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Aftalens indhold

På europæisk niveau er man i gang med at etablere et nyt præcisions-GPS system (Galileo), som
vil give os adgang til langt mere præcise data om, hvor ting er (positionsdata med høj
nøjagtighed). Fordi disse GPS-data samtidig bliver langt mere frekvente og pålidelige, og fordi
”forsyningssikkerheden” af dem bliver høj, er det også muligt at bruge dem til at følge ting, der
flytter sig (dynamiske positionsdata). De nye data forventes at kunne nyttiggøres i relation til
mange forskellige forvaltningsopgaver i stat, regioner og kommuner. Det gælder fx i forhold til de
initiativer, der allerede nu arbejdes med rundt omkring i kommunerne under begrebet Smart
Cities.
De nye GPS-data vil muliggøre, at selvkørende maskiner varetager drift og vedligehold af fx
parkområder (græsslåning, tømning af affaldsspande osv.), mens kun en enkelt medarbejder
følger med. Det kunne også være til bedre afvikling af trafikken i byerne, hvor de nye data
sammen med sensordata kan sørge for, at trafikanter – eller ambulancen – bliver ledt af den mest
hensigtsmæssige rute eller bedre kan finde en ledig parkeringsplads. Inden for en overskuelig
fremtid vil også førerløse biler blive almindelige i Danmark. De vil blive styret af en kombination
af nøjagtige GPS-positioner og sensorer. Et andet eksempel er landbrugssektoren, hvor målrettet
regulering (fx øget mulighed for udledning af kvælstof på robuste jorde) eller præcisionslandbrug, hvor man sprøjter præcist omkring de enkelte planter – og dermed mindre – i stedet
for på hele marken, vil blive muligt.
På den baggrund igangsættes en analyse for at få afdækket behovet for etablering af en
fællesoffentlig datainfrastruktur, der stiller disse nye GPS-data frit til rådighed og samtidig sikrer,
at de er lettilgængelige og kan deles på tværs. En sådan datainfrastruktur skal sikre et
omkostningseffektivt, fællesoffentlig fundament. Oven på det kan man så i kommuner, regioner
og stat udvikle særskilte systemer og løsninger, som kan tale sammen og kombineres på tværs af
administrative enheder og forvaltningsområder. Idriftsættelse af Galileo vil accelerere udviklingen
af teknologiske løsninger med præcise og dynamiske data, og også derfor er det rettidig omhu, at
få analyseret behovet for en fællesoffentlig datainfrastruktur, der kan understøtte udviklingen
bedst muligt. Indsatsen omfatter:




En analyse af kommercielle og offentlige behov for etablering af fælles datainfrastruktur,
standarder, retningslinjer og governance for deling af præcise og dynamiske data om steder
mv. med udgangspunkt i igangværende initiativer i kommuner, regioner og stat.
I forlængelse af analysen udarbejdes beslutningsgrundlag for udvikling og igangsætning af 1-2
konceptuelle pilotprojekter. Pilotprojekterne udvikles i samarbejde med relevante kommunale
og regionale aktører og det tværoffentlige Smart City Partnerskab (jf. 5.2).

Organisering

Initiativet forankres hos SDFE med inddragelse af kommunale, regionale og statslige aktører med
henblik på at sikre tværgående koordination og vidensdeling. Der afrapporteres til
porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

