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Indledning

Projektet blev igangsat på baggrund af en analyse 

foretaget i foråret 2015, der afdækkede investe-

rings- og eksportmuligheder for danske virksomhe-

der i Singapore. En af hovedkonklusionerne fra 

analysen var, at Singapore havde en stor interesse 

i danske Smart City-løsninger, der udspringer af 

dansk design-thinking og et dansk mindset om in-

tegration og holistisk tænkning. Samtidig afdække-

des en stor interesse fra danske virksomheder i for-

hold til markedsadgang til Singapore. Den danske 

ambassade, Quercus Group, og to danske Living 

Lab aktører (Gate 21 og DTU) ønskede at omsætte 

analysen til handling ved at udvikle en eksportmo-

del, der tog udgangspunkt i Living Labs og Smart 

City-arbejdet i Danmark.  

 

Projektets formål var at udvikle og pilotteste en ek-

sportmodel, som kan omsætte Danmarks tradition 

for offentlige-private samarbejder, klynger og hel-

hedstænkning på tværs af sektorer, til eksportor-

drer. Tilgangen var at etablere et Smart City Living 

Lab samarbejde mellem Greater Copenhagen (der 

dækker hovedstadsregionen, Sjælland og Skåne) 

og Singapore. Projektets formål var desuden at 

etablere grundlaget for en fase 2, hvor eksportmo-

dellen via national og privat finansiering kunne ska-

leres til flere sektorer og markeder og skabe et 

World Smart City Lab.  

 
Projektet opstod på baggrund af flere hypoteser:  
 

● At internationale samarbejder mellem Li-
ving Labs kan være eksportfremmende for 
start-ups og SMV’er og dermed knække 
en del af koden til tidlig internationalise-
ring for SMV’er. 

● At der er singaporeansk interesse for Li-
ving Lab-samarbejde med Danmark, hvil-
ket allerede er understøttet af, at Singa-
pore ligesom Danmark satser stort på at 
blive verdens førende Living Lab på en 
række områder. Med den nye Smart Na-
tion-strategi har Singapore lanceret en ny 

ambition om at arbejde langt mere bor-
gerinddragende og tværsektorielt. Singa-
poreanerne har fået øje på København 
som stedet, hvor “liveability” står lige så 
højt på agendaen som i Singapore, og 
hvor de “bløde” discipliner såsom borger-
inddragelse, offentlig-private partnerska-
ber og “quadruple helix” samarbejde 
mere end noget andet sted er fremher-
skende.  

● At der er dansk interesse blandt start-ups 
og SMV’er at arbejde med Singapore som 
marked.  

 
Projektets partnere er sammensat med henblik på 
at dække kompetencer bredt blandt erhvervs-
fremmeaktører i Danmark med særligt fokus på 
kompetencer om arbejdet med Living Labs og vi-
den og forståelse om eksportmarkedet og investe-
ringsudvikling i Singapore. Det konsortium, der 
startede projektet bestod af: Querqus Group med 
særlig kompetence inden for eksportmuligheder i 
Singapore, netværksskabelse og facilitering af er-
hvervsfremme; Gate 21 med særlig kompetence 
inden for udvikling af Living Labs og udvikling og 
demonstration af bæredygtige holistiske by-løs-
ninger; Danmarks Tekniske Universitet med særlig 
kompetence inden for bl.a. forskning, start-up og 
innovation inden for grønne danske byløsninger 
og med Living Labs. Den danske ambassade i Sin-
gapore, der inkluderer en afdeling under Eksport-
rådet i Danmark, som primært fokuserer på ek-
sportfremme og hjælp til danske virksomheder og 
organisationer på det singaporeanske marked el-
ler som har ønske om at etablere sig her. I løbet af 
projektets implementeringsperiode er indtrådt 
yderligere to danske partnere, som har kompe-
tence inden for eksportfremme af danske urbane 
løsninger. Dette er Københavns Kommune og 
Bloxhub. 

Aktiviteter og Leverancer 

Projektet har været opbygget omkring 6 aktivite-

ter, med tilhørende leverancer, som er opsumme-

ret nedenfor: 
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1. Udvikling af ny Living Lab-baseret eksportmodel, 

som kan omsætte de danske holistiske kompeten-

cer inden for Smart City til konkrete eksportordrer. 

Arbejdet førte til udvikling af nedenstående kom-

ponenter, der skal indgå i en sådan eksportmodel: 

Modellens første trin er at gå i dialog og bygge re-

lationer med singaporeanske Living Lab-miljøer og 

afklare direkte med disse, hvilke danske løsninger, 

der for dem kunne være interessante at få til Sin-

gapore. Næste trin er at formalisere dette arbejde 

i en samarbejdsaftale. Efterfølgende skal danske 

virksomheder indgå i samarbejdet. Dette kan ske 

efter flere forskellige modeller, der er listet neden-

for.  

Funding and research 

Virksomheden kan, i partnerskab med en vidensin-

stitution i Singapore, indgå i en fælles projektan-

søgning om midler til etablering af test.  

Base project   

Virksomheden betaler selv for omkostninger til at 

opsætte prototyper, som er interessante for forsk-

ningsmiljøer i Singapore. Forskere og virksomheder 

bidrager hver især med tid til testen af prototype.  

Joint Venture  

Vidensinstitutionerne i Singapore har alle program-

mer for at indgå i joint venture- partnerskaber med 

virksomheder med henblik på at udvikle ny IP.  

TC – Strategic Business Alliance (SBA) 

I en SBA går mindst tre danske virksomheder sam-

men i en alliance og opnår dermed mulighed for 

hver at modtage 100 timer i støtte fra den danske 

ambassade til forretningsudvikling og promove-

ring.  

Kommercielle LLs og testmiljøer 

De kommercielle Living Labs i Singapore køber løs-

ninger, som de kan se potentiale i at teste med 

henblik på at implementere bredere i organisatio-

nen.  

3. Involvering af mindst 50 danske virksomheder 

I projektperioden har der været inddraget og 

screenet 50 virksomheder bl.a. ved at møde det 

singaporeanske marked ved et event her i Dan-

mark, hvor 16 virksomheder pitchede deres ideer. 

De involverede virksomheder er: Develco, Rambøll, 

TRIPL, NxPas, AC-Sun, GLStandard, AKJ Inventions, 

Faunaphotonics, Attention Design, Gemeinschaft, 

OurHub , Spiio, ID Advice, Bifrost Communication, 

Mycometer, Shade, Nag1, Leapcraft, iLiving, Flow 

Loop, Aqubiq, COWI, Danfoss, 3. Natur, 3XN/GXN, 

Rainmaking Loft, Labster, Gehl Architects, Balslev, 

Autonomous Mobility, Kanda, Via Trafik, 

CemGreen, Grundfos, Hermes Traffic Intelligence, 

SBT Instruments, 3NT, Hesalight, Jacob Jensen, 

NOA Architects, Obscura, S-Light, Smart City Cata-

lyst, Urban Agency, ABB, T.R.I.M. Consult, C-Brain, 

Exlumi, North-Q. 

4. Involvering af mindst 5 danske virksomheder i 

konkrete projekter, Living Labs eller underleveran-

dørroller i Singapore 

I projektet har 12 virksomheder været involveret i 

konkrete aktiviteter vedrørende finansiering, del-

tagelse i projekter, test i Living Labs m.m. Heraf er 

2 bragt frem til ”projektniveau” og yderligere 3 i 

konkrete dialoger om underleverancer/tests. De 

øvrige 7 har deltaget i besøgsprogrammer dog 

uden endnu at føre til projekter eller underleveran-

døropgaver.  

5. En bæredygtig forretningsmodel for et Smart 
City World Labs med Danmark og Singapore som 
stiftere, der på sigt kan udvides til flere byer 
 
Projektet lykkedes ikke i projektperioden at levere 
en bæredygtig forretningsmodel. Men der er i 
projektet peget på vigtige elementer, en sådan 
forretningsmodel skal indeholde:  
 

● En fysisk, lokal tilstedeværelse (legal en-
tity) i Singapore og andre fremtidige mar-
keder er nødvendig ift. at skabe legitimi-
tet, at tilgå lokal finansiering, spille ind i 
lokale projekter og løbende kunne følge, 
opsøge, forretningsudvikle, følge op på og 
facilitere fremdrift. Det er oplagt at pla-
cere den lokale tilstedeværelse hos en ek-
sisterende organisation, enten på den 
danske ambassade eller hos en lokal part-
ner.  
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● Samarbejdets fremadrettede finansiering 
skal komme ligeligt fra de deltagende 
byer, ikke kun fra Danmark. Modellen fo-
reslås desuden at være offentlig-privat, 
dvs. både fra byer og offentlige institutio-
ner og fra private organisationer, fonde 
og virksomheder.  

● Størrelsen af de deltagende virksomheder 
i pilotfasen har gjort, at man ikke har kun-
net tage betaling for medlemskab af 
SCWL. Forslag: 

– Byer og institutioner vil fremad-
rettet kunne have en betalingsvil-
lighed for et SCWL-medlemskab, 
hvis SCWL- platformen er med til 
at fremme de deltagende byers 
indfrielse af ambitioner og løsning 
af udfordringer.  

– De deltagende SMV’er er positive 
over for en succes-baseret beta-
ling. 

– 100 timers medfinansiering fra 
virksomhederne i kontrakter. 

● Et vist omfang af dansk overgangsfinan-
siering via fondsmidler vurderes afgø-
rende for at udvikle SCWL til et niveau, 
som kan indfri en bæredygtig forretnings-
model.  

● Finders fee: De deltagende virksomheder i 
pilotfasen har bekræftet, at de vil have 
det fint med, at SCWL indfører en ”finders 
fee” (success fee), når SCWLs arbejde le-
der til en konkret mulighed for dem. 

● Betaling for at facilitere challenge-forløb: 
Det synes oplagt, at SCWL kan tage beta-
ling fra singaporeanske problemejere for 
at facilitere en proces, der leder frem til, 
at deres ”challenge” bliver løst. 

● Sponsorships: Det synes ligeledes oplagt 
at gøre ”sponsorships” til den del af for-
retningsmodellen, fx i tilfælde af at større 
virksomheder via SCWLs- aktiviteter (fx 
Open Innovation Days) får adgang til vi-
den, teknologier og synlighed.  

 
 
 
 

6. En international markering af Danmark som in-
ternationalt foregangsland på Smart City via mindst 
tre internationale artikler om projektet 
 
Det lykkedes i projektets levetid at skabe interna-
tional kommunikation ved at deltage én gang i sin-
gaporeansk TV og blive dækket i fire digitale me-
dier i Singapore.  

Effekt 

Projektet har været et innovationsprojekt og har 
kastet lys over nogle relevante håndtag, der kan 
arbejdes med i det videre arbejde for et succes-
fuldt lab-samarbejde til gavn for dansk eksport. 
Selve innovationsprojektet er blevet taget videre 
af en anden operatør på det internationale er-
hvervsfremmeområde: Climate-KIC. I dette lys er 
projektets læring nøglen i det videre arbejde. Læ-
ringerne kan summeres til følgende: 
 

 En kurator- og facilitatorrolle er afgø-
rende for at udvikle og forankre et Living 
Lab-samarbejde.  

 Det er afgørende at forstå begge marke-
der. Samarbejde mellem to så forskellige 
lande kræver, at nøglepersonerne har re-
spekt og forståelse for lokale forretnings-
gange, kapacitet, mindset og uskrevne re-
gelsæt i begge markeder.  

 2 år var ikke nok. Pilotfasen har vist sig at 
være ca. 1 år for kort til for alvor at bevise 
projektets værdi og udvikle en blivende 
forretningsmodel. Innovation kræver 
proof of concept, ansøgning om midler og 
testperiode, før det fører til eksport og 
denne proces er lang. 

 Universiteter kan være en afgørende for-
midler af samarbejder mellem living labs. I 
dette projekt har DTU været afgørende 
for NTU-partnerskabet (Nanyang Techno-
logical University), der i høj grad er kom-
met i stand i kraft af DTU’s allerede eksi-
sterende samarbejde med NTU. Dette le-
der til den anbefaling at bygge på eksiste-
rende relationer mellem universiteter, når 
man vælger nye geografiske områder at 
udbrede til.  
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 Strategic Business Alliances-instrumentet 
(UM) er oplagt for en mere kommerciel 
vinkling: Der skal være en tilstrækkelig 
kundevendt fællesnævner mellem virk-
somhederne og ikke bare en interesse i 
”living Labs” før det er relevant. 

 Klarere kriterier for udvælgelse af virk-
somheder er nødvendige for at sikre, at 
de har de nødvendige ressourcer.  

 Modtageapparatet er afgørende: Der skal 
være et stærkt Living Lab-miljø til at mod-
tage de danske SMV’er. 

Forankring og Formidling 

Projektets fremadrettede arbejde videreføres 
gennem en bevilling fra Climate-KIC, der har finan-
sieret arbejdet i endnu et år. Ved Climate-KICs 
indtrædelse, vil projektets resultater blive foran-
kret bredt bl.a. i alle de nordiske lande, der er en 
del af KIC-programmet. Læring fra projektet bliver 
endvidere båret videre af Gate 21, Quercus 
Group, UM og DTU i disse organisationers fort-
satte arbejde med at fremme vækst og eksport 
blandt danske virksomheder. 
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