
Mobilitetsdata 
og teknologi med 
potentialer for nye 
grønne løsninger

Grøn Datadrevet Innovation 
case-samling



I takt med et øget fokus på den grønne omstilling opleves 

der en stigende efterspørgsel på flere offentlige data 

på mobilitetsområdet. Flere virksomheder efterspørger 

adgang til offentlige data for at kunne løse tidens 

mobilitetsudfordringer mere grønt. Det kan eksempelvis 

være statiske data om vejnettet, historiske data om 

trafikuheld eller data om offentlig transport. 

Grøn Datadrevet Innovation er et fællesoffentligt 

innovationsprojekt der har til formål at skabe viden om, 

hvilke offentlige data, der har grønt værdipotentiale og 

dermed bør prioriteres til udstilling.

Gennem tre innovationsforløb blev virksomheder og 

dataejende myndigheder samlet for at afprøve og 

udforske nye potentialer i offentlige data ved at koble 

dem med teknologi. Forløbene skulle bidrage til at 

synliggøre, hvilke ikke-tilgængelige offentlige data inden 

for mobilitetsområdet, der kan skabe værdi for den 

grønne omstilling, hvis de udstilles som åbne data. 

Denne case-samling beskriver de tre innovationsforløb 

i Grøn Datadrevet Innovation og dykker ned i de data, 

der blev identificeret og testet gennem udviklingen 

af konkrete løsninger. De enkelte løsninger og 

deres potentiale præsenteres på de følgende sider. 

Casesamlingen er udarbejdet af Dansk Design Center og 

Seismonaut for Open Data DK. 

Grøn Datadrevet Innovation er en del af et fællesoffentligt 

forprojekt, der blev igangsat som del af Økonomiaftalen 

2021. Udover denne case-samling er der i forprojektet 

også udviklet anbefalinger til metode til udvælgelse og 

udstilling af data samt anbefalinger til, hvordan man kan  

styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører 

inden for åbning af offentlige data.
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Hvordan kan potentielt åbne 
offentlige data koblet med 
teknologi understøtte den 
grønne omstilling 
inden for mobilitetsområdet?
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Et efterspørgselsafstemt 
innovationsforløb 

Grøn Datadrevet Innovation er bygget på en 

efterspørgselsafstemt tilgang til undersøgelsen af, hvilke 

data der er relevante at udstille. Det betyder, at fokus har 

været på at identificere data, som kan være med til at løse 

konkrete udfordringer i erhvervslivet og det offentlige. 

Da det var vigtigt at sikre et bredt perspektiv på 

vurderingen af datas potentiale, har det været en prioritet 

at involvere en bred aktørkreds. 

Følgende aktørere har deltaget i innovationsforløbene:

• Aarhus Kommune

• Odense Kommune

• Syddjurs Kommune

• Erhverv Aarhus 

• Midttrafik

• Region Midt

• PostNord

• Urban Radar 

• Diroto 

• Septima 

• Geoinfo



Mobilitetsområdet blev valgt som fokusområde af 

den fællesoffentlige projektgruppe bestående af 

Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering, Digitaliseringsstyrelsen 

og Open Data DK. På baggrund af en afdækning, der 

beroede på interviews med en række nøgleinteressenter, 

blev der udpeget data med grønt potentiale. 

Afdækningen pegede særligt på realtidstrafikdata, 

statisk infrastrukturdata og data fra offentlig transport. 

Denne afdækning var afsættet for arbejdet i de tre 

innovationsforløb,.

Forløbene blev særligt tilrettelagt med henblik på 

at skabe de bedste rammer for identifikation af, 

hvilke endnu ikke offentlige åbne data, der har størst 

potentiale i at blive udstillet samt pege på nye grønne 

forretningsmodeller. 

Selvom alle tre forløb havde samme overordnede 

metodiske ramme, tog de tre innovationsforløb sig 

forskelligt ud og endte også med at pege på forskellige 

potentialer. Fra  konkrete teknologiske løsninger til 

igangsættelse af dialog om samarbejde om fremtidige 

potentialer i data. De tre innovationsforløb som 

præsenteres i det følgende er:

• Forløb #1 - Udvikling af modeller for samordnet 
varedistribution for at nedbringe trængsel og skabe 
grønnere miljø i byen  

• Forløb #2 - Dynamisk planlægning af last-mile-deli-
very for at sikre bæredygtig udvikling  

• Forløb #3 - Øget tilvalg af kollektiv transport i land-
distrikter 

De tre 
innovationsforløb
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D
e tre innovationsforløb
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Udvikling af modeller 
for samordnet 
varedistribution for at 
nedbringe trængsel og 
skabe grønnere miljø i 
byen

Udstilling af mobilitetsdata kan sammen med andre dataemner, 
som eksempelvis indkøbsdata, hjælpe kommuner med, 
hvordan de smartere og grønnere kan organisere en samordnet 
varedistribution. Historiske rejsetidsdata kan bidrage til at give 
kommunen et mere informeret beslutningsgrundlag.

Aarhus Kommune, Erhverv Aarhus, Septima og Geoinfo 

Identificeret og undersøgt data 

• Rejsetidsdata: historisk datasæt baseret på 400 trafiksensorer, der registrerer rejsetid i udvalgte områder af 
byen som på nuværende tidspunkt udstilles som realtidsdata (Aarhus Kommune, endnu ikke åbne data)

• Indkøb fra offentlige institutioner: leverancefrekvens og lokationer (Aarhus Kommune, endnu ikke åbne data)
• Vejnetsdata: vejstatus, hastighedszoner, brohøjder, tungtvognsvejnet (Aarhus Kommune, endnu ikke åbne 

data) 



Flere kommuner har identificeret et grønt potentiale i 
at nedbringe kørsel og trængsel i byområderne. Men 
hvor kan man hente det største potentiale i forhold til at 
nedbringe trængsel? Hvor stor en forskel gør det f.eks. 
hvis én enkelt institution ikke dagligt modtager flere 
forsendelser fra forskellige leverandører?

I innovationsforløbet var det især data om kommunens 
leverancer, som deltagerne så et potentiale i. Kommunen 
havde via eget indkøbssystem givet adgang til faktura-
data fra samtlige institutioner i en afgrænset periode. 
Selvom en faktura ikke svarer til en specifik leverance 
på en given dag, var der i datasættet potentiale for at 
kortlægge kommunens adfærd i forhold til indkøb og 
dermed leverancer i byen. Disse data fortæller noget 
om leverancebehovet og deltagerne så muligheder for 
simpel optimering med de detaljerede data om
fakturaer. Optimeringen kunne ske via samordning 
og gentænkning af modeller for indkøb og levering, 
så transportkæden fra producent til institution bliver 
grønnere.

Mange muligheder ved cloud-baseret teknologi
Selvom man stiller en bunke data til rådighed, kræver 
det teknologisk knowhow at udfolde potentialet og 
forstå, hvad det er for en specifik rolle data kan spille 
i den grønne omstilling. Ved at bruge cloud-baseret 
mapping og analyse kunne virksomheden Geoinfo give 
en konkret vurdering af datapotentialet. Gennem deres 
cloud-baserede teknologi var virksomheden i stand til at 
gemme, hente, administrere, vise og analysere alle typer 
geografiske data med det formål at give kommunen 
indsigt i distributionsflowet og dermed kunne træffe 
grønnere beslutninger om, hvordan varer bedst kan 
distribueres til insitutionerne i Aarhus. 

Virksomheden Septima, fandt relevant viden i 
Grunddataprogrammet som de kunne behandle gennem 
deres teknologi baseret på GIS-software. Denne 
teknologi kunne vise kommunen en række data i én 
visualisering såsom bygninger, gader og vegetation, så 
kommunen lettere kunne se, analysere og forstå mønstre 
og relationer i deres varedistribution.

Udforskning og dialog om datas potentiale viste, at der 
er rum for videreudvikling
Selvom forløbet mellem Aarhus Kommune, Erhverv 
Aarhus, Septima og Geoinfo ikke resulterede i et endeligt 
løsningsforslag, pegede forløbet på et grønt potentiale 
i problemstillingen og i endnu ikke åbne offentlige data i 
løsningen af den. De største gevinster ved at gentænke 
varedistributionen lå i, at en mere sammenhængende 
løsning inden for varedistribution vil kunne frigive tid hos 
fagpersonalet, som de vil kunne bruge på borgerne.  Det 
vil desuden skabe mere tryghed for både borgere og 
medarbejdere - både ved at mindske trafik og trængsel 
på vejene, men også ved at mindske de mange led i 
leveringen.

“Det var fedt at få testet vores idéer 
med andre og få en fornemmelse af, 
om vi har fået en lidt for fiks idé eller 
der er noget om snakken. Der blev 
skabt et forum, hvor vi selv kan teste, 
de tanker vi går med”. 

Joachim Daus-Petersen, Flådestyringskoordinator, 
Aarhus Kommune
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De deltog i forløbet
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er langt med den grønne omstilling og har høje ambitioner. 
Kommunen ønsker blandt andet at nedbringe CO2-udledning og trængsel 
i byområderne. I løbet af efteråret 2021 igangsættes et pilotprojekt, der skal 
afsøge potentialet i at samordne varedistributionen til kommunens knap 700 
institutioner og lokationer. Aarhus Kommune havde allerede inden forløbet 
afsøgt en række muligheder på området og sat et mål om, at al varelevering 
med bil i Aarhus skal være fossilfri inden 2030. 

Erhverv Aarhus
Erhverv Aarhus tager del i Aarhus Kommunes projekt om samordnet 
varedistribution. Som interesseorganisation repræsenterer Erhverv Aarhus 
en række erhverv, som er optagede af den grønne dagsorden og som på sigt 
kunne være interesserede i at tage del i samordnede distributionsløsninger.

Septima 
Septima specialiserer sig i systemudvikling, services og produkter, der sikrer 
den optimale udnyttelse af geodata. Gennem rådgivning og systemudvikling 
ønsker Septima at hjælpe virksomheder, offentlige myndigheder og private 
organisationer med at få det størst mulige udbytte af offentlige grunddata. 

Geoinfo 
Geoinfo leverer løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. 
De tilbyder software, projekter, systemudvikling, konsulentydelser, service og 
support, GIS- og datastrategiudvikling, kurser og kompetenceudvikling. Med 
geografisk analyse og visualisering afdækkes mønstre, relationer og tendenser, 
der skaber indsigt i komplekse problemstillinger. 
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Dynamisk planlægning 
af last-mile-delivery for 
at sikre bæredygtig 
udvikling
PostNord, Odense Kommune & Urban Radar 

Identificeret og undersøgt data 

• Trafikdata (sensordata): bevægelsesdata fra blød og hård trafik, herunder både gående, cyklende og 
kørende (Odense Kommune, endnu ikke åbne data)

• Busdata: busstop, ruter og zoner (Fynbus, åbne data)
• Geografiske data: arealanvendelse, kommerciel jordforsyning og transportinfrastruktur (Odense Kom-

mune, åbne data)
• • Demografiske data: opdateret demografi, butikker, andre servicepunkter, befolkning, butikker udbud 

(Odense Kommune, åbne data)
• Pakkeservice-data: historiske data om eksisterende servicepunkter, krav og leveringer og afhentninger 

(Postnord data) 

Effektivitet i forbindelse med afhentning og aflevering 
af pakker spiller en væsentlig rolle i at indfri PostNords 
ønske om en grønnere last-mile-delivery. Ved at udstille 
data fra trafiksensorer i Odense Kommune kunne 
softwarevirksomheden Urban Radar anvende kunstig intelligens 
til at forudsige mønstre i mobilitet og adfærd og dermed 
give PostNord information vedrørende de mest optimale 
placeringer af fremtidige last-mile-delivery lokationer.



Når der stilles stadigt højere krav fra forbrugere om 
bekvemmelighed samtidig med man som virksomhed  
skal være både klimabevidst og effektivisere - hvordan 
kan data så i højere grad bidrage til at træffe kloge 
og bæredygtige beslutninger? For PostNord er dette 
et centralt spørgsmål i planlægningen af fremtidige 
placeringer for deres servicepunkter. 

Potentiale i sensordata om borgernes adfærd 
I dialogen mellem PostNord, Odense Kommune og Urban 
Radar var fokus rettet mod, hvordan man kobler øgede 
krav fra forbrugere med bæredygtighed. Med adgang 
til mere og bedre data kan softwarevirksomheder som 
Urban Radar lave mere præcise beregninger af, hvor der 
ligger optimeringspotentiale for PostNord i deres last-
mile-delivery services. 

Odense Kommune har i et pilotprojekt opsat kameraer, 
der registrerer trafikanter i bymidten. Via edge computing 
beregnes bevægelsesmønstre, som giver information 
om borgernes adfærd i byen. Sensorerne registrerer 
både den bløde og hårde trafik, det vil sige både gående, 
cyklende og kørende. PostNord og Urban Radar fandt 
datasættet særligt interessant, fordi det afdækkede en  
vinkel af borgernes reelle adfærd i byen. 

Hidtil har PostNord måttet forlade sig alene på 
eksempelvis demografiske data om antal borgere 
i en særlig bydel koblet til egne data om brug af 
servicepunkter. Potentialet i at få indblik i faktiske 
bevægelsesmønstre som del af at planlægge 
servicepunkter vækkede derfor en særlig interesse. 

Med et databaseret blik på borgernes adfærd i et givent 
område, hvor PostNord planlægger et servicepunkt, 
forventede de dels at kunne optimere placeringen af 
faste punkter og potentielt også understøtte nye, mere 
dynamiske løsninger til distribution af pakker til borgere. 

Også Urban Radar fandt sensordata særligt interessant. 
I deres optik var det nyt at kunne arbejde med data 
om faktisk adfærd i forbindelse med udvikling af 
mobilitets- og logistikløsninger. Til gengæld var der også 
begrænsninger i det nuværende datasæt. På grund af et 
begrænset antal målepunkter, og dermed en begrænset 
rute for den enkelte trafikant eller gående, blev det svært 
at lave mere avancerede modeller for forudsigelse af 
trafikantflow. Til gengæld fungerede datasættet fint til at  
visualisere de eksisterende data og til at koble disse med 
øvrige relevante datavisualiseringer på bykort.

“Hver gang vi skal beslutte, 
hvor vi skal placere det næste 
servicepoint, baserer vi det på et 
stort datagrundlag. Men for første 
gang kombinerer vi vores egne data 
med data fra byen - og det er den 
nye vinkel. Vi får nye indsigter, og vi 
får skabt større gennemsigtighed på 
tværs”. 

Joan Lykke Hansen, Head of Operational Development, 
PostNord
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Sensordata og kunstig intelligens kan skabe smartere 
placeringer af servicepunkter
Den endelig løsning består af en metodisk og teknologisk 
platform, som har til formål at informere om de mest 
optimale placeringer til fremtidige last-mile-delivery 
lokationer. Løsningens omdrejningspunkt er placeringen 
af servicepunkter for afhentning og aflevering af pakker. 

Løsningen er udviklet med afsæt i flere endnu ikke 
åbne offentlige data. Herunder trafikdata fra Odense 
Kommune (sensordata): køretøjs-, cykel- og fodgænger 
tællinger og offentlig transport fra betalingstransaktioner. 
Andre typer af offentlige datakilder som løsningen 
benytter omfatter befolkningsdemografi, bestemmelser 
om arealanvendelse, kommerciel jordforsyning og 
transportinfrastruktur fra kommunen. 

Ved at aggregere disse datakilder gennem machine 
learning, får beslutningstageren en omfattende analyse af 
alle potentielle placeringer til fremtidige servicepunkter i 
forhold til at opnå maksimal servicekvalitet og ydeevne.

For PostNord var koblingen af forskellige datakilder 
et væsentligt skridt i retningen af en mere datadrevet 
tilgang til udviklingen af en grønnere last-mile-delivery. 

“Baseret på vores erfaringer med 
data om offentlig transport-aktivitet, 
kan vi angive steder, oprindelse og 
destinationer for rejser i offentlig 
transport baseret på betalingsdata. 
Så det kan også være nyttigt til at 
identificere, hvor folk er i løbet af 
dagen, hvilket er afgørende for at vide, 
hvor service points skal placeres.

Hernan Mejía, Product Manager, Urban Radar
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PostNord
PostNord er som led i deres egen grønne omstilling i gang med at omstille 
flere af deres services til bæredygtige alternativer eller gentænke nuværende 
løsninger i et grønnere perspektiv. PostNord var derfor meget nysgerrige 
på, hvordan offentlige data i højere grad kunne spille en rolle i det arbejde og 
hvordan brugen af bestemte teknologier kunne understøtte dette. 

Odense Kommune
Odense Kommune er som et led i deres klimaplan optaget af at reducere 
kommunens CO2-udledning. I den forbindelse har de igangsat en række tests 
på nye dataindsamlinger, herunder sensorer i byen til at registrerede både 
den bløde og den hårde trafik. Derfor havde det for kommunen stor værdi at 
udforske potentialerne i nogle af disse nyere datasæt. 

Urban Radar 
Urban Radar er en software-virksomhed, der har udviklet et værktøj målrettet 
byer verden over til at visualisere data om mobilitet. Deres teknologi har først 
og fremmest til formål at samle og visualisere data fra forskellige datakilder, 
hvilket giver indsigt i mobilitet i byer. Derudover benytter deres software kunstig 
intelligens til at forudsige mønstre i mobilitet og adfærd. 

De deltog i forløbet
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Øget tilvalg af kollektiv 
transport i 
landdistrikter 

Positionsdata for offentlig transport rummer et stort potentiale 
for at hjælpe rejsende godt på vej, når det kombineres med 
andre data. Kobles positionsdata i realtid eksempelvis med 
rutedata kan hver rejsende - hvad end man rejser privat i egen 
bil eller med kollektiv transport - få præcise meldinger om 
mulige skift undervejs. 

Syddjurs Kommune, Midttrafik og Diroto 

Identificeret og undersøgt data 

• Realtidsdata: 15 sekunders interval - lokation af Midttrafiks køretøjer, position af busser, toge, letbane  
(Midttrafik, endnu ikke åbne data) 

• Rettidighed- og fremkommelighedsdata (Midttrafik, endnu ikke åbne data) 
• Rejseplanens API: køreplaner og realtidsdata (Midttrafik, åbne data) 
• Øvrige data: transportvaneundersøgelse (DTU, endnu ikke åbne data) 



Med adgang til mere og bedre data kan 

softwarevirksomheder som Diroto udvikle specialiserede 

løsninger indenfor ruteplanlægning og ruteoptimering. 

Adgang til realtidsdata fra den kollektive transport kan 

danne grundlag for løsninger, der understøtter  hybride 

former for rejsemønstre og potentielt flytter flere 

rejsende fra privatbilen over i den offentlige transport. 

Med hybride rejsemønstre menes der en kobling af både 

egen bil og kollektiv transport, samt det dynamiske skift 

mellem transportformer undervejs på rejsen. 

Udstilling af data som fundament for bosættelse i 

landdistrikter 

Når flere borgere vælger at bosætte sig i en anden 

kommune, end den hvor de arbejder, kommer der et øget 

pres på den kollektive trafik. 

Innovationsforløbet havde fokus på, hvordan man med 

data fra Midttrafik kunne påvirke borgernes transportvalg 

og forhåbentligt flytte flere over i den kollektive transport. 

Meget af Midttrafiks data er tilgængeligt via bl.a. 

Rejseplanen, som stiller data om ruter og køreplaner til 

rådighed på tværs af trafikselskaber. Disse data bliver 

i forvejen brugt af bl.a. Google Maps til at foreslå ruter 

med kollektiv transport til brugerne af app’en. Heri ligger 

ganske givet et fortsat potentiale for flere løsninger 

til grøn mobilitet, men det var et andet datasæt, der 

fangede interessen i forløbet. 

Potentiale i positionsdata

Midttrafik besidder data omkring egne køretøjer, 

som giver mulighed for at undersøge nye 

kombinationsmuligheder med endnu ikke åbne offentlige 

data. Et datasæt der viste sig særligt interessant var 

et positionsdatasæt som i realtid (med 15 sekunders 

interval) kunne lokalisere samtlige køretøjer. 

Ved at koble realtidsdata med historiske data om kunders 

rejse er der potentiale for at lave en mere præcis løsning 

rettet mod kommunerne, som tager højde for bilisternes 

egen lokation, f.eks. på en motorvej med tæt trafik. 

Ved brug af kunstig intelligens udviklede Diroto 

en løsning, der mere præcist kunne give borgerne 

retvisende alternativer i den kollektive trafik, hvis der 

opstår forsinkelser i den private trafik. Løsningen 

benyttede sig af en række forskellige data herunder rute/

planlægningsdata, live positionsdata, brugerdata, live 

trafikmeldinger og parkeringsdata.
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De deltog i forløbet
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune har en ambition om både at være en attraktiv kommune 
for borgere at bosætte sig i og være en kommune der bidrager til den grønne 
omstilling. Derfor er de særligt optaget af, hvordan de bedst muligt sikrer gode 
kollektive pendlermuligheder til nye eller potentielle borgere i kommunen. 
Kommunen efterspurgte i innovationsforløbet nye løsninger til, hvordan de 
kunne påvirke borgere til at prioritere den kollektive trafik først, når de flyttede 
til kommunen. 

Midttrafik
Midttrafik betjener både regionen og kommunerne i Region Midtjylland og har 
stor interesse i at understøtte grønnere mobilitet. Som trafikselskab udvikler og 
eksperimenterer Midttrafik selv med egne data og er derfor også optagede af 
at have dialog med potentielle brugere, som kan udvikle grønne løsninger med 
afsæt i deres data.

Diroto 
Diroto er en software-virksomhed, der udvikler løsninger inden for 
ruteplanlægning og ruteoptimering. Fokus i forløbet blev at hjælpe pendlende 
bilister over i kollektiv transport, når de oplever trafikprop og forsinkelser på 
vejene. De fleste ruteløsninger til kollektiv transport bygger på ruteplaner og 
data om forsinkelser via Rejseplanen. 




