSKUDSKOMMUNER ER SMARTERE
Vi har holdt kommunernes svar op mod
deres socioøkonomiske indeks.
Jo flere arbejdsløse, lavtuddannede,
lavtlønnede, handicappede og enlige
gamle, der bor i kommunen, desto mindre
tilbøjelig er kommunen til at prioritere
løsninger, der falder ind under Smart Citybegrebet.
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