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Introduktion

Analysen skal skabe viden om, på hvilke områder danske virksomheder efterspørger, at 
flere offentlige data tilgængeliggøres 

Formål

For Partnerskabet for åbne offentlige data (fremadrettet
Partnerskabet) har Deloitte gennemført en analyse af efter-
spørgslen og markedstendenserne indenfor offentlige data.

Analysen har haft til formål at:

• Undersøge markedstendenser i ind- og udland i forhold til
virksomheders anvendelse af offentlige data.

• Identificere områder (og specifikke datasæt, hvor det er
muligt), hvor tilgængeliggørelse af data vil have kommerciel
værdi for virksomhederne.

• Vurdere, hvilke barrierer der er for myndighederne for en øget
tilgængeliggørelse.

Denne analyse skal danne input til Partnerskabets videre arbejde
med åbne offentlige data.

Forståelse og definition af åbne offentlige data

Deloittes forståelse af åbne offentlige data er datasæt, der er genereret
af en offentlig myndighed eller offentlig institution og tilgængeliggøres,
så alle kan tilgå datasættet enten med eller uden pålagt betaling.

Åbne data er et relativt nyt koncept, hvorfor visse begreber kan være
løst definerede. Det er derfor essentielt for forståelsen af rapporten, at
disse begreber forstås i deres korrekte kontekst. Herunder uddybes en
række begreber, der vil blive benyttet igennem rapporten.

• Tilgængeliggøre data: Muliggøre, at offentlige datasæt kan hentes
og benyttes af alle, eventuelt mod betalingskrav. Ordvalget udstille
data bruges om samme.

• Fritstille data: Data er allerede tilgængeliggjort, men stilles nu frit
til rådighed og kan benyttes uden krav om betaling.

• Dataindgange: Adgangspunkter, hvorfra data kan hentes for
brugerne, for eksempel Statistikbanken og de enkelte myndigheders
egne adgange.

• Application Program Interface (API): Et softwareværktøj, der
tillader softwarekomponenter at interagere med hinanden. Dette gør
det muligt for brugerne at kunne hente og bygge applikationer
baseret på de åbne offentlige data på en nemmere og mere
strukturel måde.
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Resume

Åbne offentlige data som vækstdriver i Danmark

Anvendelse af åbne offentlige data er blevet en mere integreret del
af hverdagen hos mange danske virksomheder. Offentlige data
bidrager med at skabe innovation, vækst og øget beskæftigelse ved
at gøre det muligt for virksomhederne at skabe bedre produkter,
levere bedre services og træffe bedre forretningsbeslutninger. Flere
analyser viser også, at den samfundsøkonomiske værdi ved åbne
data er stor. McKinsey1 estimerede i 2013 den samlede globale
værdi af åbne data til at være $3,2 billioner (1012) om året indenfor
syv overordnede områder. Lateral Economics2 vurderede i 2014, at
introduktionen af åbne datapolitikker på tværs af G20-landene vil
kunne øge deres BNP med 1,1 procent over en femårig periode. I
Danmark udregnede Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2010, at
udstillingen af de danske adressedata havde ført til en samlet
samfundsøkonomisk gevinst på 471 mio. kr. mellem 2005 og 2009.

Et afgørende skridt på vejen mod at opnå den optimale udnyttelse
af offentlige data er i den sammenhæng at forstå, hvordan
virksomhederne arbejder med myndighedernes datakilder, og hvilke
typer data virksomhederne efterspørger.

Trendanalysens arbejde, der blandt andet er baseret på interview
med en række eksperter, har vist, at USA, Storbritannien og Norge
er langt fremme med at tilgængeliggøre offentlige data.
Virksomheder i landene benytter sig allerede i høj grad af de
tilgængeliggjorte datasæt. Men analysen viser samtidig, at virksom-

hedernes efterspørgsel ofte er drevet af udbuddet på et specifikt
område. Det betyder, at de områder, hvor myndighederne har haft
succes med at tilgængeliggøre store datamængder, også er de områder,
hvor efterspørgslen er størst. Det vil sige, at man i Norge, USA og
Storbritannien ikke har identificeret en efterspørgsel, der bevæger sig
udover de data, der allerede er udstillet. Dette kan der være mange
grunde til, for eksempel at virksomhederne ikke kender til mulighederne
og derfor ikke ved, hvad de skal efterspørge. På tværs af de tre lande er
der identificeret fem områder med særlig høj grad af efterspørgsel,
herunder geo-, transport-, erhverv-, miljø- og sundhedsdata.

Trendanalysen kortlagde ligeledes, at de udenlandske myndigheder ser
et bredt funderet initiativ og en fælles og koordineret indsats ”med at
åbne offentlige data på tværs af myndigheder som afgørende for en
succesfuld tilgængeliggørelse. Dette er nødvendigt for blandt andet at
koordinere tilgængeliggørelsen, ensrette kvalitetssikringen af data og
strømline dataindgangene på tværs af myndigheder.

I en dansk kontekst har analysen ved hjælp af et omfattende interview-
program identificeret fire dataområder med høj attraktivitet. Interview-
programmet har involveret 30 virksomheder, 10 industrieksperter og 14
myndigheder, der tilsammen har vurderet over 40 forskellige datasæt.
Ud af de konkrete vurderinger for de enkelte datasæt er dataområderne
identificeret. Disse områder er i rækkefølge efter potentialet: sundheds-,
transport-/mobilitets-, energi- og vejrdata. Her er specifikt
sundhedsområdet et område med særlig stor efterspørgsel, men også et
med særlig høje barrierer på grund af juridiske og tekniske
begrænsninger.

1 Open data: Unlocking Innovation and Performance with Liquid Innovation, McKinsey 2013 

2 Open for business: How Open Data Can Achieve the G20 Growth Target, Lateral Economics 2014



6

© Monitor Deloitte 2017

Resume

Analysens rejse fra 16 dataområder til udvælgelse af fire konkrete dataområder er 
baseret på en systematisk identifikation og kvalificering af dataområder

Trendanalyse Potentialevurderinger Barriereanalyse

Analysens rejse 

Systematisk 
identifikation og 
kvalificering af 
områder, 
dataområder og 
datasæt med 
kommerciel værdi

Led i analyse

Fokus (1) 
Trendanalysen 
kortlagde 16 
dataområder, 
hvor der blev 
udstillet 
offentlige data i 
dag i henholdsvis 
USA, Norge og 
Storbritannien.

(2) 
Dataområderne 
blev individuelt 
vurderet, og fem 
dataområder 
medgik i den 
videre analyse 
som 1. prioritet 
og syv data-
områder som 
2. prioritet.

(3) 
Af disse 12 data-
områder (5+7) 
blev over 40 
specifikke 
datasæt udpeget 
som værende 
interessante for 
virksomhederne.

(4) 
Ud fra de 40 
datasæt blev fem 
dataområder 
udpeget som 
havende stort 
erhvervsmæssigt 
potentiale.

(5)
De over 40 
specifikke 
datasæt blev 
barrierescoret 
gennem 
interview med 
myndigheder.

(6)
På baggrund 
heraf blev de fem 
dataområder til 
fire. Disse fire 
dataområder blev 
efterfølgende 
prioriteret.

April 2017 Juni 2017

Trendanalyse BarriereanalysePotentialevurderinger
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2. Projekttilrettelæggelse

Projektet er udført med omdrejningspunkt i 
inddragelse af markedsaktører 
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Projekttilrettelæggelse

Projektet har identificeret offentlige data i forhold til deres kommercielle værdi og 
mulige barrierer for at tilgængeliggøre og realisere det erhvervsøkonomiske potentiale

Projektets baggrund og tilrettelæggelse

Som led i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er
Partnerskabet ”Åbne offentlige data” etableret med deltagelse af
Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Opendata.dk.
Partnerskabet skal bane vejen for den erhvervsmæssige udnyttelse af
åbne offentlige data.

Denne analyse skal hjælpe Partnerskabet med at besvare et centralt
spørgsmål: Indenfor hvilke (forretnings)områder i den
offentlige sektor er der erhvervsmæssig efterspørgsel efter og
dermed potentiale i at anvende offentlige data til gavn for
erhvervsøkonomisk vækst? Rapporten besvarer dette
hovedspørgsmål og munder ud i en kvalificeret nettoliste over
dokumenterede datasæt eller dataområder, der vil medføre
erhvervsøkonomiske gevinster, hvis de gøres tilgængelige, og forslag
til prioritering af områderne. I den sammenhæng skal der gøres
opmærksom på, at der i denne analyse adskilles mellem datasæt og
dataområder. Datasæt refererer til specifikke datakilder, fx DMI’s
temperaturmålinger, mens dataområder refererer til flere datakilder
samlet i et specifikt område såsom vejrdata.

Projektet er gennemført i perioden marts-juni 2017. Projektet har
undervejs løbende inddraget Partnerskabet. Tre arbejdsmøder i
projektforløbet har tilsikret en transparent projektproces med
kontinuerlig deling af resultater og væsentlige konklusioner.

Denne rapport præsenterer de samlede resultater af projektet.

Projektet bygger på inddragelse af markedsaktører

Igennem projektperioden er forskellige markedsaktører blevet
inddraget. Dette med henblik på at identificere de datasæt/data-
områder, der har det største kommercielle potentiale.

På efterspørgselssiden1 er flere end 7 brancheorganisationer og 30
danske virksomheder på tværs af brancher og virksomhedstyper
blevet inddraget. Disse er inddraget med det formål at vurdere det
kommercielle potentiale i at frigive konkrete datasæt/dataområder.
Derudover er der taget kontakt til over 10 industrieksperter.
Industrieksperterne, herunder Deloittes egne, er inddraget for at
kvalificere det kommercielle potentiale og komme med en
efterfølgende erhvervsmæssig vurdering ved fritstilling af de
identificerede datasæt/dataområder.

På udbudssiden2 går inddragelse af myndigheder på tværs af
styrelser, ministerier, regioner, kommuner og selvejende institutioner,
idet der er etableret kontakt decentralt til de specifikke dataejere.
Inddragelsen af de forskellige myndigheder er foretaget med henblik
på at kvalificere de mulige barrierer, der er relateret til en eventuel
fritstilling af identificerede datasæt/dataområder.

Afsluttende er der gjort brug af Deloittes omfattende netværk af
internationale ekspertkompetencer. Disse ekspertkompetencer er
inddraget med henblik på at indhente relevante læringspunkter fra
udenlandske myndigheder.

1 Aftagere af offentlige data.

2 Udbydere af offentlige data.
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3. Trendanalyse

Udenlandske erfaringer med åbne offentlige data
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Myndighederne i USA, Storbritannien og Norge er langt i udstillingen af offentlige data, 
men en række udfordringer skal løses, før det fulde potentiale kan realiseres

Trendanalyse – Opsummering

Hovedresultater fra trendanalysen

Trendanalysen med fokus på USA, Storbritannien og Norge har vist, at:

• Der overordnet set har været og stadig er stor efterspørgsel efter
offentlige data. Der er dog nogle områder, hvor efterspørgslen har
været særlig stor, herunder geo-, transport-, erhvervs-, miljø- og
sundhedsdata. Områderne omfatter allerede udstillede offentlige
data.

Offentlige data har høj prioritet udenfor Danmarks grænser

Udstilling af offentlige data har de seneste par år stået højt på den
politiske agenda i USA, Storbritannien og Norge. Meget omfattende
mængder data er blevet udstillet, og erhvervslivet i de tre lande har
fået øjnene op for de kommercielle gevinster ved at anvende åbne
offentlige data.

Der er imidlertid også en række udfordringer, der skal løses, hvis det
fulde erhvervsmæssige potentiale ved udstilling af offentlige
myndigheders data skal udløses i disse tre lande.

Dette afsnit sætter for det første fokus på markedstendenserne for
offentlige data i de tre pågældende lande og skitserer i forlængelse
heraf virksomhedernes anvendelse af data, herunder de dominerende
forretningsmodeller. For det andet gives et indblik i de udfordringer,
som de tre landes myndigheder har i deres arbejde med at gøre data
tilgængelige. Trendanalysens tilgang og datagrundlag

Trendanalysen er baseret på statistik om efterspørgslen efter
offentlige data i USA og Storbritannien fra henholdsvis New York
University og the Open Data Institute. Der har ikke været
tilstrækkeligt datagrundlag for Norge, hvorfor det primære fokus i
dette afsnit er USA og Storbritannien.

Trendanalysen er suppleret med interview med eksperter fra the
Open Data Foundation, the Open Data Institute, Direktoratet for
forvaltning og IKT i Norge og Deloittes egne internationale eksperter.
Oversigt over interview fremgår af bilag 1.

• Det primært er specialiserede datavirksomheder, der har efterspurgt
og anvendt offentlige data, men at større og mere veletablerede
virksomheder udgør en voksende andel af brugerne.

• Samtlige eksperter interviewet i analysen peger på, at et bredt
funderet initiativ og en fælles og koordineret indsats på tværs af
myndigheder er afgørende, hvis udstillingen af offentlige data skal
maksimere værdiskabelsen for virksomhederne.

• De primære udfordringer for de udenlandske virksomheder, når de
arbejder med offentlige data, er (1) manglende overblik over, hvilke
offentlige datakilder der eksisterer, (2) svingende datakvalitet og
mangel på standardiserede dataformater og (3) en høj grad af
fragmentering af dataindgange.
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Trendanalyse – Analyse af efterspørgslen

Efterspørgslen efter offentlige data i udlandet

Der er endnu ikke foretaget større analyser af efterspørgslen efter
offentlige data blandt virksomheder – hverken i ind- eller udland. Viden
om åbne offentlige datas erhvervsøkonomiske indflydelse er på
nuværende tidspunkt enten på et meget overordnet og hypotetisk
niveau såsom McKinseys estimering fra 20131 af den globale værdi af
åbne offentlige data på cirka $3 mia. om året eller på et meget
specifikt og caseorienteret niveau. De data, der fremlægges i dette
afsnit, er de første studier, der forsøger at fastsætte efterspørgslen
efter offentlige data på tværs af sektorer og virksomhedstyper. Fund-

Trendanalysen viser, at der på tværs af de tre lande er stor efterspørgsel efter geo-, 
transport-/mobilitets-, erhvervs-, miljø- og sundhedsdata

Forbrug

Finans
Landbrug og fødevarer 17 %

18 %
Forskning

Statslig
Erhverv

26 %

28 %
28 %

Energi

Bolig

32 %
38 %

Sundhed 29 %

21 %

28 %Samfundsøkonomi

Meteorologi

Uddannelse 30 %

18 %

39 %

57 %
43 %

Miljø
Socioøko.

42 %

Geodata
Transport/mobilitet

Anvendelse af sektordata i Storbritannien
Procent af adspurgte virksomheder2

Aftagervirksomheder opdelt efter sektortilknytning i Storbritannien
Procent af de adspurgte virksomheder

1 2

2 Procentsatserne summerer ikke til 100 procent, fordi respondenterne havde mere end én valgmulighed.

1 Open data: Unlocking Innovation and Performance with Liquid Innovation, McKinsey 2013.

Produktion 1 %

Sundhed

1 %

Finans/forsikring

1 %

1 %

2 %

Offentlig administration og forsvar

Forretningsservice

Information/kommunikation

2 %

5 %

Uddannelse

54 %

Kunst/underholdning

21 %Rådgivning/videnskab/teknologi

11 %

1 %

Byggeri og anlæg

Detail

ene, der præsenteres i dette afsnit, er derfor alene af vejledende
karakter og bør ses som indikatorer for anvendelsen og efterspørgslen
i de tre lande. For Norge gælder, at der ikke foreligger konkrete
analyser på området. Derfor er observationer om Norge i denne
analyse baseret på interview med eksperter fra Norge. Figur 1, 2 og 3
(på efterfølgende side) er udarbejdet med udgangspunkt i en
spørgeskemaundersøgelse foretaget af the Open Data Institute (ODI)
i London og en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse foretaget af
New York University (NYU). Formålet med spørgeskemaerne har været
at få en bedre forståelse af virksomhedernes anvendelse af offentlige
data i de to pågældende lande.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, the Open Data Institute Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, New York University
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Trendanalyse – Analyse af efterspørgslen

(fortsat)

Aftagervirksomheder opdelt efter sektortilknytning i USA
Procent af de adspurgte virksomheder

3
Selvom man på baggrund af undersøgelserne ikke kan drage nogen
endegyldige konklusioner om britiske og amerikanske virksomheders
efterspørgsel efter og anvendelse af offentlige data, er der alligevel to
observationer, det er interessant at fremhæve: (1) Antallet af forskellige
dataområder, som virksomhederne efterspørger data fra, og (2) antallet
af forskellige erhvervssektorer, der benytter sig af offentlige data.

(1) På den ene side er det interessant at se, at efterspørgslen efter og
anvendelsen af data ikke er begrænset til meget specifikke sektordata
såsom geodata eller miljødata, hvor der, som det fremgår senere i
afsnittet, har været et stort politisk fokus på at udstille data.
Efterspørgslen omfatter også data fra andre sektorer. Dette tyder alt
andet lige på, at det er myndigheder på tværs af hele den offentlige
sektor i disse to lande, der er omfattet af efterspørgslen efter data
blandt virksomhederne og dermed repræsenteret i undersøgelsen.

3,6 %

4,7 %
5,3 %

Rådgivning

Bolig

Transport/mobilitet

4,2 %
Livsstil og forbruger

3,2 %
Uddannelse

14,2 %
Forretning og jur. rådg.

Data/teknologi

8,3 %
Finans/investering

18,8 %

Landbrug og fødevarer
2,1 %

Miljø/vejr

0,2 %
1,1 %

Medier

Forsikring
2,3 %

Forskning

Energi
5,7 %

5,3 %

Governance

Geodata
Sundhed

8,1 %

5,3 %

7,6 %

Hvor kommer tallene fra?

Figur 1, 2 og 3 er udarbejdet på baggrund af data fra to forskellige
undersøgelser:

• Spørgeskemaundersøgelse med over 500 amerikanske virksom-
heder foretaget af New York University1.

• Spørgeskemaundersøgelse med over 250 britiske virksomheder
foretaget af the Open Data Institute2.

Figur 1 og 2 viser data fra ODI’s undersøgelse i Storbritannien. Figur 1
angiver, hvilke offentlige sektordata de adspurgte virksomheder
anvender, og figur 2 viser, hvilke sektorer de adspurgte virksomheder
arbejder indenfor. Figur 3 baserer sig på data fra NYU’s undersøgelse
og indikerer, hvilke sektorer de adspurgte amerikanske virksomheder
arbejder indenfor. De adspurgte virksomheder blev bredt udvalgt
gennem massefokuserede kampagner (over 5.000 virksomheder
kontaktet), gennem ekspertinterview og gennem trafikdata fra
offentlige myndigheders hjemmesider1.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, the Open Data Institute

1 http://www.opendata500.com/us/
2 https://theodi.org/open-data-means-business
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Trendanalyse – Analyse af efterspørgslen

(2) På den anden side virker det også som om, efterspørgslen efter
og anvendelsen af offentlige data ikke kun er begrænset til en lille del
af erhvervslivets sektorer. Af figur 2 og 3 kan man se, at mange
forskellige sektorer gør brug af offentlige data. Som det fremgår af
figur 3, er der et særligt bredt udsnit af virksomheder indenfor
forskellige sektorer, der anvender offentlige data i USA. I alt 17
forskellige sektorer er således repræsenteret, og hvis man ser bort fra
data-/teknologivirksomhederne og finansvirksomhederne, tenderer
fordelingen af virksomheder i hver sektor også til at være relativt
ligelig.

Det er selvfølgelig forventeligt, at data-/teknologivirksomheder stadig
er de største aftagere af offentlige data, da det er et område, hvor en
vis teknisk viden og dataforståelse begge er forudsætninger for at
lykkes. En generel pointe fra ekspertinterviewene i alle tre lande har
dog været, at efterspørgslen efter offentlige data i de tre lande er
stigende over en bred kam, og at man de næste par år kommer til at
opleve, at et større og større udsnit af virksomheder vil begynde at
anvende endnu flere forskellige offentlige data, end de gør i dag.

Ser man nærmere på de specifikke tal for de enkelte områder, står
enkelte af dem frem. For det første er det bemærkelsesværdigt, at
der er så stor forskel på anvendelsen af data om den finansielle
sektor i USA og Storbritannien. I begge lande bidrager den finansielle
sektor med en markant andel af BNP, og man kunne derfor forvente,
at andelen af virksomheder, der anvender data om denne sektor, ville

(fortsat)

være større i Storbritannien. En mulig forklaring på den store forskel i
anvendelsen af finansielle offentlige data de to lande imellem er, at det
amerikanske Securities and Exchange Commission (regulerende
myndighed svarende til Finanstilsynet i Danmark) ifølge Hudson
Hollister fra the Open Data Foundation har været en klar frontløber i
forhold til at udstille sine data om investeringslandskabet i USA.

For det andet er det overraskende, at segmentet miljø-/vejrdata er et
af de segmenter med lavest efterspørgsel i USA. På tværs af alle
interview med de nationale eksperter blev miljøområdet nemlig igen
og igen fremhævet som et af de områder, hvor efterspørgslen er størst
blandt virksomhederne. Selvom segmentet viser aftagervirksomheden
og ikke nødvendigvis afspejler efterspørgslen, kan en mulig forklaring
på dette relativt lave niveau for miljøsegmentet i USA være, at
markedet for denne type data er mættet. Ser man på mængden af
data, der er udstillet, er miljøområdet uden tvivl det område, hvor der
er udstillet allerflest data i USA. Ud af de 193.000 datasæt, der ligger
på den centrale datahub (data.gov), udgør miljødata næsten 40
procent med over 73.000 forskellige datakilder. Tilgængeliggørelsen af
disse enorme mængder data skyldes, at the National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) i 2014 udstillede alle sine
meteorologiske data. I alt blev over 100 petabytes (en million
gigabytes) data stillet frit til rådighed. Den økonomiske konsekvens af
udstillingen af de meteorologiske data har blandt andet været, at der
er opstået en voksende industri omkring udviklingen af vejrtjenester
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på over $700 mio. Derudover estimeres amerikanske elproducenter at
spare op mod $166 mio. årlig ved hjælp af 24-timers
realtidstemperaturmålinger. Miljø-/vejrdata er med andre ord i meget
høj grad i anvendelse blandt amerikanske virksomheder1, og tallene i
figur 3 afspejler således ikke et eksakt billede af forholdene på dette
område.

En tredje interessant observation er, at virksomhederne i USA og
Storbritannien i høj grad virker til at efterspørge/anvende data om
statslig governance – altså data, der omhandler myndighedernes drift
og forretningsgange. Fra NYU’s undersøgelse er der i alt 43 virksom-
heder, der specifikt anvender denne type data. Ét eksempel på en
virksomhed, der er specialiseret i at videreformidle denne type data,
er Govini. Kort fortalt samkører, forædler og strukturerer Govini data
om forskellige statslige, regionale og lokale myndigheders forbrug og
udgifter, der så sælges videre til leverandører, der ønsker at have en
bedre markedsføring og en bedre indgang til salg af produkter til det
offentlige. En undersøgelse foretaget af Deloitte UK i 2013 om
efterspørgslen efter åbne data generelt viser da også, at denne type
data rangerer fjerdehøjest med hensyn til efterspørgsel i
Storbritannien2.

(fortsat)

2 Open growth: Stimulating demand for open data in the UK, Deloitte 2013.

Et fjerde og sidste opmærksomhedspunkt er den manglende
anvendelse af landbrugsdata – især i USA – hvor landbrugssektoren i
2015 bidrog med 5,5 procent af USA’s samlede BNP og altså derfor er
en relativt stor sektor i USA. Selvom der både i USA og Storbritannien
er offentliggjort omfattende mængder data på landbrugsområdet
(dette fremgår i nærmere detaljer senere i dette afsnit på side 21), er
der, som vi har set, i begge lande en overvejende lav efterspørgsel
efter denne type data.

På hvilke områder er efterspørgslen størst?

Baseret på undersøgelserne for de tre lande er der overordnet set
nogle dataområder, der skiller sig ud på tværs af USA, Storbritannien
og Norge. Blandt de interviewede eksperter var der bred enighed om,
at efterspørgslen havde været størst indenfor geodata, transportdata,
miljødata (herunder meteorologiske data), erhvervsdata og sundheds-
data. Ser man på figur 1 og 3, fremgår disse områder også som nogle
af de mere efterspurgte blandt de adspurgte britiske og amerikanske
virksomheder.

Disse fem områder vil blive prioriteret højere i det videre analytiske
arbejde i denne rapport.

1 NOAA OPEN DATA PORTAL: Creating a New Industry Through Access to Weather Data, Christina Rogawski et al. 2016.
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Varierende virksomhedstyper anvender offentlige data

Figur 4, 5, 6 og 7 er også alle udarbejdet med udgangspunkt i data fra
ODI’s og NYU’s spørgeskemaundersøgelse og viser grundlæggende statistik
om de adspurgte virksomheders størrelse og alder. I figur 4 og 6 sidestilles
de adspurgte virksomheders størrelse med størrelsen af resten af
virksomhedspopulationen i Storbritannien og USA. Af figur 5 og 7 fremgår
alderen i år på aftagervirksomhederne i de to lande.

Som sagt er de primære forbrugere af offentlige data stadig de mindre,
specialiserede datavirksomheder. Men de store og mere veletablerede
virksomheder er – især i USA og Norge2 – i større og større omfang
aftagere af offentlige data, hvilket vidner om, at markedet for offentlige
data langsomt er ved at modnes i de tre lande.

Graferne til højre understreger, at de amerikanske virksomheder er dem,
der er nået længst i forhold til at integrere offentlige data i deres
forretningsgange. Af figur 6 og 7 fremgår det, at andelen af større og
etablerede virksomheder er størst i USA, hvor 56 procent af de
virksomheder, der anvender offentlige data, har eksisteret i over ti år, og
op mod 29 procent af dem kan kategoriseres som værende store virksom-
heder. Holder man dette op mod den overordnede virksomhedsdemografi
for USA, udgjorde virksomheder med færre end ti ansatte 57 procent af
alle virksomheder i USA i 2014, mens store virksomheder med over 500
ansatte udgjorde ~18 procent1, jf. figur 6.

I Storbritannien ser billedet en smule anderledes ud. Her er langt
størstedelen af aftagervirksomhederne stadig små virksomheder med

Det er primært specialiserede datavirksomheder, der har efterspurgt og anvendt 
offentlige data, men større og veletablerede virksomheder udgør en voksende andel
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under 10 ansatte. I alt udgør virksomheder med 50 ansatte eller
derunder 88 procent af de samlede aftagervirksomheder. Holder man
dette op mod virksomhedsdemografien i Storbritannien, udgør
virksomheder med 50 ansatte eller derunder 98 procent af de samlede
virksomheder, og store virksomheder med over 251 ansatte udgør
under 1 procent1.

I både USA og Storbritannien er virksomheder, der anvender offentlige
data i deres forretning, altså i gennemsnit større end resten af
virksomhedspopulationen.

Det fortæller først og fremmest, at åbne offentlige data ikke kun er de
mindre, specialiserede datavirksomheders domæne. Selvom det af
figur 2 og 3 fremgår, at it-virksomheder stadig er de primære
forbrugere af åbne offentlige data, virker det som om, andre
virksomhedstyper, der varierer i både størrelse, alder og sektor-
tilknytning, også har fået en fod ind på markedet. Altså synes der at
være et relativt bredt virksomhedssegment, der anvender offentlige
data i Storbritannien og USA.

I Norge er der endnu ikke foretaget dybere analyser af forbrugerne af
offentlige data, men ifølge den ansvarlige for den norske dataportal er
det primært større virksomheder og veletablerede virksomheder, der
er aftagere af offentlige data. Disse større virksomheder integrerer
offentlige data i deres nuværende produkter med henblik på at levere
bedre ydelser til deres kunder, eller bruger data til at træffe
informerede forretningsbeslutninger.

(fortsat)

Antallet af mindre, specialiserede virksomheder er ifølge de norske
erfaringer således ikke særlig højt og er grundlæggende set ikke det
virksomhedssegment, der bidrager med mest vækst, når det kommer
til anvendelse af offentlige data. Det billede, der tegner sig i Norge om
aftagervirksomheder af offentlige data, er med andre ord lig det, der
tegner sig for USA og Storbritannien.

Ser man mere specifikt på, hvordan virksomhederne arbejder med
offentlige data, og hvordan de tjener deres penge på baggrund heraf,
går denne overordnede tendens igen. Som det vil blive vist på de to
følgende sider, er måden, hvorpå virksomhederne går til markedet
med deres offentlige dataydelser, også karakteriseret ved, at det er
specialiserede virksomheder, der dominerer markedet, men også her
er der en tendens til, at andre typer virksomheder i højere og højere
grad anvender offentlige data.

1 Office for National Statistics UK.
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(fortsat)

Fire dominerende forretningsmodeller

Overordnet set er det muligt at skelne mellem fire overordnede
forretningsmodeller, hvoraf dataprocessering er den mest dominerende
i virksomhedernes anvendelse af offentlige data. Det bør også
fremhæves, at virksomhederne oftest benytter sig af en blanding af to
eller flere af nedenstående forretningsmodeller:

Dataprocessering: Forædling eller berigelse af data med
henblik på videresalg.

Produktudvikling: Udvikling af nye produkter og services på
baggrund af data.

Udvikling af datainfrastruktur: Udvikling af underliggende
datainfrastruktur.

Forretningsanalyser: Brug af data som datagrundlag for
forretningsbeslutninger.

At dataprocessering er den mest fremtrædende forretningsmodel hos
virksomhederne, der bruger offentlige data, stemmer meget godt
overens med, at det på nuværende tidspunkt stadig er specialiserede
datavirksomheder, der er de primære aftagere af data.

En stor del af disse virksomheders måde at tjene penge på, som det
vil fremgå også er tilfældet i Danmark, er ved at gøre offentlige
myndigheders udstillede data mere tilgængelige, samkøre dem med
andre data og forædle dem ved at kvalitetssikre data. Et eksempel på
en sådan virksomhed er engelske Geolytix, der kombinerer geodata
med data fra forskellige områder (sundhedsdata, transportdata,
uddannelsesdata og adressedata) med henblik på at hjælpe
forretningsejere med at træffe bedre beslutninger om placering af
deres virksomhed. En lang række af de interviewede danske
virksomheder har også dataprocessering som en central del af deres
forretning. Geomatic, Septima, Dataproces, DinGeo og Lasso X er alle
eksempler på virksomheder, der i større eller mindre omfang har det
som en del af deres forretningsmodel at forældre, berige eller
kvalitetssikre de offentlige datakilder.

Men flere og flere virksomheder begynder også at udvikle deciderede
produkter på baggrund af åbne offentlige data. Her er virksomheden
Arup, der med 11.000 ansatte på globalt plan leverer ydelser indenfor
teknisk rådgivning, et meget godt eksempel. Arup gør brug af åbne
offentlige datakilder om vejrforhold og andre miljøfaktorer i sit
risikoinformationssystem Hazard Owl, der gør det muligt for deres
kunder i realtid at estimere risikoen for skader på kommercielle aktiver
såsom produktionsanlæg og bygninger.



18

© Monitor Deloitte 2017

Trendanalyse – Analyse af aftagervirksomheder

Som det fremgår af figur 8 og 9, er måden, hvorpå virksomhederne
går i markedet med deres åbne offentlige dataydelser, meget varieret.
Indledningsvis er det værd at bemærke, at en overvægt af
virksomhedernes kundebase udgøres af andre virksomheder. Dette
stemmer meget godt overens med, at dataprocessering stadig er den
dominerende forretningsmodel, hvor specialiserede virksomheder i
virkeligheden klargør data og sælger dem videre til andre
virksomheder. Derudover er den klart mest dominerende form for
prisstrategi at levere ubegrænset adgang til ydelsen, hvilket kan tyde
på, at virksomhederne bruger deres åbne offentlige dataydelser som
en løftestang til at tiltrække nye kunder. Et eksempel på en
virksomhed, der vælger at levere ubegrænset adgang til en af deres
ydelser, er Spend Network. Virksomheden er specialiseret i at stille
data om offentlige myndigheders indkøb til rådighed for leverandører.
Via Spend Networks hjemmeside kan leverandørerne slå en given
myndigheds indkøbsmønstre op på et overordnet niveau og se, hvad
myndighedens samlede indkøbsudgifter er, indenfor hvilke over-
ordnede kategorier myndigheden bruger indkøber, og hvilke
leverandører myndigheden gør brug af. Endvidere forfølger flere af
virksomhederne en såkaldt freemium prisstrategi, hvor kun dele af
ydelsen er gratis, og fuld adgang kun kan opnås mod betaling. Her er
Spend Network igen et meget godt eksempel. Gennem en
betalingsordning kan interesserede leverandører få mere detaljerede
oversigter over myndighedernes indkøbsvaner ved selv at få adgang
til nogle af de underliggende data.

(fortsat)
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1 Business to business (salg fra virksomhed til virksomhed) | business to customer (salg fra virksomhed til kunde) | business to government (salg fra virksomhed til stat).

1

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, the Open Data Institute

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, New York University 
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Myndighederne i de tre lande evalueres på tværs af tre kriterier: (1) omfanget af 
udstillede data, (2) datamodenhed og (3) politisk modenhed

Tilgængeliggjorte data i USA, Storbritannien og Norge

Siden begyndelsen af 2010’erne har myndighederne i de tre lande
arbejdet med at udstille data. Dette er gjort ud fra devisen om, at så
mange data som muligt skulle udstilles på centrale dataportaler. På
baggrund af de udstillede data på disse centrale dataportaler
(data.gov, data.gov.uk og data.norge.no) har Deloitte til denne
rapport foretaget en analyse af myndighedernes arbejde med at
tilgængeliggøre data indenfor de overordnede dataområder (der er
identificeret samlet 16 dataområder) på de tre portaler, som de
enkelte datasæt er kategoriseret ud fra. Analysen består af tre
elementer. For det første er omfanget af de udstillede data indenfor de
forskellige dataområder vurderet. Antallet af udstillede datasæt
indenfor et givet dataområde holdes op mod antallet af de samlede
udstillede datasæt på dataportalen og scores i forlængelse heraf som
vist i boksen nedenfor.

For det andet beror denne analyse på en vurdering af datamodenheden
af de udstillede datasæt. Datamodenheden bygger på to delelementer.
Først vurderes, hvilket format data bliver lagt op i. Dataformatet giver
en overordnet ide om slutbrugernes mulighed for at tilgå og arbejde
med data. Derudover medtages antallet af dataindgange (antallet af
forskellige steder, data kan tilgås) som en indikator for de udstillede
datas modenhed, da det fra de nationale eksperter fremhæves, at det er
problematisk for slutbrugerne, når data ligger forskellige steder. Det
betyder, at datamodenheden reduceres jo flere dataindgange, der giver
adgang til det specifikke datasæt2. Scoringen af datamodenheden
fremgår af boksen nedenfor, og fortsættes på næste side.

(1) Scoring af omfanget af udstillede datasæt

1 % eller under af det samlede datasæt = meget lavt omfang

2-4 % af det samlede udstillede datasæt = lavt omfang

5-9 % af det samlede udstillede datasæt = højt omfang

>10 % af det samlede udstillede datasæt = meget højt omfang1

(2) Scoring af datamodenhed

Ustrukturerede datasæt såsom PDF-filer
vurderes til at have en meget lav modenhed

Strukturerede datasæt, hvor data er struktureret efter 
dataejerens egne koder, vurderes at have en lav modenhed

Strukturerede datasæt i åbne formater såsom CSV-filer 
vurderes at have en høj modenhed

Koblede data3, der gør det muligt at bygge andre data ind 
i et givet datasæt, vurderes at have en meget høj modenhed

2 Årsagen til, at det er et problem med mange dataindgange, er, at virksomhederne bliver i tvivl om datasættets beskaffenhed, 
dvs. kvalitet af metadata, opdateringsfrekvenser, standarder etc. Dermed er det uhensigtsmæssigt med mange indgange til det 
samme datasæt.
3 Koblede data refererer til en tilgængeliggørelsesmetode, hvormed datasæt publiceres på en sådan måde, at de kan integreres 
med andre data.

1 Scoringen skal ses som en relativ performance. Det betyder dermed, at selvom omfanget af udstillede datasæt er scoret meget 
højt, så er dette ikke ensbetydende med, at der ikke er mulighed for yderligere forbedringer og udstilling af mere data.
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(fortsat)

(2) Scoring af datamodenhed (fortsat)

>7 dataindgange = meget lav modenhed

5-6 dataindgange = lav modenhed

3-4 dataindgange = høj modenhed 

1-2 dataindgange = meget høj modenhed

(3) Scoring af politisk modenhed

Eksperterne har ikke fremhævet dataområdet 
og de supporterende myndigheder 

Eksperter har identificeret dataområdet og de 
supporterende myndigheder som efterfølgere

Eksperter har identificeret dataområdet og de 
supporterende myndigheder som frontløbere

Baseret på såvel antallet af dataindgange som strukturen og
tilgængeligheden af datasættene er datamodenheden for de tilgænge-
lige datasæt på de tre dataportaler vurderet.

Som det tredje element i denne analyse er de forskellige dataområder
kvalificeret gennem ekspertinterview. Eksperterne har udpeget de
overordnede dataområder, indenfor hvilke myndighederne i de tre
lande historisk har fokuseret på at udstille data, herunder om der kan
identificeres frontløbere og efterfølgere blandt myndighederne. Det vil
med andre ord sige myndigheder, der har arbejdet indgående med at
udstille data, det vil sige myndigheder, der er godt med i forhold til at
udstille data. Denne scoring fremgår af boksen øverst til højre på
denne side.

Resultatet af analysen fremgår af figur 10 på næste side.
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I USA og Storbritannien er der udstillet store mængder data, men datamodenheden er 
ikke altid høj. Det modsatte gør sig gældende i Norge
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Transp./mob.

Bolig

Uddannelse

Geodata

Data-
modenhed

USA Storbritannien Norge
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Finans$

Oversigt over 
udstillede data1

10

6.000 datasæt. Datamodenheden varierer ligeledes meget fra
dataområde til dataområde. I USA og Storbritannien er modenheden
oftest relativt lav. Her ligger størstedelen af data i ustrukturerede
formater, og andelen af koblede datasæt er stadig meget lille. I Norge
er datamodenheden noget højere, hvilket kunne tyde på, at Norge har
prioriteret kvalitet og tilgængelighed fremfor kvantitet.

Figur 10 præsenterer scoringen af myndighederne på tværs af de tre
kriterier (gennemgået på de foregående to sider) og de tre lande.
Ser man på tilgængeliggjorte data i de tre lande, er det for det
første tydeligt, at der er udstillet flest data i USA og Storbritannien.
På de to landes centrale dataportaler ligger der henholdsvis 193.000
og 42.000 datasæt. På Norges portal er der til sammenligning cirka

Landbrug

Miljø

Socioøko.
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Handel

Kultur

Medier

Omfang
Politisk 

modenhed

Data-
modenhed

1 Detaljeret beskrivelse af dataområderne 
og eksempler på datasæt fremgår af bilag 2.
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Der er en tydelig sammenhæng mellem udbuddet af og efterspørgslen efter offentlige 
data

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i offentlige data

I forlængelse af foregående afsnit bør det understreges, at der synes
at være sammenhæng mellem udbuddet og efterspørgslen efter
offentlige data. De fem identificerede områder fra side 14, hvor
efterspørgslen er størst, er også de fem hovedområder, hvor
myndighederne i de tre lande historisk har fokuseret på at udstille
data. Sundhedsdata, transportdata, geodata, miljødata og erhvervs-
data (fremhævet med grå i figur 10) er alle blevet fremhævet af
eksperterne som værende områder med frontløbermyndigheder, der
har gjort en ekstra indsats i forhold til at udstille data. På
sundhedsområdet fremhæves National Health Service (NHS) som en
klar frontløber i Storbritannien, der blandt andet har sin egen
dataportal. I USA har Department of Health gjort meget for at udstille
sine data på en sådan måde, at slutbrugeren får mest ud af data. Der
er for eksempel etableret et initiativ om Demand-Driven Open Data for
Department of Health, hvor der er oprettet en bestemt metodik og
ramme1 for at imødekomme forespørgsler om adgang til sundheds-
data. Der er udstillet 7.200 sundhedsdatasæt i USA og cirka 2.000 i
Storbritannien. I Norge er man endnu ikke lige så langt med at udstille
sundhedsdata, men Heather Broomfield, der er ansvarlig for den
norske dataportal, fremhæver, at det er et af de områder, de norske
myndigheder forventer at gå i gang med som det næste. På
transportområdet er billedet det samme. Her fremhæves Statens
Vegvesen (myndighed med ansvar for vejnettet i Norge) og Ruter
(myndighed, der er ansvarlig for den offentlige transport i Oslo og

Akershus) som klare frontløbere i forhold til at udstille deres data.
Statens Vegvesen har gjort størstedelen af sine data tilgængelige i et
maskinlæsbart format, og Ruter har gjort alle sine data frit
tilgængelige gennem et API. I USA har Department of Transportation
taget åbne offentlige data-agendaen til sig og har udstillet over 800
datasæt. Det samme gør sig gældende i Storbritannien, hvor
Department for Transport har udstillet over 350 datasæt. Dertil
kommer, at Office for Rail and Road (svarende til Trafikstyrelsen),
Highways England (myndighed, der er ansvarlig for driften af de
britiske motorveje) og en række lokale aktører såsom bystyret i
London og Manchester har stillet alle deres data om kollektiv trafik og
transportinfrastruktur til rådighed.

Geodata er ligeledes et dataområde, hvor de offentlige myndigheder i
de tre lande er langt med udstilling af data. Især Norge har fokuseret
meget på tilgængeliggørelse af geodata. Her er dataportalen Geonorge
oprettet af Kartverket (ansvarlig myndighed for de norske kortdata og
ejendomsdata). Her samles de offentlige myndigheders geodata og
data, der på forskellig vis kan kobles til geodata (fx transportdata,
energidata, forureningsdata og landbrugsdata). I alt ligger der godt og
vel 2.700 forskellige kortdata. I USA er antallet af offentliggjorte
geodatasæt endnu højere. Her har U.S. Geological Survey
offentliggjort over 7.000 datasæt på den centrale portal. Derudover
har organisationen National States Geographic Information Council,
der er et statsligt forum sponsoreret af en lang række private
virksomheder, herunder Google, der arbejder for at gøre geodata mere

1 Der er oprettet specifikke indgangs- og kommunikationskanaler for forespørgsler om udstilling af data. Arbejdet med udstillingen af data er struktureret omkring usecases, 
hvor al information om udstillingsprocessen systematisk beskrives, herunder den estimerede værdi for den specifikke forespørger af data og for sundhedssektoren generelt.
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for driften af de britiske virksomhedsregistre, har gennem en
webservice gjort alle sine registre tilgængelige. I tråd hermed er
Brønnøysundregistrene, der blandt andet varetager de norske
virksomhedsregistre, i gang med at stille deres data til rådighed for
samfundet gennem API’er.

En vigtig pointe i forlængelse heraf, som der også vendes tilbage til
på side 26, er, at hvis offentlige datasæt har flere dataejere og
dermed flere dataindgange, så falder virksomhedernes tillid til
dataenes kvalitet og aktualitet. Dette er uhensigtsmæssigt, da man
dermed mindsker brugen af de specifikke datasæt og dermed
reducerer det samlede erhvervsmæssige potentiale. Samtidig
reducerer det virksomhedernes mulighed for dialog med relevante
myndigheder på udbudssiden, hvilket er med til at svække
myndighedernes opfattelse af efterspørgslen. Som det vil fremgå
senere i rapporten, gør den samme udfordring sig gældende i
Danmark.

tilgængelige, udstillet op mod 14.000 datasæt på data.gov. Dette
billede går igen i Storbritannien, hvor United Kingdom Hydrographic
Office1 blev fremhævet i interviewet med Deloittes ekspert i
Storbritannien. Myndigheden har udstillet over 4.000 datasæt på den
centrale dataportal.

Miljødata er formentlig det område, hvor der er udstillet flest data på
tværs af de tre lande. Den norske miljømyndighed, Miljødirektoratet,
har for eksempel oprettet sin egen dataportal, miljøstatus.no, hvor
der samles data om miljøforhold i Norge, herunder data om affald,
klima, luftforurening og vandforhold. Department for Environment,
Food and Rural Affairs (DEFRA) i Storbritannien har også taget den
digitale dagsorden til sig under banneret DEFRA Digital, hvor åbne
offentlige data figurerer som en af de øverste prioriteter. DEFRA har
også udstillet store mængder data på den centrale dataportal. Også
Met Office (det britiske meteorologiske institut) fremstilles som en
klar frontløber på miljøområdet. Myndigheden udstiller alle sine
meteorologiske data gennem Met Office DataPoint, hvor app-
udviklere nemt kan tilgå og arbejde med data. I USA er den absolut
største dataproducent miljømyndigheden National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA), der udstiller over 70.000
datasæt på den centrale dataportal. Derudover udstiller NOAA alle
sine data fra forskellige målesystemer (landbaserede, satellit, radar-
vejrballoner etc.) på sin egen portal.

Endelig er myndighederne i alle tre lande også langt i forhold til at
udstille data på erhvervsområdet. Companies House, der er ansvarlig
1 United Kingdom Hydrographic Office indsamler og producerer primært hydrografiske data (kortdata om vandoverfladen) og geodata. 
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Udvalgte dataområder i en dansk kontekst

Holdes resultaterne fra kortlægningen af udbuddet af og
efterspørgslen efter offentlige data i USA, Storbritannien og Norge op
mod hinanden, er der nogle erfaringer om sektorfokus, der er
interessante at føre videre i en dansk kontekst. For det første er der
nogle områder, der skiller sig ud. Geo-, transport-/mobilitets-,
erhvervs-, miljø- og sundhedsdata synes at være prioriteret meget
højt af både virksomhederne og myndighederne i alle tre lande.

Andre områder såsom energisektoren, finanssektoren, uddannelses-
sektoren og boligområdet2 indgår ligeledes som en del af den
fremadrettede analyse, da disse også er områder med en relativt stor
efterspørgsel, og hvor myndighederne i de tre lande også har udstillet
omfattende mængder data.

Endelig er der nogle områder, der ikke nødvendigvis har vist sig at
være prioriterede områder i udlandet, men som alligevel vurderes at
være relevante i en dansk kontekst. I første omgang er der her tale
om landbrugsdata, idet landbrugssektoren står for en væsentlig del
af det danske BNP, og flere danske myndigheder sidder inde med
store mængder data, der kunne være relevante for sektoren.
Dernæst vurderes turismebranchen at være et interessant område at
dykke længere ned i. Dels fordi turismebranchen udgør en stadig
voksende andel af Danmarks BNP1, dels fordi branchen på
nuværende tidspunkt er i gang med at tage de første skridt til at
blive mere datadrevet. Endelig medtages mediebranchen som en

1 Turismen i Danmark, VisitDenmark 2016.
2 Fremadrettet benævnt som OIS-data i en dansk kontekst.

sektor i analysen, da datadrevet journalistik spiller en voksende rolle i
måden, hvorpå nyheder bliver produceret i dag.

Baseret på trendanalysens resultater bliver der i de videre afsnit
fokuseret på dataområderne på følgende måde:

1. prioriteret der arbejdes videre med

• Geodata

• Transport-/mobilitetsdata

• Erhvervsdata

• Miljødata

• Sundhedsdata

2. prioriteret der arbejdes videre med

• Energidata

• Finansdata

• Uddannelsesdata

• Boligdata2

• Landbrugs- og fødevaredata (efterfølgende tilført til dansk kontekst)

• Turistdata (efterfølgende tilført til dansk kontekst)

• Mediedata (efterfølgende tilført til dansk kontekst)
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De politiske drivere bag udstillingen af data: et stærkt politisk initiativ, central 
koordinering og ejerskab i ressortministerierne

Det politiske initiativ som primær driver

I alle tre lande er det et politisk initiativ fra centralt hold, der har
været den afgørende faktor for, at åbne offentlige data-agendaen er
blevet drevet fremad, og at data er blevet udstillet.

I USA blev hele grundlaget for tilgængeliggørelse af de enorme
mængder offentlige data dannet i 2009, da præsident Obama
udsendte Open Government Directive, hvor det blandt andet blev
påkrævet af alle myndigheder at udarbejde specifikke planer for
udstilling af data. Her har Executive Office of the President of the
United States drevet agendaen og fungeret som koordinerende
myndighed. Et konkret eksempel på et initiativ herfra er projektet
Project Open Data, hvor Executive Office har indsamlet koder,
værktøjer og casestudier med henblik på at hjælpe de øvrige
myndigheder i deres arbejde med at udstille data. Helt konkret er der
tale om en hjemmeside, hvor alle myndigheder kan bidrage med
bedste praksis-metoder og videndele på tværs af fagområder.

I Storbritannien var det et lignende tiltag i 2012 fra den konservative
regering under David Cameron, der satte gang i udstillingen af data.
Ligesom i USA blev fagministerier pålagt at formulere strategier for at
udstille data, og det overordnede ansvar blev forankret centralt hos
Cabinet Office og Government Digital Service. Sidstnævnte har blandt
andet ansvaret for data.gov.uk’s drift. I forlængelse heraf er der
oprettet en række initiativer, der har forsøgt at fremme en fælles og
koordineret indsats på området. Her er det værd at nævne Data

Leaders Network, der er en tværministeriel gruppe med 23 forskellige
myndigheder repræsenteret nedsat i 2015 af Cabinet Office med det
formål at skabe ensretning i de forskellige myndigheders arbejde med
data og udstilling af data. Dertil kommer Data Steering Group, hvor
forskellige interessenter fra det private erhvervsliv, interesse-
organisationer, universiteter og myndigheder på det strategiske
niveau fører tilsyn med myndighedernes efterlevelse af deres data-
strategier og forsøger at fremme et tværministerielt samarbejde. Et
sidste eksempel på et initiativ, der også er forankret i Cabinet Office,
er Data Science Accelerator, der er et tværministerielt trænings-
program, hvor offentligt ansatte med udgangspunkt i data fra deres
egen myndighed over en tre måneders periode lærer at arbejde mere
dataorienteret.

I Norge begyndte processen med at tilgængeliggøre offentlige data
formelt i 2011, hvor den daværende regering instruerede fag-
ministerierne og deres respektive styrelser om at gøre deres data
tilgængelige i et maskinlæsbart format. Ligesom det er tilfældet i USA
og Storbritannien, koordineres indsatsen fra centralt hold af
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for
forvaltning og IKT.

Selvom alle tre lande er langt med udstillingen af data, er der en
række udfordringer, der forhindrer virksomhederne i at drage fuld
nytte af de tilgængeliggjorte data. Ifølge de internationale eksperter
bunder disse i større eller mindre omfang i manglen på en koordineret
og fælles myndighedsindsats.
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Udfordringer omkring arbejdet med åbne offentlige data bunder i utilstrækkelig 
koordineret og fælles indsats

Antallet af dataportaler og selvstændige dataindgange er
meget højt, hvilket gør det uoverskueligt for virksomhederne
at lokalisere relevante data.

Datakvalitet og dataformat er svingende og giver virksom-
hederne dårlige forudsætninger for at anvende data.

Datastandarderne varierer meget fra myndighed til
myndighed, hvilket gør det svært for virksomhederne at
samkøre data.

På trods af at initiativet bag åbne offentlige data-dagsordenerne har
været centralt forankret i alle tre lande, har det reelle arbejde med at
tilgængeliggøre data på ressortområderne været forholdsvis silobaseret.
Myndighederne har således haft et relativt snævert fokus på udstilling af
egne data med udgangspunkt i egne retningslinjer og procedurer. Ifølge
Deloittes ekspert i USA skyldes dette først og fremmest, at der på trods
af de forskellige fælleskoordinerende indsatser ikke reelt eksisterer et
tværgående åbne offentlige data-mandat – kun individuelle mandater på
ressortniveau. Med andre ord er der ikke noget reelt incitament for
myndighederne til at arbejde sammen om udstillingen af data.

Dertil kommer, at myndighederne – især i USA og Storbritannien – har
prioriteret at udstille så mange data som muligt uden grundige og
detaljerede overvejelser om, hvordan data bliver lagt ud. Der har ifølge
Deloittes ekspert i Storbritannien været en naiv tro på, at udstillingen af
data automatisk ville lede virksomhederne til at begynde at anvende
åbne offentlige data.

Endelig har det været en gennemgående pointe i interviewene, der især
er blevet fremhævet af head of policy i the Open Data Institute, at
myndighederne i udlandet ikke i tilstrækkelig udstrækning har inddraget
og kommunikeret med virksomhederne i deres arbejde med at
tilgængeliggøre data. Dette har ifølge the Open Data Institute skabt stor
frustration i erhvervslivet, da man ikke har oplevet, at myndighederne
har villet imødekomme deres behov. Myndighederne har dog en
ambition om at imødekomme disse behov men, det er ikke blevet
prioriteret endnu af ressourcemæssige årsager.

Vigtigste udfordringer i arbejdet med åbne offentlige data i
udlandet
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Sammenfatning af trendanalysen

Trendanalysen viste, at tilgængeliggørelse af offentlige data har været
prioriteret på tværs af myndighederne i de analyserede lande: USA,
Norge og Storbritannien. I den sammenhæng blev det klarlagt, at på
tværs af de tre lande var der en entydig efterspørgsel på områderne
geo-, transport-/mobilitets-, erhvervs-, miljø- og sundhedsdata. Fordi
disse fem områder er højefterspørgselsområder i de sammenlignede
lande, er de prioriteret i det efterfølgende arbejde.

De tre sammenlignede lande har haft forskellige tilgange til, hvordan
data skal udstilles. Mens USA er det land, der har udstillet flest data,
omkring 193.000 datasæt, er Norge det land, der har prioriteret
kvalitet fremfor kvantitet, idet de kun har udstillet 6.000 datasæt,
men i den bedste tilgængelighed af de tre lande.

Trendanalysen viser også, at det primært er specialiserede data-
virksomheder, der efterspørger og anvender offentlige data, men at
større og mere veletablerede virksomheder udgør en voksende andel
af brugerne. I den sammenhæng benytter virksomhederne sig af
forskellige forretningsmodeller, når offentlige data tages i brug. Flest
(~55 procent) sælger data direkte videre til andre virksomheder
(B2B), nogle (~40 procent) til forbrugere (B2C) og resten (~5
procent) til myndighederne (B2G). Virksomhedernes prisstrategi er
ofte baseret på freemium-modellen, hvor kun dele af ydelsen er
gratis, og fuld adgang kun kan opnås mod betaling.

Flere af de udenlandske virksomheder peger på tre konkrete
udfordringer ved tilgængeliggørelse af offentlige data. Disse
udfordringer er (1) manglende overblik over, hvilke offentlige
datakilder der eksisterer, (2) svingende datakvalitet og mangel på
standardiserede dataformater og (3) en høj grad af fragmentering af
dataindgange.

Det efterfølgende afsnit, potentialevurderinger, går i detaljer med
efterspørgslen og det kommercielle potentiale ved geo-, transport-
/mobilitets-, erhvervs-, miljø-, sundheds-, energi-, finans-,
uddannelses-, bolig-, landbrugs- og fødevare- samt turistdata i en
dansk kontekst. Der vil i afsnittet om potentialevurderinger blive
taget udgangspunkt i de resultater, som trendanalysen har kastet af
sig.
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4. Potentialevurderinger

Identifikation af data, der har kommerciel 
værdi og erhvervsmæssigt potentiale i en 
dansk kontekst
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Danske virksomheder efterspørger i høj grad offentlige data, men oplever også en 
række udfordringer i deres daglige arbejde med offentlige datakilder

Potentialevurderinger – Opsummering 

Væsentligste konklusioner fra potentialevurderingerne

Potentialevurderingerne og interviewene med danske virksomheder
og sektoreksperter har vist, at:

Offentlige data i dansk erhvervsliv

Et afgørende skridt på vejen mod at frigøre det erhvervsmæssige
potentiale ved åbne offentlige data er at forstå de danske
virksomheders efterspørgsel efter offentlige datakilder.

Dette handler på den ene side om at identificere dataområder, hvor
udstilling af data vil give mest udbytte for dansk erhvervsliv, og på
den anden side indebærer det at forstå, hvordan virksomhederne
anvender konkrete offentlige datasæt i deres daglige forretnings-
gange, herunder hvilke udfordringer virksomhederne oplever i deres
arbejde med de offentliges datakilder.

Dette afsnit behandler disse to problemstillinger. Først vurderes
potentialet ved tilgængeliggørelse af flere offentlige datakilder, og der
opstilles en samlet liste over scoringer for identificerede dataområder
og datasæt. Dernæst fremhæves de væsentligste kvalitative pointer
fra interviewene med virksomheder og eksperter, herunder de mest
centrale udfordringer.

En vigtig ting at holde sig for øje i denne analyse er, at den giver et
øjebliksbillede af efterspørgslen efter offentlige data. For at få en
konkret og detaljeret forståelse af efterspørgslen på de enkelte
dataområder vil en mere dybtgående analyse være nødvendig.

Potentialevurderingernes tilgang og datagrundlag

Potentialevurderingerne er delt op i tre dele. I den første del anslås
det kommercielle potentiale ved øget tilgængeliggørelse af data.
Denne scoring bygger på 30 virksomhedsinterview om forretnings-
modeller og forretningsområder for anvendelse af data.

I den anden del estimeres det samlede erhvervsmæssige potentiale
ved øget udstilling af data indenfor de udpegede dataområder.
Baseret på interview med sektor-eksperter, deskresearch
vedrørende markedsstørrelse og efterspørgslen i udlandet vurderes
og scores potentialet af de identificerede dataområder og datasæt.

I den tredje og sidste del foretages den samlede potentialevurdering
på baggrund af den kommercielle og den erhvervsmæssige scoring.

• Der overordnet set er fem dataområder, hvor efterspørgslen er
særlig høj i Danmark. Disse er sundheds-, energi-, vejr-, transport-
/mobilitets- og OIS-data1. OIS-data udgår dog i det fremadrettede
arbejde, da disse data er en del af grunddataprogrammet.

• Der ligger et erhvervsmæssigt potentiale i at løse eksisterende
problemer omkring åbne offentlige data, herunder skabe bedre
kommunikationskanaler til virksomhederne, skabe oversigt over
eksisterende data og forbedre nogle af de tekniske løsninger
omkring datakilderne.

1 OIS-data omhandler alle data om ejendomme i Danmark. herunder fysiske forhold om ejendommene, ejerforhold, skatteforhold og vurdering af ejendommene.



30

© Monitor Deloitte 2017

Potentialevurderinger – Tilgang og metode

Grundlaget for potentialevurderingerne er et omfattende interviewprogram med 30 
virksomheder og en række sektoreksperter og specialister

Interviews er grundlaget for vurderingen af datas potentiale

Potentialevurderingerne beror på et omfattende interviewprogram
(interviewguiden fremgår af bilag 3), der har involveret 30
virksomheder på tværs af de 12 sektorer, der blev identificeret og
prioriteret i trendanalysen. Interviewpersonerne er udvalgt gennem
brancheorganisationer og Deloittes omfattende netværk, men også i
tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Snowballing-metoden1 har
været effektiv til at identificere og udpege relevante interview-
personer. Endvidere er der interviewet en række sektoreksperter og
specialister.

Som det også fremgik af trendanalysen, er det meget forskelligt,
hvordan specifikke virksomheder anvender offentlige data. Nogle er
meget specialiserede, mens andre kun lige er begyndt at bruge
offentlige data i deres forretning. For at få et nuanceret billede af
efterspørgslen er der derfor taget kontakt til følgende tre virksom-
hedstyper:

• Datavirksomheder: Virksomheder, der har bygget deres
forretning op omkring arbejdet med data.

• Aftagervirksomheder: Virksomheder, der er aftagere af offentlige
data, men som ikke nødvendigvis er specialiserede databrugere.

• Start-ups: Mindre nystartede virksomheder, der aktivt anvender
offentlige data i deres forretning.

Datavirksomhed Aftagervirksomhed Start-up

Geodata 2 0 2
Transp./mob. 1 1 0
Erhverv 1 0 2
Miljø 1 2 0
Sundhed 0 2 2
Energi 2 1 1
OIS 2 1 0

Finans 0 1 0

Uddannelse 0 1 0

Medier 0 0 1
Turisme 0 2 0
Landbrug 0 2 0

Over 30 virksomheder deltog i interview

Tabellen nedenfor angiver antallet af interviewede virksomheder
opdelt på virksomhedstyper og sektorområder. Der deltog 9 data-
virksomheder, 13 aftagervirksomheder og 8 start-ups.

Udover virksomhedsinterviewene er der foretaget supplerende
interview med sektoreksperter indenfor bank-, miljø-, transport-/
mobilitets-, sundheds-, energi- og turismesektoren. Endelig er der
blevet afholdt interview med to specialister på åbne offentlige data-
området. Den samlede oversigt over afholdte interviews fremgår af
bilag 4.1 Snowballing er en metode, hvor respondenterne vælges ud fra de eksisterende respondenters netværk og kendskab.

Overblik over virksomhedsinterview
Antal interviewede virksomheder per sektor/virksomhedstype

11
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Erhvervsmæssigt potentiale – hvad gjorde vi?

Med udgangspunkt i den kommercielle scoring er endnu en scoring
blevet foretaget med henblik på at estimere det mere overordnede
erhvervsmæssige potentiale af de identificerede dataområder og
datasæt. Denne scoring beror på en overordnet kvalitativ vurdering af
den erhvervsmæssige betydning for en given sektor ved udstillingen af
de pågældende data.

Det samlede grundlag for scoringen bygger mere specifikt på en
vurdering fra sektoreksperter, input fra trendanalysen om efter-
spørgslen efter specifikke sektordata samt supplerende branchestatistik
om den givne sektor.

Kommercielt potentiale – hvad gjorde vi?

Gennem interview med udvalgte virksomheder1 er der identificeret
dataområder (og specifikke datasæt, hvor det har været muligt), hvor
øget tilgængeliggørelse af data vil bidrage til at skabe merværdi hos
den pågældende virksomhed. De identificerede dataområder er
efterfølgende blevet scoret på en skala fra 0 til 4 (hvor 0 er meget
lavt, og 4 er meget højt) på nedenstående fem parametre. Scoringen
af de fem parametre foregik som en del af interview med
virksomhederne. Den gennemsnitlige værdi af de fem parametre
udgør den samlede kommercielle scoring.

$

Forretningsmodeller: I hvilket omfang giver øget udstilling af
data anledning til, at virksomheden kan skabe nye forretnings-
modeller?

Produkter: I hvilket omfang giver øget udstilling af data
anledning til, at virksomheden kan skabe nye produkter?

Kunder: I hvilket omfang giver øget udstilling af data anledning
til, at virksomheden kan tiltrække nye kunder?

Salg: I hvilket omfang giver øget udstilling af data anledning til,
at virksomheden kan øge sit salg?

Effektivisering: I hvilket omfang giver øget udstilling af data
anledning til intern effektivisering i virksomheden?

De tre dele i potentialevurderingerne

Kommerciel 

scoring

Erhvervsmæssig 

scoring

Samlet 

potentialevurdering

Vurdering af den 
erhvervsmæssige værdi 
ved udstilling af data 
pba. ekspertvurderinger, 
trendanalyse og 
branchestatistik

Identifikation af 
dataområder/datasæt 
og vurdering af den 
kommercielle værdi ved 
udstilling pba. interview 
med virksomheder

Gennemsnit af den 
kommercielle og den 
erhvervsmæssige 
scoring 

12

1 Virksomheder til interview blev udvalgt i et løbende samarbejde med Erhvervsstyrelsen og fulgte opdelingen af dataområder fra
trendanalysen. Over 70 virksomheder blev identificeret og efterfølgende kontaktet. 30 virksomheder endte med at stille op til interview.

Potentialevurdering – hvad gjorde vi?

Den samlede potentialevurdering består af to komponenter: den
kommercielle og den erhvervsmæssige scoring, som det fremgår af
figur 12.
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Da den kommercielle vurdering i nogle tilfælde består af enkelte
virksomheders synspunkt, skal den samlede potentialevurderings
scoring bruges med omtanke og i kontekst med den erhvervsmæssige
scoring.

Overvejelser om analysens dækning

Efterspørgslen efter offentlige data er under konstant forandring, og i
takt med at de tekniske løsninger omkring databaseret arbejde bliver
bedre og mere avancerede, vil virksomhedernes behov også ændre sig.
Samtidig er området for åbne offentlige data meget omfattende og
består af flere tusinde datasæt på tværs af danske myndigheder.
Efterspørgslen efter offentlige data i denne analyse er kortlagt ved hjælp
af 30 virksomhedsinterview og herefter kvalificeret af 10 ekspert-
interview. Analysen i dette afsnit giver gode overvejelser og input i
forhold til efterspørgslen efter åbne offentlige data i Danmark. Men fordi
området er så omfattende og under løbende udvikling, vil en tillægs-
analyse være nødvendig, hvis området skal fuldt belyses. Dette under-
støttes yderligere fra virksomhedsinterview, hvor det tilkendegives, at:

• Det er svært for virksomhederne at sætte sig ind i, hvad
myndighederne ejer af data i dag. Få virksomheder er tilstrækkeligt
informeret om mulighederne i offentlige data, og flere virksomheder
har udfordringer ved at pege på specifikke datakilder, der vil skabe
værdi for dem og deres virksomheder. Nogle gange gætter
virksomhederne på, hvilke områder de vurderer interessante for deres
virksomhed.

• Det er kompliceret for virksomhederne at vurdere, hvad det
kommercielle potentiale er ved at få adgang til data. Det er kun i få

tilfælde blandt virksomheder, der er meget specialiserede, og som
arbejder indgående med offentlige data i dag, at det er muligt at få
en kvantificeret vurdering af det kommercielle potentiale. Det betyder,
at resultaterne fra denne analyse introducerer en bias, der favoriserer
de specialiserede datavirksomheder, der har kunne pege på nøjagtige
datapunkter, der har kunnet give potentiale.

I denne analyse er der i videst muligt omfang korrigeret for denne
bias ved at have en erhvervsmæssig vurdering gennem sektor-
eksperter til at se på det samlede markedspotentiale for datasættet/
dataområdet, der er udpeget af virksomheden.

Skulle den samlede efterspørgsel på tværs af virksomhedstyper,
industrier mv. klarlægges, ville omfanget af analysen bliver væsentlig
større. Et eksempel på, hvor meget omfanget skulle forøges, kommer
til udtryk på finansområdet, hvor denne analyse har inddraget én
virksomhed, Danske Bank. Danske Bank påpegede, at hvis man vil
afdække efterspørgslen efter offentlige data i deres virksomhed alene,
så skal man samarbejde med over ti personer på tværs af de
forskellige afdelinger i Danske Banks organisation. Det betyder at
efterspørgslen vil variere på tværs af industrier og virksomhedstyper,
men også indenfor de enkelte virksomheder.

Givet dette niveau af kompleksitet står det altså klart, at analysen her
giver input til og overvejelser om efterspørgslen i Danmark, mens et
fuldstændigt billede af efterspørgslen ville kunne opnås med en
tillægsanalyse.
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Baseret på virksomhedsinterview står det klart, at fem dataområder skiller sig ud og 
efterspørges på tværs af sektorer

Fem områder fremstår som særlig attraktive

Langt størstedelen af de interviewede virksomheder har angivet, at
de ønsker flere data på sundheds-, vejr-, transport-/mobilitets-,
energi- og OIS-området. Det er således 23 af de interviewede
virksomheder på tværs af næsten alle sektorer, der specifikt
efterspørger data indenfor et eller flere af disse fem områder, som det
fremgår af tabel 13. Tabel 13 viser antallet af virksomheder indenfor
alle sektorer på nær finans-, turisme- og uddannelsessektoren, der
efterspørger data fra et eller flere af disse fem dataområder. Dette
giver en første overordnet indikation af efterspørgslen i Danmark.
Holder man dette op mod efterspørgslen fra trendanalysen, er der en
meget god overensstem-

Sektor Vejr OIS Transp./mobilitet Energi Sundhed

Byer 1 2 1

Energi 1 3 2 1

Erhverv 1 1 1

Finans

Geodata 2 2 2 2

Landbrug 2 2

Medier

Miljø 1

Sundhed 1 1 1 4

Transp. /mob. 1 1

Turisme 1 2

Uddannelse

melse mellem efterspørgslen i udlandet og efterspørgslen blandt de
interviewede virksomheder. Sundhedsområdet, miljøområdet
(herunder meteorologiske data) og transport-/mobilitetsområdet
blev fremhævet af eksperterne i USA, Storbritannien og Norge som
værende højefterspørgselsområder, hvilket også virker til at være
tilfældet, når man ser på efterspørgslen fra studierne hos New York
University og the Open Data Institute. Det samme gjorde sig
gældende for energiområdet og OIS-området.

Spørger man eksperterne herhjemme, synes der i et vist omfang at
være et sammentræf mellem deres vurderinger og efterspørgslen
blandt de interviewede virksomheder. Innovationsfonden, der
hjælper virksomheder og udviklingsprojekter på vej med økonomisk
støtte, ser for eksempel et stigende antal virksomheder efterspørge
og anvende data især indenfor sundheds-, transport-/mobilitets- og
miljøområdet. Som det ser ud i dag, yder Innovationsfonden støtte
til 16 forskellige projekter, der beskæftiger sig med offentlige data
indenfor et af disse områder. Det er således Innovationsfondens
opfattelse, at det erhvervsmæssige potentiale i offentlige data er
højest indenfor disse tre områder – dog med særligt fokus på
sundheds- og miljødata.

Direktøren for Copenhagen City Data Exchange, der har beskæftiget
sig indgående med udstilling af data og blandt andet har været i
dialog med over 200 danske virksomheder om deres databehov og

Overblik over fem dataområder, som mange virksomheder efterspørger
Antal virksomheder, der efterspørger det specifikke dataområde

13
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dataefterspørgsel, vurderer, at de områder, hvor efterspørgslen og
potentialet hos de danske virksomheder er størst, er transport- og
mobilitetsdata (i første omgang data fra den kollektive trafik) og
miljødata (herunder vejrdata). Dette skal ses i sammenhæng med
hele smart city-udviklingen, hvor der er nogle klare potentialer i en
øget anvendelse af offentlige datakilder.

Deloittes egne sektoreksperter pointerer, at der er gode muligheder
for at fremme væksten i dansk erhvervsliv ved øget udstilling af
data indenfor fem overordnede områder: miljø- og vejrdata,
transport-/mobilitetsdata, energidata, OIS-data og sundhedsdata.
Som det vil fremgå af de næste sider, vurderes det, at data indenfor
disse områder på forskellig vis kan hjælpe de danske virksomheder
med at skabe vækst. Også erhvervsdata, især om udviklingen i de
forskellige sektorer i det private, påpeges som værende interessante
for dansk erhvervsliv.

OIS-data er, som det fremgår af tabel 13, også et af de områder,
der er gået igen flere gange i interviewene med virksomhederne.
Området er på mange måder interessant, fordi der allerede i dag
eksisterer en stor mængde data, som virksomhederne i meget høj
grad anvender. Det, virksomhederne efterspørger, er, at kvaliteten i
de forskellige registre bliver gjort bedre. For virksomhederne går der
nemlig et kommercielt potentiale tabt, idet registrene ikke altid
lever op til deres kvalitetsparametre. SKAT, der ejer de fleste af
disse registre, fremhæver, at der i grunddataprogrammet er sat
fokus på at løse disse kvalitetsmæssige udfordringer, hvorfor

området ikke indgår i den fremadrettede analyse.

Når man kombinerer resultaterne fra trendanalysen, interviewene
med virksomhederne og de forskellige ekspertvurderinger er der
fem områder, der står særligt frem: vejr, sundhed, OIS, energi og
transport/mobilitet. Dermed ikke sagt, at de andre områder ikke
også er interessante at se på, men det er blot disse fem områder,
hvor det erhvervsmæssige potentiale vurderes at være højest.
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Vejr

Vejrdata2 omfatter en række forskellige typer data: (1)
ubearbejdede råværdier fra målestationer om eksem-
pelvis nedbør, temperatur og vindstyrke, (2) klima-
tologiske data – altså kvalitetssikrede observations-
værdier, (3) radardata, der omfatter nedbørsdata og (4)
punktprognoser, der er modeldata, der beskriver det
forventede fremtidige vejr for konkrete geografisk
afgrænsede områder.

Transport/

mobilitet

Energi

Energidata om forbrug og produktion af energi på tværs
af de forskellige forsyninger, herunder nær-realtidsdata
for enkelte forbrugere og produktionsanlæg samt
aggregerede realtidsdata. Data om elnettet
(knudepunkts-, linje-, transformer- og belastningsdata),
markedsdata om energihandel og energipriser samt
data om CO2-udslip forbundet med energiproduktionen
falder også indenfor energidata.

Sundhed

Sundhedsdata1 i Danmark omfatter meget store
mængder data på tværs af mange forskellige dataejere.
Overordnet set kan data inddeles i fire typer: (1)
kliniske data, (2) behandlingsdata, (3) ikke-kliniske
data og (4) demografiske data. Dataene dækker
dermed alt om medicinordinering, behandlingsforløb og
indlæggelsesårsager på tværs af sygdomsområder.

Data om den kollektive trafik, herunder positionsdata
fra busser og toge, data om antallet af passagerer,
realtidsmålinger af trafikdensiteten og data om trans-
portinfrastrukturen, herunder vejnettet og jernbane-
nettet.

Disse fem områder indeholder store mængder data – både i omfang
og i forskellig typer af data. Nedenfor beskrives kort, hvilke
datakilder der blandt andet ligger indenfor de fem områder. Alle data
er ikke medtaget, men der henvises til rapporter, hvor det er muligt
at opnå bedre indsigt i de forskellige datakilder.

1 En samlet oversigt over alle sundhedsdata i Danmark fremgår af rapporten Mapping the Healthcare Data Landscape     
in Denmark, der er udarbejdet af Leapcraft på vegne af Copenhagen Healthtech Cluster.

2 For en uddybende forklaring af de fire områder se Deloittes rapport Erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser af en frisættelse af DMI’s meteorologiske data

OIS

OIS-data omhandler alle data om ejendomme i
Danmark, herunder fysiske forhold om ejendommene,
ejerforhold, skatteforhold og vurdering af ejendom-
mene. OIS-data medtages ikke i den videre analyse, da
området løftes som en del af grunddataprogrammet.
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I USA har fritstillingen af vejrdata, som det fremgår af side 14, også
ledt til relativt store erhvervsmæssige gevinster på næsten $1 mia.
om året.

Interview i denne analyse har kortlagt, at der ikke er konkrete
eksempler på DMI-data, der ønskes udstillet, men at det ofte er
samlinger af flere datasæt, som virksomhederne peger på der kunne
være interessante at få udstillet.

Det erhvervsmæssige potentiale af DMI’s data

Fra interviewene står det klart, at DMI’s data har mange
anvendelsesmuligheder og bliver brugt på tværs af virksomhedstyper
og på tværs af sektorer. Inden for landbruget indgår vejrdata for
eksempel i beslutningsstøttesystemer og varslingsmodeller, der
hjælper landmændene med at optimere deres drift, og i
energisektoren bliver meteorologiske data anvendt til at udregne
modeller til bedre udnyttelse af havvindkraft. Også i den maritime
sektor anvendes DMI’s data i risikoanalysesystemer til transportskibe.
På miljøområdet bliver DMI’s data fx brugt til at udarbejde modeller
om oversvømmelsesrisici på baggrund af geodata. En generel
observation fra interviewene med virksomhederne er imidlertid, at
den kommercielle værdi af DMI’s data ikke bliver vurderet særlig højt
set i forhold til data fra de andre områder. Gratis adgang til DMI’s data
nævnes på intet tidspunkt som værende forretningskritisk, blandt
andet fordi vejrdata kan indsamles fra andre kilder. Dermed ikke sagt
at en frisættelse af DMI’s data ikke har højt erhvervsmæssigt
potentiale. Deloitte har i en tidligere analyse vurderet den
samfundsøkonomiske gevinst ved en fritstilling af DMI’s data til at
være 50-135 mio. kr. om året.1

I den forbindelse bør det noteres, at DMI ikke har planer om at
udstille sine data, da myndigheden ikke har de nødvendige ressourcer
til at igangsætte processen.

1 Deloitte notat: Frisættelse af meteorologiske data 2016.

Hvad siger eksperterne? 

Eksperterne ser store erhvervsmæssige potentialer i frisættelse af

vejrdata. Især i landbrugs- og energisektoren vil virksomhederne

have stor gavn af at få adgang til frie vejrdata til forbedret

planlægning, investeringsbeslutninger og driftsstyring. Innovations-

fonden peger også på vejrdata som et af de områder, hvor de ser

størst potentiale. Mange af de projekter, de støtter, har således

bedre udnyttelse af vejrdata som en central del af deres arbejde.
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Det erhvervsmæssige potentiale i sundhedsdata

De i internationalt perspektiv unikke data, Danmark besidder på
sundhedsområdet, fremhæves af både større farmavirksomheder og
mindre life science start-ups som værende af meget høj kommerciel
værdi. Registrene vil kunne understøtte virksomhederne i forhold til de
safety commitment-studier, som industrien bliver afkrævet ved
godkendelse af nye lægemidler, og vil derudover kunne levere vigtige
input i forhold til nøglebeslutninger om udækkede medicinske behov,
kliniske udviklingsplaner og forsøgsprotokoller. Bedre udnyttelse af de
danske sundhedsregistre fremhæves også i rapporten om life science-
industriens rammevilkår i Danmark, der er udarbejdet på vegne af
regeringens vækstteam for life science. Her fremføres det blandt
andet, at de danske sundhedsregistre rummer en række muligheder
for sammenkobling af data, der kan give de danske life science-
virksomheder større indsigt i sygdomsforløb og potentielle
behandlinger til patienter og give dem bedre mulighed for at
identificere forsøgspersoner til deres kliniske forsøg. Disse fordele kan
dog ikke fuldt udnyttes som følge af begrænsninger i persondata-
lovgivningen. Med andre ord har Danmark en betragtelig uudnyttet
komparativ fordel i forhold til at kunne positionere sig internationalt
som frontløber i markedet for åbne offentlige sundhedsdata og
derigennem styrke sin position som life science-nation. Øget
tilgængelighed af sundhedsdata vil give anledning til markant vækst
hos de danske virksomheder, men vil i lige så høj grad skabe et
incitament for internationale farmavirksomheder og forskere til at
1 Rapporten er endnu ikke udgivet og er derfor kun til intern brug i projektet.

3 Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, Mckinsey & Company 2013

2 I en ny undersøgelse foretaget af Copenhagen Economics vurderes den samfundsøkonomiske gevinst per klinisk forsøg at være 
902.000 kr. for det samlede BNP og 1.169.000 kr. for de offentlige budgetter

komme til Danmark for at drive deres kliniske forsøg2 og drage fordel
af de danske sundhedsregistre. McKinsey estimerer også, at øget
anvendelse af åbne sundhedsdata vil lede til en samfundsøkonomisk
gevinst på $300-450 mia. om året3 alene i USA.

På nuværende tidspunkt drives projektet BigTempHealth, der gennem
analyse af patientjournaldata blandt andet vil udtrække bivirkninger
som følge af medicinering. De specifikke data hentes fra Region
Hovedstaden og Region Sjælland og integreres med data fra
Landspatientregisterets sygdomsforløb. Udover at have en høj
samfundsøkonomisk værdi ved at spare sundhedsvæsnet og patienter
for køb af medicin, der ikke har den håbede effekt, vurderes projektet
også at kunne give et kommercielt afkast gennem salg af
softwareløsninger til hospitaler.

Hvad siger eksperterne? 

En afgørende udvikling indenfor life science-industrien vil de næste

år være Real World Evidence (RWE): udarbejdelse af analyser om en

given behandlings effekt på baggrund af sundhedsdata. Ifølge

Deloittes life science-ekspert vil denne type analyser blive mere og

mere udbredt, og bedre udnyttelse af de danske sundhedsregistre

har derfor potentiale til at kunne give den danske life science-

industri et samlet løft –i forhold til både markedsføring, udvikling og

salg af produkter.
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Eksempler på datasæt på sundhedsområdet

Indlæggelsesårsager: Et mindre start-up, der er specialiseret i at
producere smart city-målere, der blandt andet måler luftforurenings-
niveauer. Ved at kunne koble deres data om forurening med data om
indlæggelsesårsager, vil de blive i stand til at korrelere miljøfaktorer
med sundhedsfaktorer. Dette vil give deres produkt et helt nyt
anvendelsesområde, da de vil kunne markedsføre det som et
sundhedsanalyseværktøj. Helt generelt er Leapcraft interesseret i at få
adgang til sundhedsdata for at kunne foretage denne type kobling af
data, og de vurderer, at det vil have afgørende betydning for deres
virksomhed, hvis de kan få adgang til sundhedsdata.

Almenpraksisregister: Flere farmavirksomheder efterspørger data fra
de almenpraktiserende læger, idet der i dag ikke eksisterer dækkende
data for dette område. Dette efterlader et hul i de samlede danske
sundhedsdata. Et sådant register vil fungere som et vigtigt
supplement til de eksisterende sundhedsregistre, idet en stor del
medicin bliver ordineret hos de almenpraktiserende læger.

Patientjournaldata: Flere af de deltagende farmavirksomheder har
udvist interesse for patientjournaldata. Dette vil kunne hjælpe
virksomhederne dels med at følge patientgrupper og dermed få en
bedre forståelse af effekten af en given behandling over en længere
periode, dels med at finde de rette patienter til kliniske forsøg.

Ud over ovenstående datasæt er også påpeget adgang til de danske
sundhedsregistre, som et interessant datasæt.
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Det erhvervsmæssige potentiale i energidata

På et overordnet samfundsmæssigt plan vil øget udstilling af
energidata finde anvendelse på mange forskellige niveauer.
Omstillingen af hele den danske energisektor mod mere vedvarende
energikilder vil ifølge en ny undersøgelse gennemført af Rambøll1

blandt andet betyde øget behov for større tilgængelighed af energidata
blandt aktørerne i energisektoren. Det skyldes, at omstillingen til et
smart energisystem vil kræve større integration på tværs af
energisektoren – både mellem de forskellige forsyningsarter og mellem
de forskellige produktions-, distributions- og forbrugsled. I et mere
kommercielt øjemed vil øget udstilling af energidata også kunne have
en markant positiv effekt. Især i forhold til at fremme bedre
beslutningsgrundlag og dataunderstøttende services vil myndig-
hedernes data på energiområdet spille en vigtig rolle. Ifølge Rambøll
efterspørger forbrugerne nemlig i større omfang løsninger, der kan
hjælpe med at monitorere deres energiforbrug, og der eksisterer en
voksende industri indenfor denne type løsninger. En interviewet
virksomhed fra denne industri estimerer i den forbindelse, at øget
adgang til forbrugsdata om offentlige bygninger vil lede til en øget
omsætning på 172 mio. kr. om året2. I udlandet vurderes
energiområdet også til at være et af de områder, hvor åbne data vil
kunne skabe mest værdi, og som det fremgår i trendanalysen, virker
der også til at være en relativt høj

1 Rambøll: Værdiskabelsen af Energidatabanken, 2016.
2 Den konkrete case udspecificeres på næste side.

efterspørgsel blandt de amerikanske og britiske virksomheder efter
energidata.

Et konkret projekt, der er i gang på området i Danmark, er projektet
Sample, der med udgangspunkt i data fra forsyningsselskaber skal
udvikle et it-baseret intelligent styringssystem af vandtrykket i
ledningsnettet. Dette skal spare forsyningsselskaberne for unødige
udgifter og gøre det muligt for dem at levere billigere vand til
forbrugerne. Forsyningsselskaberne forventer, at systemet vil kunne
give en besparelse i energiforbruget på 10 procent. Blandt deltagerne i
projektet er Grundfos, Forsyning Ballerup og Aalborg Universitet.

Hvad siger eksperterne?

I et projekt for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om

behovet for sammenhængende forsyningsdata har Deloitte indsam-

let erfaringer om anvendelsen heraf. Forsyningsselskaberne vil

kunne levere bedre rådgivningsløsninger til deres kunder og andre

virksomheder, der er specialiseret i energimonitorering, og vil kunne

anvende data til at levere bedre ydelser. De afledte samfunds-

økonomiske gevinster vurderes også at være høje, idet bedre

energimonitorering potentielt kan lede forbrugerne til at spare mere.
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(fortsat)

Eksempel på datasæt på energiområdet

Forsyningsdata for offentlige bygninger: Forsyningsselskaberne har
mange data om danskernes energiforbrug, men mere specifikt har der
været efterspørgsel efter data om offentlige bygningers energiforbrug.
En af de interviewede virksomheder, der blandt andet leverer
energimonitorerings-software til kommunerne, efterspørger, at
forsyningsselskaberne lægger data om offentlige bygningers
energiforbrug ud i et maskinlæsbart format. Kommunerne kan på
nuværende tidspunkt kræve af forsyningsselskaberne at få udleveret
data om energiforbruget på deres bygninger, som de så leverer videre
til den givne virksomhed. Ifølge den interviewede virksomhed er
forsyningsselskaberne ikke altid lige gode til at efterleve dette krav og
leverer data i utilgængelige formater, der ikke er maskinlæsbare. På
baggrund af et pilotprojekt, som virksomheden driver for en af den
danske regioner, hvor de får udleveret data i korrekt format for hele
regionen, vurderes det, at fuld tilgængelighed af data om offentlige
bygningers energiforbrug vil lede til en øget omsætning på 172 mio. kr.
om året.

Udover ovenstående datasæt har virksomhederne også efterspurgt:

• Bedre detaljeniveau på energisektorens branchestatistik

• Forbrugsdata fra målestationer
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(fortsat)

Det erhvervsmæssige potentiale i transport-/mobilitetsdata

En af de interviewede specialiserede datavirksomheder, der blandt
andet tilbyder rådgivning, systemudvikling, services og produkter om
frie geodata, fremhæver, at det vil have stor kommerciel værdi for
dem, hvis de kunne få adgang til mobilitetsdata. Mere specifikt peger
virksomheden på, at de på baggrund af historiske trafikdata og
realtidsdata om trafikdensiteten vil være i stand til at skabe helt nye
produkter og ekspandere ind i helt nye forretningsmodeller om
bestemmelsen af densiteten af køretøjer i danske byer. Årsagen hertil
er, at de, fordi de arbejder indgående med geodata og kortdata, vil
kunne koble transportdata til deres eksisterende produkter. En generel
overvejelse i forlængelse heraf er da også, at der er nogle klare
erhvervsøkonomiske synergier at høste mellem de frie danske geodata
og øget udstilling af transport-/mobilitetsdata. To af de deltagende
virksomheder indenfor turismebranchen peger begge også på
mobilitetsdata som en indgang til bedre at forstå turisters
bevægelsesmønstre i de danske storbyer med henblik på at kunne
markedsføre bedre. De to organisationer arbejder allerede i dag med
at kortlægge turisternes såkaldte oplevelsesgeografi i de danske byer
ved eksempelvis at trække data fra de sociale medier om, hvilke
seværdigheder, restauranter, hoteller etc. turisterne besøger. Disse
data er dog ikke dækkende, hvorfor det er nødvendigt at supplere
dem. I den forbindelse fremhæves et konkret projekt, der drives af
Københavns Kommune gennem Copenhagen Solutions Lab, om
opsættelse af fri wi-fi i København. Projektet vil blandt andet gøre det

2 Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information, Mckinsey & Company 2013.

1 Open data: Six Stories About Impact in the UK, Becky Hogge 2015.

muligt at trække data om turisters tilkobling til Københavns
Kommunes gratis wi-fi, hvilket vil gøre det muligt at bestemme
turisternes lokalitet. Erfaringer fra udlandet har også vist, at
udstilling af transport- og mobilitetsdata har en stor
erhvervsøkonomisk og samfundsøkonomisk værdi. Transport for
London, der er den ansvarlige myndighed for driften af al offentlig
transport i London, har siden slutningen af 2000’erne gradvis
offentliggjort flere af deres data. De specifikke data omfatter blandt
andet metroafgange, realtidsdata om trafikforstyrrelser, realtidsdata
om busankomster og busafgange og alle data på Transport for
Londons rejseplanlægger. Dertil kommer data om køreplaner,
busstoppesteders og togstationers geografiske placering og
togstationers faciliteter. De erhvervsmæssige gevinster vurderes i
forlængelse heraf til at være omkring £83 mio. over en tiårig
periode, mens de samfundsøkonomiske besparelser i forhold til
minimering af tabt tid for den enkelte pendler i en analyse foretaget
af Deloitte UK vurderes til at være på £105 mio. årligt1. I tråd
hermed anslås værdien af åbne transport-/mobilitetsdata på globalt
niveau at være mellem $720-920 mia. om året.2
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Hvad siger eksperterne?

Deloittes ekspert på transportområdet vurderer, at der er mange
muligheder i forhold til at udstille data på dette område, der vil have
gavn for de danske virksomheder. Overordnet ser han tre områder,
hvor der er et økonomisk potentiale: data om den kollektive trafik,
data om vejnettets beskaffenhed og realtidsmålinger af trafik-
densiteten. Ifølge eksperten ligger det største potentiale i data om
den kollektive trafik, idet de forskellige dataejere er relativt langt i
arbejdet med deres data, og kvaliteten er forholdsvis høj. Af
konkrete datakilder nævnes Rejseplanen, der allerede i dag stiller en
del af sine data til rådighed gennem Rejseplanen Labs, Rejsekort og
Transportministeriets trafikmodel.

(fortsat)

Eksempler på datasæt på transport- og mobilitetsområdet

Rejsekortdata: Mobilitetsdata er, som det fremgår af side 25, uden
tvivl et højefterspørgselsområde. Data fra Rejsekort indgår som et
specifikt datasæt indenfor denne hovedkategori. En af de deltagende
virksomheder, der efterspørger data fra Rejsekort, forklarer, at det vil
sætte dem i stand til at udvikle helt nye produkter, der vil kunne
estimere antallet/densiteten af personer i forskellige danske storbyer
og derigennem tiltrække en helt ny kundegruppe. Det er ikke muligt
for den givne virksomhed at give en konkret estimering af, hvad det vil
betyde i forhold til øget omsætning, men der er tale om en markant

stigning i salg. Andre virksomheder såsom Hitachi har også givet
udtryk for et lignende ønske om at få adgang til Rejsekortdata.

Historiske trafikdata og positionsdata for busser: Overordnet set er
data om trafikken meget efterspurgt blandt de adspurgte
virksomheder. Flere af dem efterspørger mere historiske data om
trafikdensiteten samt realtidsdata om positionen af busser. En af de
adspurgte virksomheder vil således koble disse data til deres egne
data, som de trækker fra deres smart city-målere, og på den måde
forbedre deres nuværende produkters nøjagtighed og overordnede
kvalitet og derigennem tiltrække nye kunder.

Udover ovenstående datasæt efterspørger virksomhederne også:

• Trafikdata fra de danske lufthavne

• Data fra brooverkørsler

• Højere kvalitet i motorregisteret og Skats bilvurderinger

• Bedre information i typegodkendelserne

• Parkeringsforhold i de danske byer

• Vejregistreringer, dvs. karakteristika om forskellige veje i Danmark
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(fortsat)

Det er ikke kun de fem udvalgte dataområder, der efterspørges

Udvælgelsen af de fem dataområder fra foregående afsnit er baseret på
interview med danske virksomheder. Men selvom de fem områder er
udpeget som de områder med det højeste erhvervsmæssige potentiale,
er dette ikke ensbetydende med, at andre dataområder ikke bliver
efterspurgt af de adspurgte virksomheder. Nedenfor gennemgås de
enkelte dataområder, der ikke blev en del af de udvalgte dataområder.

Geodata

Trendanalysen kortlagde, at geodata var meget efterspurgt, når man så
på de udenlandske virksomheders brug af offentlige data. I denne
analyse har geodataområdet imidlertid ikke scoret højt, idet de
interviewede virksomheder ikke har givet udtryk for at mangle konkrete
datasæt på området. Dette på trods af, at fire virksomheder indenfor
geodata blev interviewet. En mulig forklaring på denne manglende
efterspørgsel efter geodata blandt virksomhederne er, at store
mængder geodata allerede er tilgængeliggjort og har fundet deres vej
ind til de danske virksomheder. De eneste anmærkninger, som nogle af
de interviewede virksomheder har, er, at de gerne så, at data bliver ved
med at være aktuelle og kontinuerligt opdateres. Helt specifikt opleves,
at Danmarks Højdemodel ikke altid er fuldt ud opdateret, hvilket kan
give problemer. I forlængelse heraf skal det dog også fremføres, at de
deltagende virksomheder generelt set er meget tilfredse med data på
området, og at det kun er mindre anmærkninger, de har. Området

synes altså i en dansk kontekst i overvejende grad at være mættet for
data, hvorfor det vurderes, at en indsats på området kun vil give et
begrænset erhvervsmæssigt afkast af sig.

Eksempler på efterspurgte datasæt fra virksomhederne: Mere
ensretning i Adresseregisteret (AWS) og valgsteder for hele landet.

Miljø

Trendanalysen kortlagde, at også miljøområdet oplevede stor
efterspørgsel på tværs af de lande, der var en del af trendanalysen.
Potentialevurderingerne har konstateret, at flere virksomheder
efterspørger, at hele miljøområdet bliver mere åbent og offentligt
tilgængeligt. Som eksempel nævner virksomhederne blandt andet
følgende dataområder indenfor miljø, der kunne drage nytte af at blive
mere tilgængeliggjort: rensningsdata, remote sensoring-data,
fiskeridata, boredata og oversvømmelsesdata. Ingen af virksomhederne
har dog kunnet indgå i dialog om de konkrete kommercielle muligheder
for deres virksomhed ved tilgængeliggørelse af de førnævnte
dataområder, hvorfor det har været kompliceret at udføre en decideret
potentialevurdering. Flere af de interviewede virksomheder nævner
desuden, at området er politisk kontroversielt. Fra disse virksomheder
så man gerne, at der fra politisk side blev mere åbne og delt flere
rådata på tværs af hele miljøområdet. Meget tyder dermed på, at
miljøområdet har et stort potentiale, men at en separat kortlægning af
området vil kunne give et mere nøjagtigt billede af efterspørgslen og
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det kommercielle potentiale. Eksempler på efterspurgte datasæt fra
virksomhederne: Opdatering af Danmarks højdemodel.

Erhvervsdata

Trendanalysen pegede ligeledes på erhvervsdata som et
højefterspørgselsområde, og flere af de interviewede virksomheder gør
allerede i dag i høj grad brug af data på området. Fællesnævneren for
dem alle er, at de er godt tilfredse med både kvaliteten og mængden
af data, der bliver lagt ud i dag. Ét område, hvor der dog kan gøres
mere, er i forhold til branchestatistik og data om udviklingen af de
forskellige erhvervssektorer i Danmark. To større danske virksomheder
efterspørger således denne type data. Disse eksisterer til en vis grad i
dag i Danmarks Statistik, men kan ifølge de to virksomheder ikke
tilgås på et tilstrækkelig granulært niveau. Det samme gør sig
gældende for data om danskernes forbrug. Deloittes egen ekspert på
finansområdet påpeger, at bankindustrien overordnet set vil nyde godt
af at få adgang til disse to typer data i forhold til kreditvurderinger.
Ligesom det er tilfældet med geodata, har mange af de interviewede
virksomheder givet udtryk for, at de er meget tilfredse med mængden
og typen af erhvervsdata tilgængeligt, hvorfor det vurderes at en
indsats på området kun vil give et begrænset erhvervsmæssigt afkast
af sig.

Eksempler på efterspurgte datasæt fra virksomhederne: Indberetning
fra små og enkeltmandsvirksomheder, virksomhedsdomme,
indberetninger af dømte advokater / revisorer, privatforbrugsdata fra
Danmarks Statistik og lønsum på p-numre.

(fortsat)

Turisme

Turismeområdet udgør stadigvæk et meget nyt dataområde, og
sektoren er kun lige ved at tage de første skridt i forhold til at blive
mere datadrevet. Som det ser ud i dag er der simpelthen ikke et
særligt stort udbud af data. Af den årsag har det været svært at
vurdere efterspørgslen og det erhvervsmæssige potentiale på
området. De deltagende virksomheder inden for turismebranchen er
dog alle af den klare overbevisning, at data kommer til at en større
og større rolle indenfor deres branche. De fremhæver blandt andet,
at data om eksempelvis trafikdensitet i storbyerne, brooverkørsler og
færgeankomster fra Sverige, vejrdata, data fra kulturinstitutionerne
om de besøgenes nationalitet og en forbedring af
overnatningsstatistikken i Danmarks Statistik vil have en positiv
effekt på deres arbejde. Det er således deres vurdering, at adgang til
denne type data potentielt kan løfte branchen over en kam, idet man
vil blive meget bedre til at markedsføre overfor turisterne. Samlet set
synes området at indeholde nogle interessante perspektiver og
muligheder for øget anvendelse af offentlige datakilder, og det kan
med fordel genbesøges indenfor et par år, fordi den nuværende
udvikling forventes at give sig til udtryk i en stigende efterspørgsel.
Endelig er det værd at notere sig, at turismebranchen er en voksende
branche, der bidrager mere og mere til den samlede danske økonomi.
Det stigende antal turister skaber både store mængder
arbejdspladser og omsætning for danske virksomheder – 115.000 job
og næsten 100 mia. kr. i omsætning.

Der er i denne analyse ikke blevet efterspurgt konkrete datasæt på
turistområdet.
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(fortsat)

Uddannelse

Enkelte virksomheder nævner, at uddannelsesområdet er et politisk
kontroversielt område, hvor udbuddet af data er begrænset og meget
varierende over tid. I den sammenhæng er de kommercielle
muligheder ved uddannelsesdata meget svære at estimere, og det
vurderes på baggrund af afholdte interviews, at det kommercielle
potentiale er begrænset. Konkret efterspørges mere detaljeret og
konsistent data på uddannelsesområdet samt detaljeret
økonomistyring fra kommunerne.

Landbrug/fødevarer

Denne analyse finder, at der ikke efterspørges specifikke datasæt på
landbrugsområdet. Dette overrasker, idet industrien er af stor
økonomisk betydning i Danmark. På udbudssiden er der ifølge
Fødevarestyrelsen mange data i dag, der potentielt vil kunne
tilgængeliggøres – men i denne analyse matches dette ikke af et
aftræk på efterspørgselssiden. Der kan være forskellige årsager til, at
det forholder sig sådan. Først og fremmest finder denne analyse, at de
virksomheder, der er interviewet på landbrugsområdet, efterspørger
data udenfor deres eget område, blandt andet geo-, miljø- og
vejrdata. Det viser dermed, at landbrugsdata i overvejende grad ikke
benyttes af sektoren selv.

Dertil er virksomheder som rådgiver landmænd ikke ubetinget
interesseret i at få adgang til kontroldata. Dette skyldes, at mange af
deres kunder – altså landmændene – ikke er tilhængere af, at data om
den offentlige kontrol af deres landbrug bliver brugt til at markedsføre
nye produkter overfor dem. Virksomhederne i denne analyse har blot
efterspurgt en fælles indgang til kommunal data vedr. regulering af
landbruget.

Statslige data

I trendanalysen påpegede flere virksomheder og eksperter interesse
for statslige data. Det vil sige data om myndighedernes drift og
forretningsgange. I potentialevurderingerne har kun to virksomheder
udvist interesse for denne type data. Den ene virksomhed påpeger, at
området er politisk kontroversielt i Danmark, men nævner også, at
flere virksomheder vil kunne drage nytte af at have mere indsigt i
kommunal beslutningsdata, for eksempel detaljerede økonomidata for
de forskellige institutioner i kommunerne. Specielt virksomheder, der
deltager i offentlige udbud, vil have gavn af disse data. Den anden
virksomhed, der har udvist interesse for området, fremhæver, at
offentlige cheflønninger vil være interessante for dem med det for øje
at bedrive datadrevet journalistik. Samtidig nævnes det, at Norge er et
eksempel på et land, hvor denne type data er frit tilgængelige. Fælles
for begge eksempler herover er, at det kommercielle potentiale har
været meget svært at anskueliggøre.



46

© Monitor Deloitte 2017

Potentialevurdering – Sammenfatning

Sammenfatning af potentialevurderingerne

For det første viser interviewene med virksomhederne, at der blandt
virksomhederne er en klar efterspørgsel efter offentlige datakilder.
Alle interviewede virksomheder påpeger, at øget udstilling af
offentlige data vil bidrage til vækst i deres forretning. Efterspørgslen
varierer dog meget fra virksomhed til virksomhed. Nogle
virksomheder efterspørger meget specifikke datakilder såsom
Dataproces, der ønsker, at lønsummen på P-numre bliver gjort
tilgængelig. Andre virksomheder er mindre konkrete og efterspørger,
at der på et overordnet plan bliver gjort flere data tilgængelige
indenfor et bestemt område. De fleste af de interviewede
virksomheder tilhører sidstnævnte gruppe. Derudover er der nogle
virksomheder, der efterspørger, at der bliver foretaget forbedringer i
eksisterende datakilder – det mest tilbagevendende eksempel er
indberetningerne i BBR.

Virksomhedsinterviewene har også vist, at der er nogle dataområder,
der er særlig efterspurgte. Dette er transport- og mobilitetsdata,
vejr-, sundheds-, OIS- og energidata. Efterspørgslen efter data
indenfor disse fem områder går på tværs af både virksomhedstype og
sektor, hvilket alt andet lige tyder på, at det fremadrettet kan være
interessant at se nærmere på disse dataområder.

For det andet viser ekspertvurderingerne, at der er nogle områder,
hvor udstillingen af offentlige datakilder vurderes at have et højere
potentiale end andre områder. Der er tale om sundheds-, transport-/

mobilitets-, miljø- (herunder vejrdata), energi- og erhvervsdata.
Grundlæggende set omfatter disse områder store mængder data, og
de rammer ind i nogle sektorer, der har stor betydning for den danske
økonomi, herunder life science-industrien og cleantech. Holdes disse
områder op mod resultaterne fra virksomhedsinterviewene, står
transport- og mobilitets-, vejr-, sundheds- og energidata frem.

Som det vil fremgå af barriereanalysen i næste afsnit er der blandt
disse områder nogle klare udfordringer med at udstille data.

Virksomhederne peger på:

• Transport-/mobilitetsdata

• Vejrdata 

• Sundhedsdata

• OISdata (udgår da området 
løftes som en del af 
grunddataprogrammet)

• Energidata

Eksperterne peger på:

• Transport-/mobilitetsdata

• Miljødata (udgår pga. 
manglende kommerciel scoring)

• Sundhedsdata

• Energidata

• Erhvervsdata (udgår pga. 
mættet marked)

Den videre analyse fortsætter med:

• Transport-/mobilitetsdata, vejrdata, sundhedsdata og energidata

Overblik over udvælgelsen af områderne
Dataområder

14
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5. Barriereanalyse

Kortlægning af barrierer tilknyttet frigivelsen af 
de identificerede datakilder
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Myndighederne på tværs af ressortområder er generelt ivrige efter at tilgængeliggøre 
flere offentlige data

Barriereanalyse – Opsummering

Offentlige myndigheders tilgang til udstilling af data

Alle myndigheder vil meget gerne imødekomme den voksende
efterspørgsel efter offentlige data. Som det vil fremgå af de næste
sider, er udstillingen af data imidlertid behæftet med en række
udfordringer for myndighederne. Nogle af disse udfordringer er
overkommelige og kan relativt nemt løses, mens andre er mere
substantielle og bunder i eksempelvis juridiske og lovmæssige
barrierer eller behov for øget koordinering på tværs af myndigheder.

Dette afsnit behandler problemstillingen vedrørende barrierer ved
tilgængeliggørelse af forskellige dataområder samt udvalgte
datakilder. Først beskrives kort tilgangen til barriereanalysen,
herunder hvordan de interviewede myndigheder er blevet udvalgt, og
hvilke parametre barriererne er blevet vurderet ud fra. Dernæst
uddybes de vigtigste kvalitative pointer fra interviewene med
myndighederne, og der gives konkrete eksempler på myndighedernes
udfordringer.

Hovedresultater fra barriereanalysen

Barriereanalysen har vist, at:

• Det varierer, hvor langt de enkelte myndigheder er i forhold til at
udstille data. I forlængelse heraf er det muligt at inddele myndig-
hederne i tre kategorier: frontløberne, efterfølgerne og begynderne.

Barriereanalysens tilgang og datagrundlag

Barriereanalysen bygger på 14 myndighedsinterview på tværs af
kommunale, regionale og statslige myndigheder. Myndighederne er
blevet bedt om på et overordnet niveau at vurdere, hvilke barrierer
de måtte opleve i forhold til at udstille flere af deres data, herunder
de specifikke datasæt, der er identificeret i potentialevurderingerne.
Se bilag 9 og 10.

• Ressourcemæssige spørgsmål langt hen ad vejen er den barriere, der
optræder flest gange på tværs af myndigheder. Det varierer, fra at det
er et spørgsmål om intern prioritering af ressourcer, til at det for nogle
myndigheder ikke er muligt at allokere dedikerede ressourcer til
udstillingen af data, herunder at der ikke er de fornødne finansielle
midler til at afhjælpe med tilgængeliggørelsen.

• Myndighederne generelt har fokus på at gøre data så let tilgængelige
som muligt for deres brugere, og at der er en generel konsensus om,
at data skal kunne tilgås af et bredt udsnit af brugere.

• Juridiske barrierer i et vist omfang udgør en udfordring for nogle af
myndighederne. Sundhedsområdet er særlig udsat, men andre
myndigheder såsom erhvervsområdet er også kendetegnet ved
lovmæssige barrierer.

• De færreste myndigheder fremhæver tekniske barrierer som en
udfordring. For de myndigheder, hvor dette er en udfordring, bunder
det oftest i et spørgsmål om manglende ressourcer.
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Barriereanalyse – Tilgang og metode

Barriereanalysen er baseret på 14 interview med myndigheder, hvor barrierer for 
tilgængeliggørelse af data er vurderet på fire forskellige parametre

For at afdække de forskellige udfordringer, som myndighederne kan
have i arbejdet med at udstille data, er der foretaget interview med
en række forskellige dataejere.

Da det indenfor projektets rammer ikke er muligt at afdække
barriererne hos samtlige offentlige dataejere, er der i samarbejde
med Partnerskabet udvalgt en række myndigheder til analysen.
Udvælgelsen er foretaget dels med det formål at have et bredt udsnit
af myndigheder repræsenteret på tværs af det kommunale, regionale
og statslige niveau, dels med udgangspunkt i resultaterne fra
potentialevurderingerne, så barriererne indenfor
højefterspørgsmålsområderne og efterspurgte datasæt bliver
afdækket. Den samlede oversigt over interviewede myndigheder
fremgår af bilag 10.

Fire parametre indgår i barriereanalysen

I interviewene med myndighederne er barriererne ved udstilling af
data blevet vurderet på de fire nedenstående parametre.
Myndighederne er blevet bedt om at vurdere omfanget af barriererne
på en skala gående fra i meget lavt omfang til i meget højt omfang.
Med udgangspunkt i disse vurderinger er hvert dataområde og hvert
datasæt efterfølgende blevet scoret fra 0 til 4.

$
En overordnet vurdering af omkostningerne, der er forbundet
med øget udstilling af data for myndighederne.

Udfordringer i forhold til juridiske begrænsninger, herunder
personhenførbarhed og virksomhedsfølsomme oplysninger,
privacy, dataejerskab, myndighedsudøvelse, regulering m.m.

En overordnet vurdering af, om myndigheden har de nødvendige
tekniske kapabiliteter til at imødekomme efterspørgslen efter
data.

Vurdering af omkostningerne for brugerne (det vil i overvejende
grad sige virksomhederne) ved at skulle hente data hos
myndighederne, herunder hvilke tekniske kompetencer brugerne
vil skulle besidde.
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Barriereanalyse – Resultater: Kvalitative input fra interview

I tråd med trendanalysen, hvor det var muligt at identificere

frontløbere og efterfølgere blandt de udenlandske myndigheder, er

det på baggrund af barriereanalysen muligt at inddele myndig-

hederne i følgende overordnede kategorier:

Frontløbere: Disse myndigheder vurderes i meget stort omfang at

have de tekniske kapabiliteter, der er nødvendige for at udstille data

på en sådan måde, at det er let at gå til for brugerne. I de fleste

tilfælde arbejder de således allerede indgående med udstilling af

data, som de tilgængeliggør gennem egne distributionskanaler. I den

sammenhæng arbejder myndighederne meget struktureret med data

og har typisk enheder, der har specifikke ansvarsområder i forhold til

arbejdet med at udstille data, herunder forretningsudvikling,

udvikling af datainfrastruktur, applikationsudvikling og datasikkerhed.

Barriererne for udstilling af flere data for denne type myndighed

bunder enten i spørgsmål om intern prioritering af ressourcer eller i

lovmæssige spørgsmål.

Efterfølgere: Myndighederne i denne kategori vurderes i et vist

omfang at have de nødvendige tekniske kapabiliter til at løfte

dagsordenen om at udstille deres data. Dataarbejde indgår allerede

som en integreret del af disse myndigheders processer, og udstilling

af data finder sted i en vis udstrækning.

Det er muligt at inddele myndighederne i tre typer

Der er imidlertid endnu ikke en fuldt ud en systematiseret tilgang til

arbejdet med at udstille data, og i nogle tilfælde vil myndighederne

have udfordringer i forhold til at udstille data, så de er nemme at

tilgå for virksomhederne. De primære barrierer for denne type

myndighed bunder i et krydspres mellem ressourcemæssige og

tekniske udfordringer.

Begyndere: Disse myndigheder har ambitioner om at udstille flere

data, men har ikke nødvendigvis deciderede initiativer i gang på

området. Dette skyldes i de fleste tilfælde, at myndighederne er

udfordrede ressourcemæssigt og teknisk. Man har således ikke

mulighed for at allokere dedikerede ressourcer til opgaven, og

myndighederne er i mindre omfang gearet til at supportere

udstillingen af data, så de nemt kan tilgås og anvendes af virksom-

hederne.
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Omkostninger for myndighederne

En større andel af myndighederne peger på ressourcemæssige

udfordringer som en barriere for udstilling af data. I to større

styrelser opleves det, at agendaen om at udstille data ikke altid

prioriteres højest og derved falder lidt i baggrunden. Rent teknisk er

det ifølge de to styrelser relativt ligetil at lægge disse data ud, men

ressourcemæssigt skal det prioriteres højere end i dag. I den

forbindelse fremhæves det, at et vigtigt skridt på vejen mod at

udstille flere data også er et spørgsmål om at få ledelsen overbevist

om, at det er en god ide at allokere flere ressourcer til området. Det

mest konkrete eksempel på en myndighed, der udelukkende holdes

tilbage på grund af økonomiske udfordringer, er DMI. På grund af en

tilpasningsrunde i 2016 har DMI ifølge deres it-direktør ikke det

nødvendige økonomiske råderum til at udstille deres data.

I kommunerne lader der til at være en relativt stor forskel på

mængden af ressourcer, det er muligt at allokere til denne

dagsorden. I de store kommuner har det været muligt at allokere

specielt dedikerede ressourcer til opgaven, hvilket har gjort det

muligt at identificere mange data på tværs af de kommunale

forvaltninger og gøre dem tilgængelige. Dette har ikke været muligt

blandt de interviewede kommuner – hverken i Frederiksberg

Kommune eller i Nyborg Kommune.

Barriereanalyse – Resultater: Kvalitative input fra interview

Baseret på de 14 interview er de centrale overvejelser herfra samlet under hver enkelt 
af de fire parametre 

For Nyborg Kommune er spørgsmålet om ressourcer den afgørende

hindring for udstilling af data, idet kommunen ikke har midler til at

kunne prioritere området særlig højt. Konsekvensen er derfor, at man

ikke har konkrete initiativer på området, selvom der er vilje til at udstille

kommunens data. Det sted, hvor Nyborg Kommune har gjort mest ud af

at udstille data, er indenfor teknik- og miljøområdet, hvor man allerede

er forpligtet til at indberette en række data til plansystemet. Man har

blandt andet udstillet en række geodata i regi af Geo Fyn-projektet,

herunder placeringen af forskellige uddannelses- og fritidsinstitutioner,

rekreative områder, busstoppesteder, stationer etc. I Frederiksberg

Kommune er tilgangen til udstilling af data den, at man i projekter, hvor

det giver mening, forsøger at tænke det ind. Åbne offentlige data er

skrevet ind i kommunens overordnede smart city-strategi, og det er

således derudfra, initiativer om at tilgængeliggøre data udspringer. En

udfordring, der går igen i begge kommuner, er, at man er usikker på

efterspørgslen efter data fra virksomhederne og derfor ikke ved, hvilke

konkrete data man skal prioritere.

1 Registreringshistorikken er en kort tekst om, hvad en given registrering har affødt af ændringer for en specifik CVR-enhed.
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Juridiske barrierer

I hvilket omfang juridiske barrierer spiller en rolle i forhold til udstilling
af data varierer meget fra dataområde til dataområde. Sundhedsdata er
det område, hvor der er flest juridiske og regulatoriske barrierer. Ifølge
Region Sjælland kan udfordringerne omkring personhenførbarhed
forbundet med udstilling af sundhedsdata langt hen ad vejen godt løses.
Region Sjælland udstiller for eksempel data om døve og hørehæmmede
til den audiologiske industri gennem en erhvervsdrivende fond1. Derved
får virksomhederne ikke direkte adgang til data, men kan gennem
forespørgsel hos fonden få foretaget bestemte analyser på baggrund af
data. Denne løsning er et eksempel på, hvordan man imødekommer en
øget efterspørgsel efter sundhedsdata i erhvervslivet decentralt i
regionerne. Grundlæggende set vurderer flere myndigheder også, at det
er et problem, at lovgivningen ikke er i overensstemmelse med, hvad
der teknisk er muligt. Udstilling af data om enkeltmands- og små
virksomheders regnskab vil for eksempel kræve, at lovgivningen på
området bliver ændret. Som det ser ud i dag, indberetter enkeltmands-
og små virksomheder en udvidet selvangivelse til SKAT, som man af
lovmæssige årsager ikke må dele med Erhvervsstyrelsen.
I forlængelse heraf er samarbejde på tværs af myndigheder ligeledes et
forhold, der bliver fremhævet af flere myndigheder som en barriere for
udstilling af flere data.

Barriereanalyse – Resultater: Kvalitative input fra interview

(fortsat)

Omkostninger for virksomheder

Størstedelen af de interviewede myndigheder er meget
opmærksomme på at gøre data så nemme at tilgå for deres brugere
som muligt. Der er således en generel opfattelse af, at åbne
offentlige data skal kunne tilgås af et bredt udsnit af brugere og ikke
udelukkende være rettet mod specialiserede datavirksomheder. Der
er nogle myndigheder, der i dag er nået længere end andre i forhold
til at udstille data på en lettilgængelig måde for deres brugere,
herunder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og
Erhvervsstyrelsen. Flere af de interviewede virksomheder har således
givet udtryk for, at disse to myndigheders data både er nemme at
tilgå og af høj kvalitet. I den forbindelse er der i Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering drøftelser om, hvor stor en rolle
myndighederne skal have i forhold til at udstille data på en sådan
måde, at forretnings-modellen omkring dataprocessering bliver sat
under pres. Den største omkostning for virksomhederne er forbundet
med muligheden for at koble forskellige myndigheders datasæt. Det
er på nuværende tidspunkt vanskeligt for virksomhederne, især ikke-
specialiserede datavirksomheder, at samkøre forskellige datakilder
fra forskellige ressortområder. Grunddataprogrammet adresserer i et
vist omfang denne udfordring, men alene for specifikke data.
Ensretning af datasæt på tværs af myndigheder for at løse denne
udfordring vil derfor gøre en sådan samkøring nemmere for
virksomhederne.

1 http://fiers.dk/hjem/
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Barriereanalyse – Resultater: Kvalitative input fra interview

(fortsat)

Mere specifikt fremhæves to datakilder, hvor en potentiel udstilling
afhænger af et øget samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, SKAT og
Danmarks Statistik: lønsummen på P-numre og pligtregistreringer på
CVR-numre. SKAT ejer data om lønsummen for P-enhederne,
Danmarks Statistik er den ansvarlige myndighed for P-enhederne,
mens Erhvervsstyrelsen udstiller data på CVR. I den sammenhæng
vurderes det af flere af myndighederne, at et af de største
potentialer og samtidig en af de største udfordringer ved udstilling af
offentlige data er samkøringen af data på tværs af myndigheder.
Denne udfordring bunder dels i et spørgsmål om koordinering
myndighederne imellem, dels i mere tekniske udfordringer omkring
kobling og distribution af forskellige datakilder. Et konkret eksempel
herpå er, at Datafordeleren, der bliver etableret i forbindelse med
grunddataprogrammet, bliver en servicebaseret løsning, hvor
brugerne kan foretage enkeltopslag på tværs af de forskellige
datakilder. Med andre ord vil fordeleren ikke gøre det muligt at
foretage udtræk af de bagvedliggende rådata. Konsekvensen heraf
er, at data, der i dag kan tilgås i rådataformat, såsom en del data fra
virk.dk ikke vil kunne lægges op på Datafordeleren. På andre
områder såsom mobilitets- og transportområdet er det ikke
lovmæssige spørgsmål, der udgør barrieren for udstilling af data. I
Vejdirektoratet er det kontraktuelle forhold, der står i vejen for at
udstille data om realtidstrafik.

Man benytter sig af en dataunder-leverandør til indsamling af
realtidsmålinger, hvilket gør, at Vejdirek-toratet ikke må videregive data.
I den sammenhæng skal det noteres, at dette ikke gør sig gældende for
historiske data om trafikdensiteten. Disse data vil Vejdirektoratet på
længere sigt gøre tilgængelige i kontekst af et EU-regulativ om
udarbejdelse af et såkaldt National Access Point for data om trafikken i
EU-medlemslandene.

I forhold til data om energiforbrug vil Danmarks Statistik kunne
tilgængeliggøre disse data. Datamængden er særdeles omfattende og vil
kræve en større teknisk løsning af Danmarks Statistik, men den centrale
udfordring for Danmarks Statistik ligger i samarbejdet med
Energinet.dk. Energinet.dk indrapporterer alle forbrugsdata til Danmarks
Statistik, men giver for nærværende ikke Danmarks Statistik mulighed
for at udstille data. I forsyningsselskaberne foregår udstillingen af data
oftest på de enkelte selskabers eget initiativ, og der er ingen reel
systematiseret metode for at tilgængeliggøre data. I den forbindelse er
den primære barriere for forsyningsselskaberne en frygt for at
overtræde konkurrencelovgivningen.
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Tekniske barrierer

På et overordnet plan er tekniske kapabiliteter ikke den primære

udfordring for myndighederne. De fleste myndigheder vurderer, at

de har de fornødne kapabiliteter, og hvis de på nuværende tidspunkt

ikke har dem, arbejder de på at få det. For eksempel nævner

Sundhedsdatastyrelsen, at man er på vej til at geare organisationen

teknisk til at kunne imødekomme en større efterspørgsel efter

sundhedsdata – i forhold til at sikre kvalitet og distribution af data.

Denne omstilling vurderes at ville vare cirka halvandet år. I

Fødevarestyrelsen ligger data i dag på en sådan måde, at man

relativt nemt vil kunne udstille dem, og datamængderne er

forholdsvis små. Fødevarestyrelsen vurderer derfor, at størstedelen

af myndighedens kontroldata vil kunne gøres tilgængelige.

Det er kun to myndigheder, der eksplicit fremhæver tekniske

udfordringer som en barriere for udstilling af data. For Nyborg

Kommune er det især to tekniske udfordringer, der står i vejen. Den

ene går på distribution af data, som man ikke har de tekniske

kapaciteter til selv at drive. Den anden handler om

leveringssikkerhed af data, hvor det vurderes, at man vil have svært

ved at imødekomme virksomhedernes behov for rettidige data. Den

anden myndighed, der fremhæver tekniske udfordringer, er

Domstolsstyrelsen.

Barriereanalyse – Resultater: Kvalitative input fra interview

(fortsat)

Størstedelen af myndighedens data ligger i dag i papirform, og arbejdet

med at gøre sagerne og dommene digitale er teknisk udfordrende. I

første omgang er man i gang med at klargøre alle data om civile

domme, idet disse vil blive lagt op på en digital domsdatabase, hvorfra

det vil være muligt at foretage opslag. Udarbejdelsen af denne database

er på nuværende tidspunkt i udbud og vurderes at være færdig om cirka

to år.
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Barriereanalyse – Resultater: Fire områder med højest prioritet

Udvælgelse af centrale dataområder

Baseret på potentialevurderingerne fra det forrige afsnit og de 14
myndighedsinterview i dette afsnit er de forskellige dataområder
scoret i forhold til hinanden på henholdsvis potentiale og barrierer.
Barriererne er klarlagt ved at tage udgangspunkt i de flere end 40
datasæt, der blev identificeret i det foregående afsnit om
potentialevurderingerne. Baseret på disse 40 datasæt er
myndighederne blevet interviewet, og hvert datasæt er blevet scoret.
Datasættene er dernæst brugt til at vurdere de samlede
dataområder.

De fire områder er opsummeret herunder. Scoringen skal ses som en
relativ score mellem de fire præsenterede områder.

• Sundhed: Meget højt erhvervsmæssigt potentiale, men høje
barrierer for offentliggørelse.

• Transport og mobilitet: Højt erhvervsmæssigt potentiale, men
mellem til lave barrierer for offentliggørelse.

• Energidata: Mellem erhvervsmæssigt potentiale og mellem til lave
barrierer for offentliggørelse.

• Vejrdata: Mellem til lavt erhvervsmæssigt potentiale, men relativt
lave barrierer for offentliggørelse.

Selvom det kun er de fire områder, der er medtaget, har de andre
dataområder også en potentiale-/barrierescore.

Baseret på barrierescoringer fra de 14 myndighedsinterview og potentialevurderingerne 
fra det foregående afsnit står fire dataområder frem som interessante
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Barriereanalyse – Resultater: Fire områder med højest prioritet

(fortsat)

Karakteristika for de fire udvalgte dataområder

Sundhedsdata

Danmark har en unik mulighed for at positionere sig som et

foregangsland i udstillingen af sundhedsdata. Kvaliteten og

omfanget af de danske sundhedsdata gør dem til et potentielt vigtigt

aktiv for den danske life science-industri, der entydigt vurderer, at

en bedre adgang til disse sundhedsdata vil hjælpe deres

virksomheder med at vækste i fremtiden. Sundhedsområdet er

samtidig præget af relativt høje barrierer – især når det kommer til

spørgsmål om personhenførbarhed og datasikkerhed. Som det

fremgår af forrige afsnit, er der imidlertid også flere konkrete

initiativer i gang på området, der søger at afdække, hvordan man i

højere grad kan gøre brug af sundhedsdata i et kommercielt

perspektiv, samtidig med at personfølsomme oplysninger og

datasikkerheden forbliver intakt. De ansvarlige myndigheder på

området er, som det ser ud i dag, ikke gearet til at tilgængeliggøre

de store mængder data på området, men arbejder sig hen mod at

blive klar til det. Samlet set er der på sundhedsområdet altså et

klart uudnyttet erhvervsøkonomisk potentiale, men kompleksiteten

forbundet med udstillingen af data er også relativt høj.

Ses der på datasættene på sundhedsområdet fra potentiale-

vurderingen, har samtlige datasæt høje barrierer:

Indlæggelsesårsager: Landspatientregisteret, som indlæggelses-
årsager er en del af, er ikke tilgængeliggjort i dag. Det vil være en
teknisk krævende opgave at gøre disse tilgængelige på grund af
meget personfølsomme oplysninger.

Almenpraksisregister: Register er ikke samlet i dag, men ligger
decentralt hos de almenpraktiserende læger. Det vil kræve en ny data-
indsamlingsmetode, der vil være teknisk krævende, omkostningstung
og personfølsom.

Patientjournaldata: Det vil kræve meget høje omkostninger til at
udstille journaldata for patienter. Det vil være teknisk meget
krævende, og der er ligeledes tale om personfølsomme data.

Transport-/mobilitetsdata

Ligeledes et område med stort erhvervsmæssig potentiale. Det
skyldes, at der er mange varierede kommercielle muligheder i at
frigive data på transport- og mobilitetsområdet. Barriererne er
generelt lave til mellem, fordi mange data ofte allerede registreres og
deles i et vist omfang. Dog er det også et område med mange
forskellige dataejere, herunder Vejdirektoratet, Trafikselskaberne,
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kommunerne, trafikselskaberne etc.,
der alle har interne udfordringer i forhold til at frigøre deres data på
området. For størstedelen bunder udfordringerne i ressourcemæssige
spørgsmål, men juridiske og spørgsmål om konkurrencefølsomhed kan
i visse tilfælde også stå i vejen for udstilling af data.
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Barriereanalyse – Resultater: Fire områder med højest prioritet

(fortsat)

Der er altså et klart potentiale i at udstille data på området, og den

teknologiske udvikling gør, at potentialet kun vil blive større.

Dataeksemplet fra potentialevurderingerne har meget lave

begrænsninger for tilgængeliggørelse:

Forsyningsdata for offentlige bygninger: Data opbevares af

Energinet.dk og Danmarks Statistik og bliver allerede indberettet i

dag på timebasis. Der er tale om meget omfattende mængder data,

der vil kunne tilgængeliggøres, hvis Energinet.dk godkender det.

Vejrdata

Vejrdata er flere gange nævnt som et interessant dataområde.

Vejrdata finder således anvendelse i mange forskellige sektorer og i

mange forskellige virksomhedstyper. Det er samtidig et område med

relativt lave barrierer. Det eneste, der holder DMI tilbage, er

finansiering. Der er hverken tekniske eller juridiske barrierer

forbundet med udstillingen af vejrdata, men potentialet i at fritstille

DMI’s data er mindre relativt til de andre områder. Udstilling af

vejrdata er med andre ord ukompliceret og vil potentielt føre til en

større erhvervsøkonomisk gevinst, omend den ikke vurderes at

være lige så stor som for de tre andre områder. Der blev ikke

vurderet nogle konkrete datasæt for vejrdata.

En samlet liste over alle datasæt findes i bilag 8.

De tre af virksomhedernes udpegede datasæt på transport- og
mobilitetsområdet har alle lave til mellem barrierer for
tilgængeliggørelse:

Rejsekortdata: Tekniske kompetencer er til stede, men der er tale
om meget store mængder data, der skal bearbejdes, før de kan
tilgængeliggørelse. Primær barriere er politisk funderet internt på
tværs af trafikselskaberne.

Historiske trafikdata: Underleverandør, der leverer data, kan på
grund af kontraktuelle begrænsninger ikke levere data.
Vejdirektoratet er i gang med at offentliggøre store mængder data
gennem National Acces Point, der er et europæisk initiativ, hvori der
er planer om, at denne type data også vil blive tilgængeliggjort.

Positionsdata for busser: Tekniske kompetencer er til stede, men
der er tale om meget store mængder data, der skal bearbejdes, før
de kan tilgængeliggøres. Primær barriere er konkurrencehensyn på
tværs af trafikselskaberne.

Energidata

Danmarks energidata er relativt omfattende blandt andet på grund
af individuelle målestationer. På grund af intelligente elmålere og
nye forbrugsapparater forventes både mængden og
detaljeringsniveauet af energidata at stige over de kommende år.
Forsyningsselskaberne giver også udtryk for en villighed til at
udstille flere data på området, men oplever også en række barrierer,
herunder primært juridiske og tekniske.
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Barriereanalyse - Sammenfatning

Sammenfatning af barriereanalysen

Barriereanalysen er det afsluttende analyseafsnit i denne rapport.
Afsnittet klarlægger dermed endeligt de dataområder, som
virksomhederne har vurderet til at have det største kommercielle
potentiale sidestillet med myndighedsbarrierer for udstilling.

Interviewene med myndighederne klarlagde, at myndighederne
generelt var ivrige efter at tilgængeliggøre flere offentlige data. Men
samtidig blev det tydeligt, at ressourcer (såvel finansielle som
kompetencemæssige) var den primære begrænsning i at tilgængelig-
gøre flere data. Interviewene kortlagde ligeledes, at flere
myndigheder var langt i processen med at udstille data, mens andre
netop var begyndt på denne opgave. Myndighederne kunne opdeles i
tre kategorier: frontløbere (4 myndigheder), efterfølgere (8 myndig-
heder) og begyndere (2 myndigheder), efter hvor langt i processen
med at frigive data den specifikke myndighed var.

De myndigheder, der er frontløbere, har allerede udstillet så relativt
store datamængder, at aftrækket på efterspørgselssiden på nogle
områder allerede er mættet (fx erhvervsområdet).

Interviewene viste også, at de forskellige ressortområder har
forskellige niveauer af udfordringer, hvilket ligeledes afspejles i
niveauet på barriererne. I den lave ende er for eksempel DMI. DMI
kan relativt let udstille flere af deres data, da mange af dem allerede
er tilgængeliggjort i dag mod betaling. DMI’s barrierer er dermed
primært finansielle. I den modsatte ende findes en myndighed som

Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen har mere omfattende
barrierer forbundet med at tilgængeliggøre nogle af deres datasæt.
Det skyldes, at der er en høj juridisk begrænsning kombineret med en
lav offentlig accept for øget tilgængeliggørelse af sundhedsdata.

Samlet set kan det siges, at barriereanalysen viser, at der er en
korrelation mellem det erhvervsmæssige potentiale og barriererne
ved en tilgængeliggørelse for de fire områder med højest
erhvervsmæssigt potentiale. Det betyder, at de dataområder, der har
det største forventede erhvervsmæssige afkast, også er de områder,
der har størst kompleksitet i forbindelse med en tilgængeliggørelse af
data.

Partnerskabets samlede risikoprofil er dermed retningsgivende for,
hvilke dataområder der skal prioriteres i det videre arbejde.

Det efterfølgende afsnit vil give en perspektivering på analysen som
helhed og komme med Deloittes forslag til videre initiativer.
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6. Perspektiveringer

Konklusioner og perspektiver baseret på 
arbejdet med analysen samt Deloittes forslag 
til videre tiltag
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Perspektiveringer

Sammenfatning

Utilstrækkelige løsninger for eksisterende data

Der er et potentiale i at skabe bedre løsninger omkring nogle af de
datakilder, der eksisterer i dag – i forhold til datakvalitet, fælles
datastandarder og dataindgange samt leveringssikkerhed. Samtlige
virksomheder har i et vist omfang fremhævet udfordringer i arbejdet
med offentlige data, der beror på anvendelsen af eksisterende data.

Indsats er ikke koordineret

Det er afgørende, at der skabes en fælles proces i arbejdet med
tilgængeliggørelse af offentlige data. Samtlige eksperter nævner
governance2 som en forudsætning for at skabe vækst gennem
udstillingen af data, og de problemer, som virksomhederne fremhæver,
kan i større eller mindre omfang adresseres herigennem.

4

3

Denne rapport er den første af sin slags på området for offentlige
data i Danmark. Analysen har identificeret, at danske virksomheder i
høj grad efterspørger offentlige datakilder, og samtlige interviewede
virksomheder fremhæver, at udstilling af flere data vil bidrage til at
skabe vækst i deres forretning. Dette har været understøttet af, at
flere brancheorganisationer og eksperter har vurderet, at det
erhvervsmæssige potentiale i udstillingen af offentlige data er til
stede. Analysen har desuden også klarlagt, at virksomhederne bruger
data på vidt forskellige måder, og at de enkelte virksomheders behov

Manglende dialog mellem virksomheder og myndigheder

Flere af virksomhederne har givet udtryk for, at det kan være svært
at kommunikere med myndighederne1. De interviewede eksperter
– i både ind- og udland – vurderer også, at øget dialog med og
inddragelse af virksomhederne er afgørende, hvis man vil lykkes
med at udvikle og harmonisere markedet for offentlige data.

Begrænset overblik over data

En del af potentialet ved udnyttelsen af offentlige data synes at gå
tabt på grund af manglende kendskab blandt virksomhederne om,
hvad det offentlige besidder af data. Flere virksomheder og
eksperter fremhæver udarbejdelse af en oversigt som en måde til at
øge opmærksomheden hos virksomhederne om offentlige data.

1

2

varierer meget. På baggrund af afholdte interview med virksomheder
samt eksperter i ind- og udland er der identificeret en række
udfordringer, der til en vis grad synes at mindske det erhvervs-
mæssige potentiale ved offentlige data. Virksomhederne hindres i at
drage fuld nytte af de offentlige datakilder på grund af en række
underliggende udfordringer.

De underliggende udfordringer er sammenfattet i de fire bokse
herunder.

1 Årsagen til, at flere virksomheder har påpeget, at det er svært at kommunikere med myndighederne er, at virksomhederne ikke har én indgang til data. Derudover er aktørlandskabet fragmenteret 
og virksomhederne ved ikke hvem man skal i kontakt med på hhv. myndighed-, afdeling- og personniveau.
2 Governance refererer i denne sammenhæng til de styringsprocesser, som understøtter myndighedernes arbejde og deres indbyrdes samarbejde.
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Perspektiveringer

Perspektivering

I forlængelse af sammenfatningen kortlægges der i denne perspektivering fem elementer, det er relevant at fremhæve i forbindelse med
Partnerskabets videre arbejde med tilgængeliggørelse af offentlige data.

1

Fokusering på frikøb af konkrete datasæt skal ses i et større perspektiv

Frikøb af data er blot ét skridt på vejen hen mod at skabe erhvervsøkonomisk vækst på baggrund af udstilling af offentlige data.
Efterfølgende drift af datadistribution, kommunikation med virksomhederne om brugen af data, samarbejde på tværs af
myndigheder i forhold til at standardisere dataformater, lokalisering af data etc. er parametre, der er mindst lige så vigtige som
selve frikøbet af data. Udover disse omkostninger skal stadigvæk medregnes løbende drift samt løbende kommunikation og
support til virksomheder. Frikøbet af data er dermed blot et skridt på vejen til at udstille data og høste de erhvervsøkonomiske
gevinster heraf.

2

Der skal tages højde for to markeder, når data frigives

Erfaringerne fra virksomhedernes anvendelse af data peger på, at der i realiteten er to markeder for åbne offentlige data. På
den ene side et marked med højt specialiserede datavirksomheder, der ikke nødvendigvis ønsker, at data bliver nemmere at
tilgå og arbejde med, da dette udgør en stor del af deres forretning. På den anden side et marked med teknisk mindre
kompetente aftagere, der vil nyde godt af at få data leveret på en nem og let anvendelig måde for eksempel gennem et
brugerinterface, der gør interaktion med data nem.
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Perspektiveringer

(fortsat)

4

Myndighederne bør etablere rammebetingelser og igangsætte initiativer, der understøtter åben data dagsordenen

Åbne offentlige data-agendaen kan ikke stoppes, og myndighederne har en unik mulighed for at understøtte og fostre en positiv
udvikling for hele samfundet. Men det kræver, at man er lydhør overfor virksomhedernes behov, idet de ellers selv vil tage de
nødvendige skridt for at producere de data, der er nødvendige for dem, og dermed selv drive udviklingen. Konsekvensen af, at
virksomhederne selv driver og definerer udviklingen, er, at nogle virksomheder vil blive bedre stillet end andre, så
markedsvilkårene potentielt bliver ulige. Det medfører, at samfundsgevinsterne kan blive reduceret, sammenlignet med hvis
myndighederne havde drevet udviklingen og tilsikret ens markedsvilkår for alle virksomheder. Derfor bør myndighederne tænke
over de rette rammebetingelser og de rette initiativer til at fostre ens markedsvilkår for alle virksomheder.

3

Danmark har unikke sundhedsdata, der kan forstærke den erhvervsøkonomiske vækst på sundhedsområdet

Sundhedsområdet i Danmark byder på unikke datasæt, som ingen andre lande i verden råder over. Området er internationalt
anerkendt, fordi Danmark igennem mange år har udført og samlet omfattende sundhedsrettede data med stor bredde og lang
historik på tværs af befolkningsgrupper1. Flere virksomheder har påpeget, at frigivelse af disse datasæt vil give dem unikke
kommercielle muligheder. Dette understøttes af, at flere eksperter, der er blevet interviewet i denne analyse, har vurderet, at
sundhedsområdet kan give meget store erhvervsøkonomiske gevinster og give en unik mulighed for at styrke det i forvejen
veletablerede sundhedsområde i Danmark. Der er en generel accept i den danske befolkning om, at indsamling af data er til det
fælles bedste og er vigtigt til forskning og udvikling af sundhedssektoren. Dog er den offentlige og politiske accept lavere med
hensyn til kommerciel brug af data. Offentlighedens tillid til forsvarlig og kontrolleret brug af sundhedsdata til et fælles bedste
skal sikres for en succesfuld tilgængeliggørelse af data på sundhedsområdet og skal finde sted i tæt samarbejde med
Sundhedsdatastyrelsen.

Myndighederne bør i stigende grad koordinere deres indsats

Flere kilder i denne analyse, det værende interview med eksperter fra the Open Data Foundation og industrieksperter, påpeger
uafhængigt af hinanden, at myndighederne bør forsøge at styrke det indbyrdes samarbejde. Dette blandt andet for at tilsikre
1) en ensartet dialog med virksomheder, 2) et løbende sammenfattende overblik over datasæt som er tilgængeliggjort, 3) en
strømlinet indgang til data og 4) et standardiseret arbejde med metadata og kvalitetsstyring.

5

1 Review of Healthcare, OECD, 2013.
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Perspektiveringer

Deloittes forslag til tiltag

1.

Fokuser på områder, hvor der er utilstrækkelige ressourcer til at drive udviklingen

Kommunerne har generelt mange datakilder med stort kommercielt og erhvervsmæssigt potentiale (fx på mobilitetsområdet). Mange
kommuner har ikke ressourcer eller kompetencer til at frigive disse data. Partnerskabet bør overveje, hvordan man kan støtte
kommunernes indsatser. Det kunne for eksempel være gennem kommunikation, rådgivning eller lignende i kortere eller længere
tidsperioder.

2.

Indsatserne i sundhedsområderne i regionerne bør supporteres

Nogle regioner har igangsat enkelte tilgængeliggørelser af data på sundhedsområdet. Det bør overvejes, om et nationalt forankret
initiativ på tværs af regioner og ministerier vil gøre tilgængeliggørelse mere attraktivt, reducere risici og dermed øge den erhvervs-
mæssige gevinst på sundhedsområdet. Partnerskabet bør derfor overveje, hvordan man kan fremme en dagsorden med yderligere
udnyttelse af sundhedsdata.

3.
Styrk sammenhængen på tværs af myndigheder og supportér samling af datasæt hos specialiserede myndigheder

Mange myndigheder (fx SDFE) arbejder allerede i dag på at tilgængeliggøre store datamængder. Partnerskabet bør overveje, hvordan
sammenhængen på tværs af myndighedernes åbne offentlige data-initiativer ensrettes, så kvalitet, frigivelse, standarder m.m.
ensrettes. Det kunne for eksempel styrkes gennem tværgående organisering og samarbejde.

4.

Skab overblik over offentlige datasæt/dataområder

Der ligger et uudnyttet potentiale i at informere om, hvilke data virksomhederne allerede i dag kan tilgå, hvem man skal kontakte, og
hvordan man kommer i gang. Partnerskabet bør overveje om et initiativ, der kortlægger de datasæt, der er tilgængelige i dag, og som
belyser områderne udadtil, kan lade sig gøre. Der kan eventuelt findes inspiration på kommunikations- og marketingområdet fra
andre områder. Som eksempel kan nævnes Mapping the Healthcare Data Landscape in Denmark fra 20151.

1 http://www.cphhealthtech.dk/vi-tilbyder/sundhedsdata 
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Bilag 1: Trendanalyse

Liste over interviewpersoner og statistisk datagrundlag

Interview USA Interview UK Interview Norge

• Shane Engels, Deloitte USA
• Hudson Hollister, executive director, 

Open Data Coalition

• Haris Irshad, Deloitte UK
• Peter Wells, head of policy, 

the Open Data Institute

• Jason Rowe og Cecilie Okland, 
• Deloitte Norge
• Heather Broomfield, senior advisor, 

Direktoratet for forvaltning og IKT
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Bilag 2: Trendanalyse

Beskrivelse af datakategorier

Område Beskrivelse Eksempler

Energi
Energioplysninger på tværs af segmenter 
(biobrændsel, grønne bygninger, effektivitet m.m.).

• Realtidsdata for udbud/efterspørgsel på el-nettet.
• Energidata for undergrunden (olie, naturgas m.m.).

Sundhed
Data relateret til sundhed, behandling og 
sundhedssektoren som helhed. 

• Befolkningens sygdomsstatistik.
• Ernæringsdata.

Transport/
mobilitet

Data relateret til landets infrastruktur, herunder 
lufthavne, offentlig transport, vejnettet m.m.

• Vejsikkerhedsdata.
• Planlagt vejarbejde på tværs af landet.

Bolig
Informationer om alt fra urban planlægning til 
affaldshåndtering og energiforbrug.

• Statistik for nybyggeri.
• Grundforurening.

Uddannelse
Uddannelsesdata på tværs af institutionstyper (fx 
børnehave, folkeskole, gymnasier og universiteter).

• Karakter- og trivselsdata for specifikke årgange.
• Budgetanalyser for uddannelsesområdet.

Geodata
Data vedrørende blandt andet kort, matrikel og 
geopositioner.

• Terrænkort.
• Ejendomsregistrering og søkortlægning.

Turisme
Oplysninger rettet med turistindustrien, herunder 
informationer om udenlandske besøg.

• Turistbesøgende på lufthavns- eller byniveau.
• Besøgsoplysninger ved attraktioner.

Finans
Data på tværs af finanssektoren (herunder pension, 
forsikring og bank) og økonomiske oplysninger.

• Konkursoplysninger for virksomheder.
• Forbrugsdata for e-handel.

$
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Bilag 2: Trendanalyse

Beskrivelse af datakategorier (fortsat)

Område Beskrivelse Eksempler

Landbrug
Data som kan støtte landbrugsområdets investeringer 
og innovationer.

• Råvarepriser.
• Produktionstilskud på landbrugsområdet.

Miljø
Meteorologiske vejrdata, forureningsdata, havvand 
osv.

• Havvandsniveau.
• Temperaturdata.

Socio-øk.
Data om jura, politi, kriminalitet, indkomster, mv. • Statistik om rygning.

• Geografiske indkomstfordelinger.

Forsvar
Data relateret til de bevæbnede styrker, 
beredskabsområdet, kystvagt mv.

• Sessionsregisteret.
• Dødsfald i de væbnede styrker.

Erhverv
Oplysninger om virksomheder, fagforeninger, 
arbejdsløshed mv.

• Virksomhedsregistrer.
• Fagforeningernes medlemsstatistik.

Handel
Informationer om b.la. privatforbrug samt 
import/eksport af varer.

• Privatforbrugsdata.
• Forbrugerklager.

Kultur
Data på kulturområdet på tværs af institutioner, 
geografier og anvendelse.

• Placering af legepladser.
• Ansatte på kulturarbejdspladser.

Medier
Mediespecifikke dataoplysninger herunder public 
broadcaster.

• Audiovisuelle forbrugsstatistik.
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Bilag 3: Potentialevurdering

Interviewguide til virksomheder
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Bilag 4: Potentialevurdering

Interviewede virksomheder

Sektor Virksomhedstype

Miljø Etableret virksomhed

Landbrug Etableret virksomhed

Landbrug Etableret virksomhed

Energi Start-up

Energi Datavirksomhed

Miljø Etableret virksomhed

Energi Datavirksomhed

Miljø Datavirksomhed

Transport/mobilitet Datavirksomhed

Sundhed Start-up

Sundhed Start-up

Sundhed Etableret virksomhed

Sundhed Etableret virksomhed

Transport/mobilitet Etableret virksomhed

OIS Datavirksomhed

OIS Datavirksomhed

Turisme Etableret virksomhed

Turisme Etableret virksomhed

Uddannelse Etableret virksomhed

Transport/mobilitet Etableret virksomhed

Geodata Datavirksomhed

Geodata Start-up

Geodata Datavirksomhed

Geodata Start-up

Medier Start-up

Erhverv Start-up

Erhverv Start-up

Finans Etableret virksomhed

Erhverv Datavirksomhed

Energi Etableret virksomhed
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Bilag 5: Potentialevurdering

Kommerciel scoring Kommercielle potentiale

Dataområde: Datakilder: Forklaring baseret på input fra virksomhedsinterviews
Forretningsmodel Nye produkter Nye kunder Nyt salg Effektivitet Eksternalitere Scoring

OIS Højere kvalitet af BBR Problematisk at man ikke kan regne med indberetningerne på BBR 4 4 3 4 4 0 3,8

OIS Webservice/Systemadgang for OIS-data
Problematisk metode til opslag. Foretrækker systemadgang som til CVR. Hentes manuelt på nuværende 
tidspunkt 3 3 3 3 3 0 3

OIS Udbedring af Tinglysning Adgang til data tager for lang tid, dårlig support, manglende funktionalitet, databegrænsning 4 3 4 4 4 0 3,8

OIS Udbedring af Tinglysning Problemer med servitutter, som ikke er opdaterede 2 2 2 4 4 0 2,8

OIS Udbedring af SVUR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet 2 2 2 4 4 0 2,8

OIS Udbedring af BBR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet 2 2 2 4 4 0 2,8

OIS Forsikring og placering af bygninger Data eksisterer ikke i dag og kunne fx bygges ind i BBR 3 3 3 3 3 3 3

OIS Tinglysning.dk Manglende adgang til pant i huse 2 4 3 4 1 1 2,8

Energi Branchestatistik på energiområdet Branchestatistik er på nuværende tidspunkt på et for aggregeret niveau 2 2 3 3 4 0 2,8

Energi Energiforbrug på offentlige bygninger Adgang til offentlige bygningers energiforbrug 4 4 4 4 4 4 4

Energi Forbrugsdata (energi) Data fra enkelte målestationer 2 2 2 4 4 0 2,8

Erhverv
Virk.dk (indberetning fra små og 
enkeltmandsvirksomheder)

De manglende omsætnings- og ansættelsestal fra enkeltmands- og små virksomheder skaber ekstra 
arbejder for bankerne og deres kunder 2 2 2 4 4 4 2,8

Erhverv Virksomhedsdomme Kan inkorporeres i CVR-data 3 3 3 3 2 0 2,8

Erhverv
Indberetning af anmærkninger og dømte 
advokater/revisorer

Data eksisterer ikke på området
3 3 3 3 2 4 2,8

Erhverv Forbrugsdata fra DST
Aggregeringsniveauet af data er på nuværende for højt til at kunne komme med 
gennemsnitbetragtninger 2 2 2 3 2 0 2,2

Erhverv Lønsum på P-numre Ønsker det muligt at se udbetalt løn for en virksomheds underliggende produktionsenheder 2 2 3 3 3 4 2,6

Geodata Valgstedsområder for hele landet Kortdata blev indsamlet i 2009, men er ikke gjort siden 2 4 3 3 4 4 3,2

Geodata Adresseregister (AWS) Behov for højere grad af ensretning  og kvalitetstjek omkring adresser 4 4 3 4 1 3 3,2

Landbrug
Fælles indgang til kommunal data vedr. regulering af 
landbruget

Ønsker fælles og standardiseret indgang til al data vedr. sagsgangene omkring landbruget 
(bygningstilladelser, drænetilladelser etc.) 1 4 4 4 4 0 3,4

Miljø Opdatering af Danmarks Højdemodel Problematisk hvis Danmarks Højdemodel ikke bliver ajourført kontinuerligt 3 3 3 3 3 0 3

Miljø DMI-data På tværs af målpunkter 2 2 2 2 2 0 2

Socioøkonomi Husstandskarakteristika Ønsker adgang til fx antallet af personer i husstanden 2 2 2 2 3 0 2,2

Socioøkonomi Kriminalitetsdata Data er for aggregeret 4 4 4 4 1 3 3,4

Socioøkonomi Gennemsnitindkomster Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om gennemsnitindkomst 3 3 3 3 1 0 2,6

Stat Postlister Behov for fælles indgang til postlister (som i Norge) 3 3 2 3 3 0 2,8

Stat Offentlige lønninger Behov for at kunne se det på enkeltpersoner (chefstillinger) 2 4 4 4 3 3 3,4

Stat Kommunalt beslutningsdata Adgang til byrådsmedlemmer: Hvilke poster de har, hvilket parti, hvem de går i forlig med 3 4 4 4 3 4 3,6

Sundhed Adgang til danske sundhedsregistre Adgang til data om befolkningens sundhed og sundhedsvæsenets yderser 3 4 4 4 4 0 3,8

Sundhed Indlæggelsesårsager på hospitaler Data fra landspatientregisteret 4 4 4 4 4 0 4

Sundhed Almen praksisregister Som supplement til Landspatientregisteret 3 4 4 4 4 0 3,8

Sundhed Patientjournaldata Data fra patientjournaler 2 3 3 3 3 0 2,8

Transport/Mobilitet Lufthavnsdata Trafikdata fra de danske lufthavne. Såvel informationer om fly som passagerer 3 4 4 4 1 0 3,2

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata (trafikdensitet i danske byer i realtid) Trafikdata og mønstre i realtid fra det danske vejnet 3 3 3 3 1 0 2,6

Transport/Mobilitet Trafikmønstre vha. rejsekort Registreringer fra rejsekortet 4 4 4 4 1 4 3,4

Transport/Mobilitet Historisk data om trafikdensitet (pr. byer) Historisk indsigt i trafikdensitet - eks. Gennem kameraregistreringer. Findes til dels i dag 3 3 3 3 3 0 3

Transport/Mobilitet Positionsdata for busser Løbende GPS positionering for de enkelte busser 3 3 3 3 3 0 3

Transport/Mobilitet Data fra brooverkørsler Trafikdata fra de største broer i Danmark 3 3 3 3 1 0 2,6

Transport/Mobilitet Højere kvalitet i Motorregisteret Nuværende kvalitet gør opslag meget besværligt. 2 3 3 3 1 0 2,4

Transport/Mobilitet Tinglysning.dk Problematisk metode til opslag. Foretrækker simpel fil 3 4 4 4 4 4 3,8

Transport/Mobilitet SKATS vurdering af biler Dataformat ikke standardiseret og ikke match på bil 3 4 4 4 1 4 3,2

Transport/Mobilitet Typegodkendelser Manglende adgang til rådata 1 1 1 1 4 1 1,6

Transport/Mobilitet Parkeringsforhold i andre danske byer Såvel information om parkering samt realtid ledighed 3 3 3 3 3 0 3

Transport/Mobilitet Vejregistreringer (GEODanmark) Geodanmark viser ikke karakteristika ved veje (om de er ensrettede, gågader etc.) 2 2 2 4 4 0 2,8

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata Data fra trafikselskaberne, rejsekortet, busselskaberne og metroselskabet 4 4 4 4 4 4 4

Uddannelse
Kommunal statistik (personaleforbrug fordelt på 
uddannelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
2 2 2 2 1 4 1,8

Uddannelse
Kommunal statistik ('produktion' fordelt på 
uddanelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
3 3 3 3 1 4 2,6

Uddannelse
Kommunal statistik (økonomi fordelt på 
uddannelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
4 4 4 4 1 4 3,4

Uddannelse Uddannelsesdata Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om uddannelsesniveau 3 3 3 3 1 0 2,6
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Bilag 6: Potentialevurdering

Erhvervsmæssig scoring
Erhvervsmæssige potentiale

Dataområde: Datakilder: Forklaring baseret på input fra virksomhedsinterviews Trendanalyse Ekspertvurdering Markedsstørrelse Scoring

OIS Højere kvalitet af BBR Problematisk at man ikke kan regne med indberetningerne på BBR 2,0 0 0 2,0
OIS Webservice/Systemadgang for OIS-data Problematisk metode til opslag. Foretrækker systemadgang som til CVR. Hentes manuelt på nuværende tidspunkt 2,0 0 0 2,0
OIS Udbedring af Tinglysning Adgang til data tager for lang tid, dårlig support, manglende funktionalitet, databegrænsning 2,0 0 0 2,0
OIS Udbedring af Tinglysning Problemer med servitutter, som ikke er opdaterede 2,0 0 0 2,0
OIS Udbedring af SVUR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet 2,0 0 0 2,0
OIS Udbedring af BBR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet 2,0 0 0 2,0
OIS Forsikring og placering af bygninger Data eksisterer ikke i dag og kunne fx bygges ind i BBR 0,0 0 4 2,0
OIS Tinglysning.dk Manglende adgang til pant i huse 2,0 0 0 2,0

Energi Branchestatistik på energiområdet Branchestatistik er på nuværende tidspunkt på et for aggregeret niveau 4,0 4 4 4,0
Energi Energiforbrug på offentlige bygninger Adgang til offentlige bygningers energiforbrug 2,0 4 0 3,0
Energi Forbrugsdata (energi) Data fra enkelte målestationer 2,0 4 0 3,0

Erhverv Virk.dk (indberetning fra små og enkeltmandsvirksomheder)
De manglende omsætnings- og ansættelsestal fra enkeltmands- og små virksomheder skaber ekstra arbejder for bankerne 
og deres kunder 4,0 4 0 4,0

Erhverv Virksomhedsdomme Kan inkorporeres i CVR-data N/A N/A N/A N/A
Erhverv Indberetning af anmærkninger og dømte advokater/revisorer Data eksisterer ikke på området N/A N/A N/A N/A
Erhverv Forbrugsdata fra DST Aggregeringsniveauet af data er på nuværende for højt til at kunne komme med gennemsnitbetragtninger 4,0 4 4 4,0
Erhverv Lønsum på P-numre Ønsker det muligt at se udbetalt løn for en virksomheds underliggende produktionsenheder 4,0 4 0 4,0

Geodata Valgstedsområder for hele landet Kortdata blev indsamlet i 2009, men er ikke gjort siden 2,0 0 0 2,0
Geodata Adresseregister (AWS) Behov for højere grad af ensretning  og kvalitetstjek omkring adresser 2,0 0 0 2,0

Landbrug Fælles indgang til kommunal data vedr. regulering af landbruget
Ønsker fælles og standardiseret indgang til al data vedr. sagsgangene omkring landbruget (bygningstilladelser, 
drænetilladelser etc.) 0,0 0 4 2,0

Miljø Opdatering af Danmarks Højdemodel Problematisk hvis Danmarks Højdemodel ikke bliver ajourført kontinuerligt 3,3 4 0 3,7
Miljø DMI-data På tværs af målpunkter 2,7 4 4 3,6

Socioøkonomi Husstandskarakteristika Ønsker adgang til fx antallet af personer i husstanden N/A N/A N/A N/A
Socioøkonomi Kriminalitetsdata Data er for aggregeret N/A N/A N/A N/A
Socioøkonomi Gennemsnitindkomster Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om gennemsnitindkomst N/A N/A N/A N/A

Stat Offentlige lønninger Behov for fælles indgang til postlister (som i Norge) 2,0 0 0 2,0
Stat Postlister Behov for at kunne se det på enkeltpersoner (chefstillinger) N/A N/A N/A N/A
Stat Kommunalt beslutningsdata Adgang til byrådsmedlemmer: Hvilke poster de har, hvilket parti, hvem de går i forlig med 2,0 0 0 2,0

Sundhed Adgang til danske sundhedsregistre Adgang til data om befolkningens sundhed og sundhedsvæsenets yderser 3,3 4 4 3,8

Sundhed Indlæggelsesårsager på hospitaler Data fra landspatientregisteret 3,3 4 4 3,8
Sundhed Almen praksisregister Som supplement til Landspatientregisteret 3,3 4 4 3,8
Sundhed Patientjournaldata Data fra patientjournaler 4,0 4 4 4,0

Transport/Mobilitet Lufthavnsdata Trafikdata fra de danske lufthavne. Såvel informationer om fly som passagerer 0,0 3 0 3,0

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata (trafikdensitet i danske byer i realtid) Trafikdata og mønstre i realtid fra det danske vejnet 3,3 3 0 3,2

Transport/Mobilitet Trafikmønstre vha. rejsekort Registreringer fra rejsekortet 3,3 4 0 3,7

Transport/Mobilitet Historisk data om trafikdensitet (pr. byer) Historisk indsigt i trafikdensitet - eks. Gennem kameraregistreringer. Findes til dels i dag 3,3 4 4 3,8

Transport/Mobilitet Positionsdata for busser Løbende GPS positionering for de enkelte busser 3,3 4 4 3,8

Transport/Mobilitet Data fra brooverkørsler Trafikdata fra de største broer i Danmark 3,3 3 0 3,2

Transport/Mobilitet Højere kvalitet i Motorregisteret Nuværende kvalitet gør opslag meget besværligt. N/A N/A N/A N/A

Transport/Mobilitet Tinglysning.dk Problematisk metode til opslag. Foretrækker simpel fil 3,0 0 2 2,5

Transport/Mobilitet SKATS vurdering af biler Dataformat ikke standardiseret og ikke match på bil 3,0 0 2 2,5

Transport/Mobilitet Typegodkendelser Manglende adgang til rådata 3,0 0 2 2,5

Transport/Mobilitet Parkeringsforhold i andre danske byer Såvel information om parkering samt realtid ledighed 0,0 3 0 3,0

Transport/Mobilitet Vejregistreringer (GEODanmark) Geodanmark viser ikke karakteristika ved veje (om de er ensrettede, gågader etc.) 3,3 4 0 3,7

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata Data fra trafikselskaberne, rejsekortet, busselskaberne og metroselskabet 3,3 4 0 3,7

Uddannelse
Kommunal statistik (personaleforbrug fordelt på 
uddannelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
N/A N/A N/A N/A

Uddannelse
Kommunal statistik ('produktion' fordelt på 
uddanelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
0,7 0 0 0,7

Uddannelse Kommunal statistik (økonomi fordelt på uddannelsesinstitutionssteder) Forbedring af eksisterende datagrundlag 0,7 0 0 0,7
Uddannelse Uddannelsesdata Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om uddannelsesniveau 0,7 0 0 0,7
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Bilag 7: Potentialevurdering

Samlet scoring af potentialevurderinger
Dataområde: Datakilder: Forklaring baseret på input fra virksomhedsinterviews

Samlet potentialescoring

OIS Højere kvalitet af BBR Problematisk at man ikke kan regne med indberetningerne på BBR 2,9

OIS Webservice/Systemadgang for OIS-data Problematisk metode til opslag. Foretrækker systemadgang som til CVR. Hentes manuelt på nuværende tidspunkt 2,5

OIS Udbedring af Tinglysning Adgang til data tager for lang tid, dårlig support, manglende funktionalitet, databegrænsning 2,9

OIS Udbedring af Tinglysning Problemer med servitutter, som ikke er opdaterede 2,4

OIS Udbedring af SVUR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet 2,4

OIS Udbedring af BBR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet 2,4

OIS Forsikring og placering af bygninger Data eksisterer ikke i dag og kunne fx bygges ind i BBR 2,5

OIS Tinglysning.dk Manglende adgang til pant i huse 2,4

Energi Branchestatistik på energiområdet Branchestatistik er på nuværende tidspunkt på et for aggregeret niveau 3,4

Energi Energiforbrug på offentlige bygninger Adgang til offentlige bygningers energiforbrug 3,5

Energi Forbrugsdata (energi) Data fra enkelte målestationer 2,9

Erhverv Virk.dk (indberetning fra små og enkeltmandsvirksomheder) De manglende omsætnings- og ansættelsestal fra enkeltmands- og små virksomheder skaber ekstra arbejder for bankerne og deres kunder 3,4

Erhverv Virksomhedsdomme Kan inkorporeres i CVR-data 2,8

Erhverv Indberetning af anmærkninger og dømte advokater/revisorer Data eksisterer ikke på området 2,8

Erhverv Forbrugsdata fra DST Aggregeringsniveauet af data er på nuværende for højt til at kunne komme med gennemsnitbetragtninger 3,1

Erhverv Lønsum på P-numre Ønsker det muligt at se udbetalt løn for en virksomheds underliggende produktionsenheder 3,3

Geodata Valgstedsområder for hele landet Kortdata blev indsamlet i 2009, men er ikke gjort siden 2,6

Geodata Adresseregister (AWS) Behov for højere grad af ensretning  og kvalitetstjek omkring adresser 2,6

Landbrug Fælles indgang til kommunal data vedr. regulering af landbruget Ønsker fælles og standardiseret indgang til al data vedr. sagsgangene omkring landbruget (bygningstilladelser, drænetilladelser etc.) 2,7

Miljø Opdatering af Danmarks Højdemodel Problematisk hvis Danmarks Højdemodel ikke bliver ajourført kontinuerligt 3,3

Miljø DMI-data På tværs af målpunkter 2,8

Socioøkonomi Husstandskarakteristika Ønsker adgang til fx antallet af personer i husstanden 2,2

Socioøkonomi Kriminalitetsdata Data er for aggregeret 3,4

Socioøkonomi Gennemsnitindkomster Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om gennemsnitindkomst 2,6

Stat Offentlige lønninger Behov for fælles indgang til postlister (som i Norge) 2,7

Stat Postlister Behov for at kunne se det på enkeltpersoner (chefstillinger) 2,8

Stat Kommunalt beslutningsdata Adgang til byrådsmedlemmer: Hvilke poster de har, hvilket parti, hvem de går i forlig med 2,8

Sundhed Adgang til danske sundhedsregistre Adgang til data om befolkningens sundhed og sundhedsvæsenets yderser 3,8

Sundhed Indlæggelsesårsager på hospitaler Data fra landspatientregisteret 3,9

Sundhed Almen praksisregister Som supplement til Landspatientregisteret 3,8

Sundhed Patientjournaldata Data fra patientjournaler 3,4

Transport/Mobilitet Lufthavnsdata Trafikdata fra de danske lufthavne. Såvel informationer om fly som passagerer 3,1

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata (trafikdensitet i danske byer i realtid) Trafikdata og mønstre i realtid fra det danske vejnet 2,9

Transport/Mobilitet Trafikmønstre vha. rejsekort Registreringer fra rejsekortet 3,5

Transport/Mobilitet Historisk data om trafikdensitet (pr. byer) Historisk indsigt i trafikdensitet - eks. Gennem kameraregistreringer. Findes til dels i dag 3,4

Transport/Mobilitet Positionsdata for busser Løbende GPS positionering for de enkelte busser 3,4

Transport/Mobilitet Data fra brooverkørsler Trafikdata fra de største broer i Danmark 2,9

Transport/Mobilitet Højere kvalitet i Motorregisteret Nuværende kvalitet gør opslag meget besværligt. 2,4

Transport/Mobilitet Tinglysning.dk Problematisk metode til opslag. Foretrækker simpel fil 3,2

Transport/Mobilitet SKATS vurdering af biler Dataformat ikke standardiseret og ikke match på bil 2,9

Transport/Mobilitet Typegodkendelser Manglende adgang til rådata 2,1

Transport/Mobilitet Parkeringsforhold i andre danske byer Såvel information om parkering samt realtid ledighed 3,0

Transport/Mobilitet Vejregistreringer (GEODanmark) Geodanmark viser ikke karakteristika ved veje (om de er ensrettede, gågader etc.) 3,2

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata Data fra trafikselskaberne, rejsekortet, busselskaberne og metroselskabet 3,8

Uddannelse Kommunal statistik (personaleforbrug fordelt på uddannelsesinstitutionssteder) Forbedring af eksisterende datagrundlag 1,8

Uddannelse Kommunal statistik ('produktion' fordelt på uddanelsesinstitutionssteder) Forbedring af eksisterende datagrundlag 1,6

Uddannelse Kommunal statistik (økonomi fordelt på uddannelsesinstitutionssteder) Forbedring af eksisterende datagrundlag 2,0

Uddannelse Uddannelsesdata Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om uddannelsesniveau 1,6
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Bilag 8: Barrierescoring

Samlet scoring af Barriere
Barrierer

Dataområde: Datakilder: Forklaring baseret på input fra virksomhedsinterviews Omkostninger for myndighed Tekniske begrænsninger Juridiske bindinger Omk. for virksomheder Score

OIS Højere kvalitet af BBR Problematisk at man ikke kan regne med indberetningerne på BBR
Bliver allerede lagt over i grunddata programmet 0,0

OIS Webservice/Systemadgang for OIS-data
Problematisk metode til opslag. Foretrækker systemadgang som til CVR. Hentes manuelt på 
nuværende tidspunkt 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

OIS Udbedring af Tinglysning Adgang til data tager for lang tid, dårlig support, manglende funktionalitet, databegrænsning 1,0 1,0 1,0 4,0 1,8

OIS Udbedring af Tinglysning Problemer med servitutter, som ikke er opdaterede 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

OIS Udbedring af SVUR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet
Bliver allerede lagt over i grunddata programmet 0,0

OIS Udbedring af BBR Ingen kontrol over indberetninger - dårlig datakvalitet
Bliver allerede lagt over i grunddata programmet 0,0

OIS Forsikring og placering af bygninger Data eksisterer ikke i dag og kunne fx bygges ind i BBR 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

OIS Tinglysning.dk Manglende adgang til pant i huse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Energi Branchestatistik på energiområdet Branchestatistik er på nuværende tidspunkt på et for aggregeret niveau 4,0 1,0 1,0 4,0 2,5

Energi Energiforbrug på offentlige bygninger Adgang til offentlige bygningers energiforbrug 0,0 3,0 2,0 0,0 1,3

Energi Forbrugsdata (energi) Data fra enkelte målestationer 0,0 3,0 4,0 0,0 1,8

Erhverv
Virk.dk (indberetning fra små og 
enkeltmandsvirksomheder)

De manglende omsætnings- og ansættelsestal fra enkeltmands- og små virksomheder skaber ekstra 
arbejder for bankerne og deres kunder 3,0 1,0 4,0 1,0 2,3

Erhverv Virksomhedsdomme Kan inkorporeres i CVR-data 3,0 2,0 4,0 0,0 2,3

Erhverv
Indberetning af anmærkninger og dømte 
advokater/revisorer

Data eksisterer ikke på området
3,0 2,0 4,0 0,0 2,3

Erhverv Forbrugsdata fra DST
Aggregeringsniveauet af data er på nuværende for højt til at kunne komme med 
gennemsnitbetragtninger 4,0 1,0 1,0 0,0 1,5

Erhverv Lønsum på P-numre Ønsker det muligt at se udbetalt løn for en virksomheds underliggende produktionsenheder 3,0 1,0 4,0 1,0 2,3

Geodata Valgstedsområder for hele landet Kortdata blev indsamlet i 2009, men er ikke gjort siden 2,0 2,0 0,0 2,0 1,5

Geodata Adresseregister (AWS) Behov for højere grad af ensretning  og kvalitetstjek omkring adresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Landbrug
Fælles indgang til kommunal data vedr. regulering af 
landbruget

Ønsker fælles og standardiseret indgang til al data vedr. sagsgangene omkring landbruget 
(bygningstilladelser, drænetilladelser etc.)

4,0 4,0 1,0 1,0 2,5

Miljø Opdatering af Danmarks Højdemodel Problematisk hvis Danmarks Højdemodel ikke bliver ajourført kontinuerligt 0,0 0,0 2,0 0,0 0,5

Miljø DMI-data På tværs af målpunkter 4,0 1,0 0,0 1,0 1,5

Socioøkonomi Husstandskarakteristika Ønsker adgang til fx antallet af personer i husstanden 2,0 2,0 4,0 2,0 2,5

Socioøkonomi Kriminalitetsdata Data er for aggregeret 3,0 1,0 3,0 0,0 1,8

Socioøkonomi Gennemsnitindkomster Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om gennemsnitindkomst 3,0 1,0 3,0 0,0 1,8

Stat Offentlige lønninger Behov for fælles indgang til postlister (som i Norge) 1,0 1,0 3,0 1,0 1,5

Stat Postlister Behov for at kunne se det på enkeltpersoner (chefstillinger) 3,0 4,0 0,0 0,0 1,8

Stat Kommunalt beslutningsdata Adgang til byrådsmedlemmer: Hvilke poster de har, hvilket parti, hvem de går i forlig med 4,0 4,0 0,0 1,0 2,3

Sundhed Adgang til danske sundhedsregistre Adgang til data om befolkningens sundhed og sundhedsvæsenets yderser 3,0 3,0 4,0 3,0 3,3

Sundhed Indlæggelsesårsager på hospitaler Data fra landspatientregisteret 3,0 3,0 4,0 3,0 3,3

Sundhed Almen praksisregister Som supplement til Landspatientregisteret 3,0 3,0 4,0 3,0 3,3

Sundhed Patientjournaldata Data fra patientjournaler 3,0 3,0 4,0 3,0 3,3

Transport/Mobilitet Lufthavnsdata Trafikdata fra de danske lufthavne. Såvel informationer om fly som passagerer 2,0 1,0 4,0 1,0 2,0

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata (trafikdensitet i danske byer i realtid) Trafikdata og mønstre i realtid fra det danske vejnet 2,0 1,0 4,0 1,0 2,0

Transport/Mobilitet Trafikmønstre vha. rejsekort Registreringer fra rejsekortet 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0

Transport/Mobilitet Historisk data om trafikdensitet (pr. byer) Historisk indsigt i trafikdensitet - eks. Gennem kameraregistreringer. Findes til dels i dag 2,0 1,0 4,0 1,0 2,0

Transport/Mobilitet Positionsdata for busser Løbende GPS positionering for de enkelte busser 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0

Transport/Mobilitet Data fra brooverkørsler Trafikdata fra de største broer i Danmark 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0

Transport/Mobilitet Højere kvalitet i Motorregisteret Nuværende kvalitet gør opslag meget besværligt. 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Transport/Mobilitet Tinglysning.dk Problematisk metode til opslag. Foretrækker simpel fil 1,0 1,0 1,0 4,0 1,8

Transport/Mobilitet SKATS vurdering af biler Dataformat ikke standardiseret og ikke match på bil 4,0 2,0 1,0 0,0 1,8

Transport/Mobilitet Typegodkendelser Manglende adgang til rådata 3,0 4,0 0,0 0,0 1,8

Transport/Mobilitet Parkeringsforhold i andre danske byer Såvel information om parkering samt realtid ledighed 2,0 2,0 0,0 2,0 1,5

Transport/Mobilitet Vejregistreringer (GEODanmark) Geodanmark viser ikke karakteristika ved veje (om de er ensrettede, gågader etc.) 1,0 3,0 0,0 0,0 1,0

Transport/Mobilitet Mobilitetsdata Data fra trafikselskaberne, rejsekortet, busselskaberne og metroselskabet 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0

Uddannelse
Kommunal statistik (personaleforbrug fordelt på 
uddannelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
2,0 2,0 0,0 2,0 1,5

Uddannelse
Kommunal statistik ('produktion' fordelt på 
uddanelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
2,0 2,0 0,0 2,0 1,5

Uddannelse
Kommunal statistik (økonomi fordelt på 
uddannelsesinstitutionssteder)

Forbedring af eksisterende datagrundlag
2,0 2,0 0,0 1,0 1,3

Uddannelse Uddannelsesdata Behov for på granulært niveau at kunne sige noget om uddannelsesniveau 3,0 0,0 4,0 0,0 1,8
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Bilag 9: Barriereanalysen

Interviewguide til myndigheder
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Bilag 10: Barriereanalysen

Interviewede myndigheder

Myndighed

Sundhedsdatastyrelsen

SDFE

DST

SKAT

DMI

Erhvervsstyrelsen

Vejdirektoratet

Region Sjælland

Frederiksberg Kommune

Nyborg Kommune

Fødevarestyrelsen

Rejsekortet

Domstolsstyrelsen

Tinglysningen
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