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Analyse om etablering af nationalt datasæt over ladeinfrastruktur 

Forslag 

Formålet med initiativet er at udarbejde en indledende analyse, der afdækker be-

hov, gevinster, udfordringer og muligheder for at etablere et nationalt datasæt 

over ladeinfrastruktur for elbiler. Et nationalt datasæt forventes bl.a. at kunne un-

derstøtte kommunal og national planlægning af fremtidig infrastruktur, udbygning 

og dimensionering af elnettet, forskning og udvikling af nye databaserede grønne 

løsninger. 

 

Baggrund 

Regeringen ønsker en grøn omstilling af transportsektoren, og der er derfor behov 

for at opbygge en national ladeinfrastruktur, der kan imødekomme ladebehovet 

fra et stigende antal elbiler.  

 

Data om og fra ladestandere vurderes generelt at have en stor værdi og et bredt 

anvendelsespotentiale, på tværs af kommuner, staten, forsyningssektoren, forsk-

ning og private aktører i den fælles indsats, der pt. sker ift. opbygning af ladeinfra-

strukturen. For kommunerne er data fx vigtige i forbindelse med forvaltning (ved 

ansøgning om tilladelser) og i planlægningssituationer, så placeringen af fremtidige 

elladestandere kan ske optimalt.  

 

Data er dog i dag enten ikke tilgængelige eller også som data ikke tilgængelige i et 

fælles format, hvilket er en barriere for mange potentielle anvendelser. Behovet 

for kortlægning af og viden om ladestandernes placering og ydeevne er fx så pres-

serende, at flere kommuner har været nødt til at foretage foreløbige kortlægninger 

i eget GIS1.  

 

Data om og fra ladestandere ejes i dag af netselskaber, kommuner og operatører, 

der indsamler, opbevarer og evt. udstiller data på forskellige måder, hvilket bety-

der, at det er svært at anvende data på tværs af aktører. En national database/data-

model baseret på fælles standarder og dataprincipper, vil øge anvendelsen og vær-

dien af data og bidrage med essentiel viden om transportsektorens grønne omstil-

ling, herunder samspillet med forsyningssektoren.  

 

For at forberede en mulig løsning for et nationalt datasæt over ladeinfrastruktu-

ren, foreslås det, at der gennemføres en indledende analyse. Analysen skal under-

søge 1) hvilke forretningsbehov data skal understøtte og hvilke data der er rele-

vante for dette2, 2) hvilke barrierer og muligheder der er for samling og udstilling 

af data, herunder juridiske forhold, 3) hvilke aktører, der kan bidrage med oplys-

ninger til datasættet, og 4) mulige tekniske løsninger, herunder datamodeller, it-

 

1 GIS (Geographical Information System) er et system, hvormed man kan lagre, manipulere og hente data om geografisk 
information. GIS er et IT-værktøj, der som analyse- og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk 
relation 
2 Afhængig af antallet af relevante datasæt, kan der være behov for en udvælgelse af ønskede datasæt for den videre analyse. 
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løsning og opsætning af services for udstilling. Analysens resultater forventes at 

kunne danne grundlag for et konkret fremtidigt initiativ for etablering af et natio-

nalt datasæt over ladeinfrastrukturen. 

 

Strategisk ophæng 

Til brug for arbejdet med grøn omstilling af transportsektoren vil initiativet under-

støtte forberedelsen af en samlet datainfrastruktur for data om og fra ladestandere, 

som bl.a. kan bidrage til en mere effektiv kommunal planlægning af ladeinfrastruk-

tur. Initiativet kan således knyttes an til det langsigtede pejlemærke om ansvarlig 

og innovativ brug af ny teknologi. 

 

Udgiftsmæssige konsekvenser 

Forslaget kræver inddragelse af en række forskellige fagligheder ifm. nedsættelse af 

arbejdsgruppe til udførelse af analysen. Den indledende analyse vurderes, at kunne 

gennemføres i 2021 for 1 mio. kr. Dele af analysen vil evt. kunne udarbejdes af 

ekstern konsulent. 

 

Tabel 1 

Udgiftsmæssige konsekvenser 

 

Mio. kr. 2021 

Udgifter 1,0 

 
Anm.: Det vurderes, at omkostningsskønnet vil kunne skaleres afhængig af omfang i analysen samt tidsperspektivet 

for initiativet. 

 
 

 

Organisering, milepæle og risici 

Organiseringen kan hensigtsmæssigt bestå af Klima-, Energi- og Forsyningsmini-

steriet, KL og [Transportministeriet (inkl. Vejdirektoratet)]. Derudover vil der 

skulle nedsættes en følgegruppe bestående af en række relevante brancheorganisa-

tioner og universiteter. 

 

Analysen forventes gennemført i 2021 med nedenstående væsentlige milepæle: 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe og følgegruppe. 

• Gennemførsel af analyse af udvalgte interessenters data- og forretningsmæs-
sige behov gennem bilaterale møder og workshop med interessenter. 

• Gennemførsel af analyse af barrierer og muligheder for samling og udstilling 
af data i dialog med dataejere om beskrivelse af relevante data. 

• Gennemførsel af analyse af hvilke aktører, der kan bidrage med oplysninger til 
datasættet gennem dialog med relevante data- og løsningsejere. 

• Gennemførsel af analyse af tekniske muligheder for en løsning, herunder data-
modeller, der beskriver data og indbyrdes sammenhænge og it-løsning for 
samling og tilgængeliggørelse af data.  
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Analysen er afhængig af villighed til at deltage fra interessenter som fx ladeopera-

tører, kommuner, forsyningsselskaber, brancheorganisationer, forskere, private ak-

tører m.fl., hvilket indledningsvist vil skulle afklares. Yderligere kan der være be-

hov for at justere omfanget af analysen, afhængigt af tidspunkt for opstart. 

 


