
VIL I VÆRE MED TIL AT AFPRØVE 
PROTOTYPER I STOR SKALA?

DEN 
REGIONALE 
DATAHUB

I Den Regionale Datahub er der udviklet en række bud på løsninger 
på nogle af de udfordringer, kommunerne har identificeret inden for 
mobilitet, klimasikring og driftsoptimering.

Den Regionale Datahub har udpeget 5 prototyper, som findes særligt 
interessante og modne til skalering. Kommuner, Region Hovedstaden 
og Region Sjælland samt forsyningsselskaber tilbydes nu at være 
med på den rejse, hvor flere parter får mulighed for at afprøve de 
udviklede løsninger på egen lokalitet og med egne data.

Udbytte ved deltagelse
• Sætte jeres kommunale data i spil for at løse en 
 kommunal udfordring
• Bidrage til den grønne omstilling
• Afprøve løsningen i 2020
• Mulighed for at indgå driftsaftale for 2021 og 2022, 
 hvis I oplever, at løsningen giver jer værdi

Hvordan vil det ske?
Vi beder kommuner, regioner og forsyninger om at tilkendegive jeres 
interesse i at afprøve en eller flere af prototyperne. Gate 21 inviterer 
herefter til møde med de interesserede og tager en drøftelse om den 
prototype, der er udviklet, samt afdækker, om det er nødvendigt med 
lidt ekstra features i prototypen.

Hvis man stadig er interesseret i at afprøve prototypen, underskrives 
en tilslutningsblanket for den eller de prototyper, man vil være med i. 
Af tilslutningsblanketten fremgår det, hvad max-beløbet vil være for at 
deltage. Det vil ske ultimo 2019.

Der skal være mindst 5 tilslutninger til skalering af prototypen. Gate 
21 vil herefter formulere et udbud med et max beløb samt gennem-
føre en markedsdialog med de leverandører, der vælger at byde på 
den pågældende prototype. Målet er, at prototypen implementeres 
hos kommunerne 1. halvår 2020.

Med den valgte leverandør vil der blive indgået kontrakt mellem de 
pågældende kommuner/ regioner/ forsyningsselskaber for 2020. 
I aftalen vil der blive lagt op til, at der kan indgås driftsaftale for 
2021 og 2022, hvis det ønskes.

Gate 21 varetager projektledelsen i dialog med kommunerne/regio-
nerne/forsyningsselskaberne.

Vi er interesseret i at 
høre mere om en eller flere 
af følgende fem prototyper:

	Udnyttelse af vejkapaciteten i myldretid

	Bedre arealudnyttelse af kommunale m2

	Bedre overblik over vandopland

		Forudsigelse af trafikmønstre ved  
anlægsarbejde

	Bedre overblik over LAR anlæg 

Kommune/Region/Forsyning:

Kontaktperson:

Mail:

Telefon:

Afleveres/Indsendes inden 
den 1. november 2019 til: 

Gate 21, att. Lise Søderberg
E: lise.soederberg@gate21.dk 


