


Program
9.00 Velkommen  ved Poul Erik Lauridsen, Direktør Gate 21 

9.15 Hvordan kan Den Regionale Datahub hjælpe kommunerne med Smart City?  Ved Niels V. Haar Sørensen, Stabs- og 
Projektchef Gladsaxe Kommune 

9.30 Kom tættere på Den Regionale Datahub  Ved Lise Søderberg, Projektleder Gate 21 

9.40 Indspark udefra: Tænk ud af boksen. Hvordan kan dine data skabe mere værdi?  Ved Henrik Bo Hansen, CTO 
Inqvation

9.55 Workshop 

11.15 Præsentation af arbejdet i de enkelte grupper 

11.35 Vi skal tage ansvar for vores data! – Den politiske vision med Den Regionale Datahub  Ved Morten Winge, 
Kommunaldirektør Glostrup Kommune 

12.15 Farvel og tak 

12.15 – 13.00 Netværksfrokost



Oplæg ved Niels V. Haar Sørensen 



Hvordan kan Den Regionale Datahub 
hjælpe kommuner med Smart City?

Niels V. Haar Sørensen,
Stabs- og Projektchef 

Gladsaxe Kommune
Kick-off 8. juni 2018



Et fælles ‘databibliotek’

• Vi arbejder allesammen med digitalisering, data og 
Smart City – Hver kommune skal ikke lave sin egen 
løsning

• Digital infrastruktur er en forudsætning for at 
udvikle intelligente byløsninger – Det er svært at 
køre, hvis vi ikke har en vej

• Et fælles ‘databibliotek’ skal sikre den gode 
business case og nye muligheder for at løse 
fælles udfordringer



Hjælp os med at kurere ‘pilotsygen’
• Vi har konkrete udfordringer med Smart City tiltag og 

håndteringen af data 

• Vi udvikler mange halve løsninger, som testes, men som 
ikke implementeres i stor skala

• Vi skal fra små enkeltstående tiltag til samlet tilgang

• Vi kan ikke vinde kampen hver for sig

• En fælles tilgang og organisering vil hjælpe os fremad

• Vi skal sikre samfundsnyttig og brugbar anvendelse af data 
– på tværs

• Vi skal sikre fælles standarder, fælles etik og håndtering af 
privacy, og ejerskab til vores data



Hvad forventer vi at få ud af projektet?

• Konkret at kunne vise, hvordan specifikke udfordringer kan 
løses - Fx mobilitet og klimatilpasning

• Afklaring af hvilke gevinster (samfunds-, drifts-, vækst-
og/eller innovations-gevinster), vi kan opnå med en fælles 
datahub

• En specifikation af den tekniske platform – Skal den være 
grøn eller blå?

• Et forslag til en fremtidig forretnings- og samarbejdsmodel 
for en tværkommunal datahub

• Datahubben skal understøtte vores fælles visioner i 
regionen, LOOP City og Greater Copenhagen 



Oplæg ved Lise Søderberg



Kom

tættere på

Den 
Regionale 
Datahub



Data, data, data…

dataanalyse

dataindsamling

dataetik

datahub

dataregistrering

dataregister

datawarehouse

databank

databehandling

datalagring

datasikkerhed

databeskyttelse

Open data

metadata data…..



Projektets overordnede mål

Vision:

At skabe værdi for borgere, kommuner, regioner 
og virksomheder i Greater Copenhagen ved øget 
brug af data på tværs

Mission:

Vi udvikler en model for Den Regionale Datahub, 
der fremmer datasamarbejde på tværs af 
forvaltninger, kommuner og sektorer - til fordel 
for grøn vækst og øget livskvalitet 



Faktaboks

Projektet er finansieret af Region H 
og Loop City

Innovationsprojekt

Tidsplan – 2 år

Efter endt projekt skal man politisk 
beslutte om datahub’en skal 
implementeres



Hvad er Den Regionale
Datahub ikke?
• Ikke et datawarehouse

• En konkurrent til eksisterende datacentre

• Ikke et spørgsmål om at noget skal erstatte
opendata.dk

• Ikke et spørgsmål om at udvikle prototyper, 
der findes på markedet

• Og vi skal ikke opfinde den dybe tallerken igen

• Og hvad det heller ikke er - UREALISTISK



Hvad er Den Regionale
Datahub?

Et fyrtårnsprojekt – der skal

• Styrke det tværkommunale
datasamarbejde

• Fremme den datadrevne byudvikling

• Bygge videre på eksisterende initiativer -
f.eks. bidrage til Opendata.dk og OS2 
samarbejdet

• Finde løsninger på de udfordringer, 
kommunerne har - og hvor data kan være
midlet

• Skabe løsninger, der kan skaleres

• Give den enkelte kommune værdi i form af
øget dataindsigt



DERFOR 
et tværkommunalt 
samarbejde om data

• Flere ressourcer til at løfte opgaverne på tværs

• Supplere egen viden om data i byrummet med 
nabokommunens 

• Høste kompetencemæssige og kvalitative 
gevinster

• Øge kompetencerne indenfor dataanalyse og 
smart city

• Udvikle datadrevne services i fællesskab, med 
kommunale behov i fokus, der adresserer 
tværkommunernes behov



4 + 2 + 1 spor



Projektets organisering

Styregruppe

Arbejdsgruppe 
Mobilitet

Arbejdsgruppe 
Klimasikring

Arbejdsgruppe 
Driftsoptimering

Arbejdsgruppe 
Åben innovation

Arbejdsgruppe 
Teknisk platform

Arbejdsgruppe 
Visualisering

Arbejdsgruppe 
forretningsmodel

Projektgruppe

Advisory Board



Hvad skal projektet 
munde ud i?
• Overblik over udfordringer i kommunen, 

hvor data er svaret

• Afklaring af gevinster de enkelte løsninger 
kan give

• Hvordan en model for en teknisk platform 
kan se ud 

• Et forslag til en fremtidig forretnings- og 
samarbejdsmodel for en hub

… efterfølgende kan der tages stilling til 
implementeringen af en fælles regional 
datahub.



Idé A Idé IIdé GIdé FIdé C Idé DIdé B Idé HOpstartsmøde

Markedsdialog

Arbejdsmøde

Udbud

Udfor-
dring 1

Udfor-
dring 4

Udfor-
dring 2

Udfor-
dring 3

Udvikling

Evaluering

Eksempel på forløb i et spor



Oplæg ved Henrik Bo Hansen



PUBLIC INNOVATION 
INQVATION
HENRIK BO HANSEN



KORT INTRODUKTION TIL INQVATION

• inQvation er Danmarks nye iværksætter- og innovationscenter for talentfulde start-ups og 
innovationsprojekter fra den private og offentlige sektor, der alle arbejder inden for Big Data og 
IOT. 

• Vores mission er at skabe det bedst tænkelige miljø for teknologisk kreativitet og innovation

• Samspil mellem nye, talentfulde start-ups og mere etablerede spillere fra den private og offentlige 
sektor – nye synergier. 



HVORFOR INQVATION?

Vi har gjort det selv 

– indblik i vores 

tilgang til 

innovation

”Leg” iværksætter for en 

dag, en uge eller 

måneder – udfold 

mindsettet

Bliv en del af et 

innovativt community, 

adgang til nye, 

talentfulde start-ups

Arbejd med nye ideer i 

kreative rammer, der 

fremmer kreativiteten og 

hvor der er fokus på 

udvikling fremfor daglig drift

Hands-on tilgang til nye 

teknologier. Vi har 

mange års erfaring med 

udvikling af samt 

implementering af nye 

teknologier.



GENVEJ TIL INNOVATION

•Udvikle nye løsninger og forretningsområder 

•Skabe borgervenlige løsninger 

•Øge borgertilfredsheden 

•Gøre det offentlige bedre i stand til at lave innovation 
mere konkurrencedygtig

•Sætte tempo på processen fra idé til markedsfit



VISUEL KORTLÆGNING

•Kan man via visuel kortlægning og sensorbaseret målinger ændre den måde som 
man styre og tilpasser det offentlige rum?

•Giver mulighed for proaktive muligheder

•Dette er under udvikling og det er muligt at lave en demografisk kortlægning men 
høj træfsikkerhed.



CASE:
Projekt 1: Analyse og forslagsgivende lærende algoritme til forbedring af 
arbejdsmiljø.

•Hvad: Krydsning af forskellige kilder af data til at analysere og på baggrund af 
dette komme med anbefalinger til forbedringer af indeklima. 

•Hvordan: Vi arbejder med sensorer, der løbende måler indeklimaet samtidig med, 
at der sker en visuel registrering af aktivitetsniveauet i et givent lokale. 

•Pilotprojekt: Udruller projektet i udvalgte folkeskoleklasser, der deltager i 
udviklingen af algoritmen og platformen, som skal dokumentere effekten.

•Formålet med projektet: Skabe en selvlærende algoritme, der fremadrettet kan 
komme med anbefalinger eller selv tage styringen af energi og indeklima, 
udluftning, varme etc. 



CASE:

Projekt 2: Bedre byplanlægning ved analysering af fod og cykeltrafik i bynære 
miljøer via videoanalyse. 

•Hvad: Forbedring af byplanlægning ud fra data og lærende algoritmer, der 
indhentes fra en visuel registrering af offentlige områder. 

•Hvordan: Ved at indhente data via visuel kortlægning, kan man få et demografisk 
indblik i fod- og cykeltrafik. 

•Pilotprojekt: Projektet laves sammen med en kommune, hvor der skal foretages 
analyse af to konkrete arrangementer, der trækker mange mennesker til. Se på 
hvordan denne slags data kan være med til at optimere handelslivet i kommunen. 

•Formålet med pilotprojektet: Indsamle data for at kunne skabe en algoritme, der 
kan analysere fodtrafikken på områderne omkring de to konkrete arrangementer. 





<WHERE////TO
///////////DEVELOP//

///YOUR//////////
////NEXT/////////CREATIVE

///// ///////IDEA?/>



Introduktion til gruppearbejde



Hvad er 
opgaven og 
hvordan?

Slip 
fanta-

sien løs 
!



4 spor og 5 grupper

• Mobilitet 

• Klimasikring

• Driftsoptimering

• Andre tværgående services





Next steps …



Deltagelse i 
projektet –
hvad kræver 
det pr. 
kommune?

En tovholder

Deltagelse i et eller flere spor

Bidrager med ideer til udfordringer 
på 3 – 4 møder pr. delspor

Med til at prioritere de idéer, 
markedet skal udvikle

Med til at evaluere og 
gevinstvurdere prototyper

Deltagelse i projektet – hvad kræver det 
pr. kommune?

Deltagelse i 
projektet – hvad 
kræver det af en
kommune?



Man kan være med på 2 
måder i et spor
Som aktiv bidragsyder

Bidrage med idéer til udfordringer

Få indflydelse på hvilke udfordringer, der skal 
prioriteres i projektet

Understøtte projektet mellem møderne evt. i form 
af at stille data til rådighed

Deltage i 3 -4 møder i sporet af ca. 4 – 6 timers 
varighed

Få øget kompetence

Mere som tilhører 

Følge arbejdet fra sidelinjen

Deltage i udvalgte møder

Modtage information om arbejdet i et spor



Ekstra gevinster kommunerne får 
ud af at være med i projektet:

• Overblik over hvilke datafelter, der findes i de 
fagsystemer, der spiller ind i sporene

• Indblik i hvordan data kan organiseres internt

• Viden om hvordan man beskriver data (metadata)

• Indsigt i hvilke af kommunens data, der kan deles –
også i forhold til opendata.dk

• Afklaring af om data er personfølsomme eller ej 
(GDPR)

• Øget kompetencer indenfor dataforståelse og 
dataanalyse

• Forståelse for visualiseringsværktøjernes værdi



Tilslutningsaftale 

Vi har brug for at vide:

❖ Hvilke kommuner der ønsker at  

deltage i hvilke spor

❖ Og om man vil være aktiv i sporet og 
have indflydelse 
- eller om man blot vil følge sporet

Deadline 15.6.2018



Tidsplan …

Juni:
19.6.2018 – opstartsmøde 
– mobilitetssporet ( juni 2018 – januar 2019)

August:
Uge 33: Kick-off for markedet

September:
Klimasikringssporet (september 2018 – april 2019)

Oktober:
Driftsoptimeringssporet (oktober 2018 – maj 2019)

November:
Andre tværgående udfordringer (november 2018 –
februar 2019)



Mobilitetssporet starter 
19.6.2018

Afdækning af udfordringerne indenfor 
mobilitet fortsættes

Forløbet faciliteres af eksterne konsulenter

Og vi får inspiration udefra om bl.a. 

• Teleselskabernes mobildata

• Dataanalyse og intelligent mobilitet

• Open Data og mobilitetsdata



Spørgsmål og kontakt

Lise Søderberg

Projektleder Den Regionale Datahub

Gate 21

Tlf. 2125 1426

Lise.soederberg@gate21.dk




