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He who knows all the 
answers has not yet been 
asked all the questions.
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Skitse

Åbne data I DK – hvorfor og hvordan? 
“Gains and Pains” 
Innovation og udvikling….
Hvad har vi lært?
Perspektiver  – åbne data og fremtiden



Geodata – rygraden I effektiv Digital forvaltning



Vejen til Åben…



Etapevis



Amongst our chief weaponry… 

Solidt geo-infrastruktur fundament 
Politisk momentum
Vi har prøvet det før 
Lovgivning….INSPIRE!



Kortforsyning siden 2002
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Vi har prøvet det før..

Adressedata blev frie og åbne I 2002  
Beslutning på en meget positiv Business Case. 
Samfundsgevinst 2005-2009 = DKK 471 millioner 
Besparelse I det offentlige = DKK  38 millioner 





INSPIRE pusher



Og vi sagde det til Finansministeriet

















Vi gik linen ud….januar 2013
Geodatastyrelsen og kommunerne (KL) udvidede 
Grunddata-pakken

Finansieret gennem de årlige budget forhandlinger 
med Finansministeriet 



Aftalerne
Over 400 opsagt og krediteret



Kortforsyning





EuroGeographics General Assembly 2013

Google



EuroGeographics General Assembly 2013

Microsoft



EuroGeographics General Assembly 2013

Open Street Map



SIDE 31

En glad bruger..



Observationer 3 år efter

Øget anvendelse af geodata
Nye sektorer er i gang
Vækst i det private er ikke signifikant…..endnu 
Indfrielse af forventninger - det tager tid  
….og det er der mange grunde til



Virksomhedsundersøgelse 2015

40 % mener ikke at åbne data har haft nogen 
effekt
Data

Kvaliteten skal forbedres 
Anvendelige metadata 
Klare og standardiserede definitioner 

Vejledninger for anvendelse af data 
Gør det mere SIMPELT

Klar governance – regler og roller mellem privat 
og offentlig  

Åbne netværk og dialog – spørg os dog!



4. Marts 2016Trods potentialet er det ifølge Erhvervsstyrelsen 
endnu begrænset, hvor mange virksomheder 
der for alvor er kommet i gang med at udnytte 
den tilgængelige data.

»Vores undersøgelser viser, at der er stor 
usikkerhed blandt virksomheder omkring 
hvordan man kommer i gang med data. Det er 
altså ikke nok at stille data til rådighed,«



Et kig i spejlet

Mangler der innovations-kraft i branchen?
Er den økonomiske krise stadig hos os?
Investeres der tilstrækkeligt i data-kompetencer 
Tænker branchen for nationalt?
Skal det offentlige gøre mere?



Geoforum - ny fælles offentlige 
digitaliseringsstrategi

• Transparente rammer for samarbejde mellem 
offentlig og private

• Simple og lette udbudsregler
• “Højere ” datakvalitet og -aktualitet 
• Digitaliseringsklar lovgivning  
• Fokus på relevant uddannelse og forskning



we



Ingenting kommer af ingenting



Tilgængelighed – adgang er ikke nok!

Åbenhed

Forståelighed

Brugbarhed



One size fits all

Hvem skal betale for flere former, farver  og størrelser?



Åbne data – er det en selvmodsigelse?

Vækst i den private sektor  

Effektivisering i den offentlige sektor



Perspektiver



Minecraft og Danmark 1:1 















Konklusion 

Der er ingen vej udenom…..heldigvis!
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Tak for opmærksomheden


