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Regionale Datahub, har kunnet bidrage. Projektets 
formål er netop at fremme tværkommunalt 
datasamarbejde og skabe konkret viden om, 
hvordan bl.a. kommunale data kan anvendes til at 
løse en bred vifte af udfordringer  herunder at 
fremme intelligent byudvikling, øge borgernes 
livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst.

Der har været gennemført en spændende og 
involverende proces, hvor man sammen med 
kommunerne har fået identificeret hvilke behov for 
løsninger, der er inden for mobilitet, klimasikring og 
driftsoptimering. Behov, der tager sit udgangspunkt 
i borgerne og virksomhederne, og hvor data vel at 
mærke kan være nøglen til løsning. Udfordringerne 
er efterfølgende beskrevet og kvalificeret, og 
markedet er blevet inviteret til at give deres bud på, 
hvordan en løsning kan se ud.

Innovationspartnerskabsaftaler
Hele den proces har resulteret i, at projektet har 
indgået innovationspartnerskabsaftaler (OPI aftaler) 
– fire aftaler på mobilitet, fem på klima sikring og fire 
på driftsoptimeringsområdet. Virksom hederne har i 
tæt dialog med kommu nerne udviklet prototyper, 
hvor bl.a. de kommu nale datakilder, herunder de 
stedbestemte data, er kommet i spil. Alle innovative 
bud på løsninger, som ikke findes i forvejen. 
Machine learning og kunstig intelligens er anvendt i 
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Der tales meget om data. Om den værdi, data har. 
Nogle nævner, at data er guld. Andre taler om, at 
data kan være et vigtigt middel til at nå større 
indsigt og viden om adfærd og mønstre, og på den 
måde kan vi få mulighed for at optimere, effektivi
sere og udvikle nye tjenester til borgere og virksom
heder. Uanset hvad, så er det en kendsgerning, at 
data er hjørnestenen i det digitale samfund.

Dataoverblik
Kommunerne ligger inde med mængder af data  
geodata og data i fagsystemer. Kun få data er 
udstillet. Staten har også mange data, hvoraf 
nogle er udstillet på forskellige platforme. Endelig 
er der det private marked, der også ligger inde 
med en stribe data, der kan være interessant at 
bringe i spil. Datamængden er med andre ord 
enorm, og der er åbenlyse udfordringer med at få 
et overblik over de mange datakilder, der findes, 
om de er udstillet og hvordan, de kan tilgås.

Udfordringer identificeres og dataløsninger 
udvikles
Det manglende dataoverblik vanskeliggør arbejdet 
i kommunerne, der skal betræde nye græsgange 
og arbejde med data og dataanalyse. For hvordan 
skal man gribe arbejdet an?

Her har det vist sig, at innovationsprojektet, Den >>

Anvendelse af data 
kan bidrage til at 
nå verdensmålene
FN har vedtaget 17 ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Ifølge en rapport udarbejdet af McKinsey kan op mod 70 procent af FN’s 
verdensmål imødekommes med Smart City løsninger. Ved at arbejde med 
data intelligent kan dataprojekter bidrage til at løse verdensmålene. Det 
har projektet Den Regionale Datahub vist - og på et år har projektet i tæt 
samarbejde med kommuner og virksomheder udviklet 13 konkrete bud på 
løsninger af nogle af kommunernes udfordringer inden for mobilitet, klima-
sikring og driftsoptimering. Bud, der alle baserer sig på data og spiller ind i 
et eller flere af verdensmålene.
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nogle af budene, mens andre adresserer på nye 
måder at sammenstille og visualisere data fra 
sensorer og kommunale data.

Fra det abstrakte til det konkrete og 
operationelle
Projektet står nu med 13 konkrete bud på 
løsninger, hvor problemstillingen ikke kun er 
relevant for den kommune, projektet tager sit 
afsæt i, men for mange kommuner. Det er bud, 
hvor data kan bidrage til at:
• minimere trafikpropper og nedbringe CO2  
 udledningen
• skabe en mere smidig trafik for bilister og  
 cyklister ved vejarbejde
• forudse trafikmønstre og udvikling ved lokal 
 plans ændringer
• skabe bedre beredskab ved lokale skybrud
• give overblik over vandoplandet, om hvor  
 der er uudnyttet kapacitet til opbevaring af  
 vand
• udstille data om klimatiltag til graveaktører,  
 så de  nyanlagte LARanlæg ikke ødelægges
• optimere de kommunale ejendomme i forhold  
 til benyttelsesgrad og energiforbrug

Skalering – det næste store skridt
De 13 bud har hver især et stort potentiale i sig, 
som langt flere kommuner bør få glæde af – også 
efter projektets afslutning. Derfor stiler projektet 
mod at få skabt kommunal og regional opbakning 
til at udbrede flere af projektets prototyper i 2020, 
så der for en periode dannes et levende labora
torium på Sjælland, hvor forskellige prototyper 
afprøves af flere forskellige kommuner og regio
ner. Det skal ses som et skridt på rejsen med data, 
hvor viden om data og deres værdi øges ude i 
kommunerne, og hvor det større mål på længere 
sigt er tværkommunale datafællesskaber.

Dette efterår vil stå i skaleringens tegn. Via 
forskellige kommunikationskanaler vil delresulta
terne og essensen af den værdi og de gevinster, 
den enkelte prototype kan give, blive formidlet, så 
det vil være lettere for kommuner at beslutte sig 
for at blive en del af skaleringsbølgen i 2020.

For ud over den konkrete værdi, som en prototype 
kan give en kommune i form af at tilbyde en bedre 
service og at skabe bedre klimatiltag, vil mulig
heden for at opnå større dataindsigt og kompe
tencer i de involverede kommuner også øges. En 
indsigt, der er så vigtig, så kommunerne i højere 
grad sammen med virksomheder kan bygge 
grønne løsninger baseret på data, der alle spiller 
op til de ambitiøse, men gode verdensmål.

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, 
kommuner, virksomheder og vidensinstitu tioner 
i Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles 
mål at accelerere den grønne omstilling og vækst.

Gate 21 er udpeget af Loop City og Region 
Hovedstaden til at være projektoperatør på  
innovationsprojektet, Den Regionale Datahub, 
som de to parter finansierer.

Projektet løber fra september 2017 til december 
2019.

20 kommuner har tilsluttet sig projektet.

Projektet har udviklet 13 bud på løsninger inden 
for områderne mobilitet, klimasikring og drifts-
optimering.
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