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Hvad er Den Regionale
Datahub?

Et projekt der ønsker at

• Styrke datasamarbejdet på tværs af forvaltninger, kommuner
og sektorer – til fordel for grøn vækst og livskvalitet

• Fremme den datadrevne byudvikling

• Finde løsninger på kommunale udfordringer, - hvor data kan
være midlet

• Udvikle prototyper på datadrevne services

• Åbne op for at løsninger efterfølgende kan skaleres

• Øge kommunernes indsigt i værdien af data



På 3/4 år har vi bl.a. opnået følgende ….

• Gjort et abstrakt projekt konkret og operationelt

• Fået tilslutning til projektet fra 20 kommuner i Region Hovedstaden

• Forankret projektet blandt tekniske direktører

• Fået nedsat en aktiv styregruppe og etableret et Advisory Board

• Opnået stor interesse fra virksomheder, andre kommuner m.fl.
for ”vor” metode

• Identificeret udfordringer indenfor 
mobilitet, klimasikring og driftsoptimering

• Indgået 4 OPI aftaler på mobilitetsområdet

• …



Processen fra idé til prototype

Kommuner definerer udfordringer Udfordringer kvalificeres Markedsdialog

OPI-aftaler indgåsPrototyper udvikles og testes



Mobilitet

Klimasikring

Driftsoptimering

2018
Udfordringer identificeret
Markedsdialog gennemført
4 OPI aftaler indgået

2018
Udfordringer identificeret
Inviteret til markedsdialog

2018
Udfordringer identificeret

2019
Markedsdialog
Indgåelse af OPI aftaler
Test og evaluering

2019
Markedsdialog gennemførelse
Indgåelse af OPI aftaler
Test og evaluering

2019
Test og evaluering



Mobilitet –
4 prototyper

• Vejkapacitet og 
myldretidskørsel

• Forudse trafikmønstre ved 
lokalplansændringer

• Bedre oplevelse for cyklister 
under vejarbejde

• Nye former for 
trafikinformation under 
vejarbejde



Vor drøm er, at vi ved udgangen af 2019 har

• En kvalificeret liste over tværkommunale udfordringer, der 
kan løses med data

• Identificeret forskellige gevinsttyper ved udfordringerne

• Udviklet 10 forskellige prototyper og mock-ups

• Forankret projekterne godt kommunalt – også på politisk 
niveau

• Skabt grobund for skalering af nogle af prototyperne

• En anbefaling til hvordan tværkommunale data skal deles



Og hvordan vil vi komme i mål?

• Sikre den fortsatte gode kommunale opbakning

• Gennemføre de sidste markedsdialoger på klimasikring + 
driftsoptimering

• Indgå nye OPI-aftaler om en række nye prototyper og mock-ups

• Teste og evaluere prototyperne

• Identificere gevinsterne

• Sikre synlighed også udadtil om projektets prototyper og 
resultater

• Skabe grobund for skalering af nogle af prototyperne

• Og skabe forståelse for nødvendigheden af datadeling





4 mobilitetsudfordringer 
– 4 OPI’er
Bedre udnyttelse af vejkapaciteten   
v./ Dennis Bjørn-Pedersen, Technolution

Hvordan ændrer trafikmønstre sig, når et nyt byområde ser dagens 
lys? 
v./ Johan Hartnack, SNC Lavalin Atkins

Bedre cykeloplevelser under vejarbejde 
v./ Jesper Revald Dorph Jensen, Gladsaxe Kommune

Nye former for trafikinformation ved vejarbejde 
v./ Pelle Kofoed Guldbrandsen, Hillerød Kommune
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/ index

• Hvem er Technolution?

• Challenge 1 – kort introduktion

• Vores løsning

• Hvad har vi allerede lært?



/ the right development

Technolution



/ the right development/ Key aspects

• Grundlagt i 1987

• Kontorer i Gouda, København og Stockholm

• Design, udvikling og implementering af tekniske løsninger

• Fortaler for open data, open interfaces og open source

• 200 ansatte

• Årlig omsætning 20 Million EUR (2016)

Technolution



/ the right development

ITS Copenhagen



/ the right development

Challenge 1



• Befolkningstilvækst medfører øget pres på

eksisterende og planlagte veje. 

• Omfattende konsekvenser:
• 200.000 nye indbyggere i 2025 

• 4 milliarder DKK i årlig omkostning pga. forsinkelser I 

trafiken (2025)

• Kan trafikken fordeles bedre over dagen for at 

forbedre fremkommeligheden og reducere spildtid?

Bedre udnyttelse af vejkapaciteten

/ Challenge 1



• Vallensbæk Torvevej

• 2,5 km

• 9 signalanlæg

• Boligområder

• Erhvervsområder

• Samarbejde med 

Vallensbæk Kommune

Udvikling af prototype

/ Challenge 1



Vores løsning



• Overvåger trafikafviklingen

• Optimerer trafikafviklingen

• Informerer trafikanterne (om muligt) 

Hvad gør vi?

/ Vores løsning



• Indsamling og behandling af data i realtid

• Styring af trafikken i realtid via scenarier

• Platformen er baseret på åbne standarder

• Modulopbygget system

• Udviklet siden 2008

Central platform for traffic management og dataindsamling

/ Vores løsning



• Realtidsdata

• Floating Car Data (Here) 

• Busrejsetider (Movia)

• Data fra signalanlæg (ITS Teknik)

• Baggrundsinformation

• Historiske rejsetider for biler

• Trafiktællinger

• Historiske busrejsetider

• Dokumentation for signalanlæg

Datakilder

/ Vores løsning



/ Vores løsning

Koncept for opsætning i MobiMaestro



Foreløbige konklusioner



• Floating Car Data anvendt til at udpege

centrale kryds

• Bus-rejsetider understøtter udpegning

• Stor værdi i eksisterende data

• 1+1=3

Hvad har vi allerede lært?

/ Foreløbige konklusioner



/ the right development

Tak for opmærksomheden





15 januar 2019

SNC-LAVALIN ATKINS -

TOMTOM

REGIONAL DATA HUB 

CHALLENGE 6
PREDICTING TRAFFIC PATTERNS



UDFORDRING

Hvordan kan vi forudsige trafikmønstre, når der foretages ændringer i et 

byområde?

• Integration af datakilder inkl. sensor / live data

• Udvikle skalerbare algoritmer

• Visualiser resultater

• Beslutningsstøtte
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UDFORDRING

• Egedal Village. 

• I løbet af de næste 10 år er et større byudviklingsprojekt

• Omkring 1.300 boliger forventes at blive bygget.

• Hele området vil blive serviceret med få indgangs- og udgangsveje

• Ingen parkering på gadeniveau, henvist til tre parkeringshuse.
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OPERATIONELLE TJENESTER OG LØSNINGER- FRA DATA 

TIL OPERATIONELLE BESLUTNINGER

© DHI

Evolution

V
a
lu

e

Integrate
Validate

Real-time

Analyse
Model

Forecast
Optimise

Control

Collect

Descriptive

Predictive

Prescriptive

low

high

Diagnostic

• Hvordan kan vi undgå det sker?

• Hvad vil der ske?

• Hvorfor skete det?

• Hvad skete der?
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• TomTom Move Portal

• Baseline hastigheder

• OD trafikmønstre

• Eksisterende planer, model 

resultater og kommunale 

datakilder

• Web løsning

33

PROTOTYPE



TILGANG

• Historiske data for at give baseline

• Identificer aktuelle flaskehalse i baseline

• Transportmodel ind og ud af udviklingsområdet

• Sammenlign baseline med bidrag fra udviklingsområde

34



Demografisk 
gruppe i

Antal i 
byområde

M= 300

Antal ture per dag

n

Sandsynlighedsfor
deling af ture fra 
0-24 h på 
hverdage mandag 
til torsdag P(t)

Antal ture i 
tidsrum(t)

f1(T)= 30% 4 M*f1(T)*n1*P1(t)

f2(T)= 30% 7 M*f2(T)*n2*P2(t)

f3(T)= 40% 2 M*f3(T)*n3*P3(t)
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R 

• Prototype godt som begrebsapparat

• Beslutningsstøtteværktøj

• Tænke skalerbarhed og genbrug

37

ERFARINGER OG INDSIGTER 



ERFARINGER OG INDSIGTER FORSAT 

• Spire til nye ideer

– Effekt af forbedring af kollektiv trafik

– Sensitivitet af modelparametre

– Ændring af demografi i området

– Støjeffekt

38





40

Hvordan kan vi udnytte 

data til at skabe en god 

cykeloplevelse under 

vejarbejde? 



Hvorfor

Datahubben

Letbanen

Vi har tendens til at glemme de 

bløde trafikanter ved vejarbejde

Vi skal flytte folk fra bil til cykel

Cyklisme reducerer trængsel

Vejarbejde kan være et åbent 

vindue for ændring af trafikvaner

41



Mål

Læring til datahubben

Bringe kommunale data i spil 

Skabe en god cykeloplevelse

Relevant information til cyklister for 

at understøtte den gode oplevelse

Flytte folk fra bilen til cyklen

Reducere trængsel

Hvordan

Udvikling og test af prototype

Integrere data fra forskellige kilder

Bringe sensor- og realtidsdata i spil

Skalerbar løsning

Forslag til visualisering

Kvalitativ research & inddragelse –

vi skal på gaden

Fokus på behov, adfærd og oplevelse

Forår ‘19: Research, 

udvikling & design

Juni’ 19: Test
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Tak

Kontakt

Jesper Revald D. Jensen

jejens@gladsaxe.dk





Udfordring 3 - Nye former for trafik-
information under vejarbejde

Pelle Kofoed Gulbrandsen

Hillerød Kommune





Veje og vejkryds med stor belastning



større vejarbejde i 2019



• Bidrage til at skabe en bedre oplevelse for trafikanterne til trods for 

vejarbejde

• Medvirke til at flaskehalse i myldretidstrafikken og ved uheld minimeres

• Tilbyde trafikanterne relevant information om rejsetider i døgnet 24 timer

• Mindske trængsel og øge flowet i trafikken

Overordnede mål



• At få spredt trafikken over et større område således at kødannelse mindskes 

og ikke bare flyttes til et andet sted i byen

• At få kendskab til hvilke andre veje trafikanterne vælger således at vi kan 

optimere bl.a. skiltning i forbindelse med vejarbejde

• At få vores egne data i spil således at vi kan kalibrere og optimere vores 

egnen målinger baseret på prototypen

• At få en bedre forståelse af trafikken i Hillerød

Forventninger



Pelle Kofoed Gulbrandsen
Telefon: 72322219
By og Miljø
HILLERØD KOMMUNE





Projektets mellemfristede og 
lange perspektiver

Ved Morten Winge, Kommunaldirektør Glostrup Kommune og 
Styregruppeformand



Skål 
– for et godt 2019 !


