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Evaluering af Open Data Challenge 2019
I denne rapport evalueres forløbet omkring Open Data Challenge 2019 – et forløb der fandt
sted fra juli til december 2019. Formålet med forløbet var at synliggøre den potentielle værdi i
åbne offentlige datasæt, både over for kommuner, organisationer, virksomheder og borgere.
Samtidig skulle Open Data Challenge 2019 levere eksempler til kommunerne på, hvilke
konkrete data, der er brugbare for virksomheder og borgere. Open Data Challenge 2019
havde to tematiske spor, udpeget af Business Region Aarhus (BRAA), der skulle danne
ramme for opgaveløsningen. De to spor var hhv. mobilitet (transport og trafik) og turisme.
Challenge-forløbet bestod af hhv. et kick-off- og et kåringsevent med 3 workshops
derimellem.

Metoder
Vores metodiske tilgang til challengen tager udgangspunkt i Design Thinking-metodikken
(herunder Double Diamond), og forløbet er skitseret nedenfor (se Bilag A for stor version).

Strategien for challenge-forløbet var at have fokus på at spotte uudnyttet potentiale mellem
problemstillinger inden for turisme og mobilitet og datasæt – uanset, om datasættene var
tilgængelige på nuværende tidspunkt eller ej.
Først vil formålet med de overordnede faser forklares, derefter vil aktiviteterne i de enkelte
faser og de tilhørende værktøjer blive beskrevet. Der blev lagt ekstra vægt på problemfasen, da
vi ser det som særligt vigtigt, at de deltagende virksomheder ikke blot udvikler datadrevne
løsninger, fordi data er tilgængelig, men at de problemstillinger, der løses, skaber noget værdi
for en målgruppe. Derudover lagde vi meget vægt på prototypeudviklingen og brugertests i
løsningsfasen, da vi prioriterede, at deltagerne på meget kort tid kunne udvikle nogle
Minimum Viable Products, der var klar til test overfor slutbrugerne og som var på et højere
niveau end pap og tape. Det resulterede i at langt de fleste af prototyperne var digitale og
fungerede til en vis grad.
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Generelt lagde vi vægt på dialog, dels mellem deltagerne og konsulenter, dels mellem
deltagerne og kunder/interessenterne. De enkelte deltagere/virksomheder arbejdede
individuelt med deres udfordring gennem hele forløbet, men fik løbende sparring med
innovationskonsulenter. I perioderne mellem de enkelte faser tilrettelagde vi, at deltagerne
arbejdede med deres udviklingsprojekter ud fra bestemte metoder. Dette gjorde vi for at sikre,
at de løsninger, de arbejdede med, tog afsæt i virkelige opgaver/udfordringer inden for
temaerne turisme og mobilitet – og at de kom til at indeholde åbne data som en del af
løsningen. Derudover sikrede vi os, at der var en vis fremdrift i deltagernes projekter inden
hver workshop og en vis kvalitet af arbejdet, inden deltagerne forlod den givne fase.

Oversigt over workshops
Workshop 1 – Kick-off-event
I forbindelse med kick-off-eventet havde vi inviteret både deltagere og interessenter. Her satte
vi rammerne for projektet som det første, hvorefter vi havde inspirationsoplæg med 3
indlægsholdere, der alle havde udviklet løsninger vha. åbne data, dog uden at de enkelte
oplæg var relateret direkte til enten mobilitet eller turisme. Vi sluttede dagen af med 2
workshopspor. Et med deltagerne som hovedpersoner, hvor de kunne udforske de to
problemfelter på tværs af deltagerne og inddrage relevante interessenter, og et andet spor
for interessenterne, hvor vi bad dem om at udfylde et Interessentkort, der havde til formål
at skaffe alle interessenters kontaktoplysninger samt kortlægge deres viden og kompetencer
inden for åbne data, så deltagerne kunne komme i kontakt med dem på et senere tidspunkt,
såfremt de havde behov for det.

Workshop 2 – Fokuseringsworkshop
Fokuseringsworkshoppen havde til formål at kortlægge potentielle aktører og deres behov
inden for hvert spor for derefter at undersøge potentialet for at åbne data kunne være med til
at løse nogle af disse problemstillinger. Derfor var interessenterne også inviteret med til denne
workshop. På workshoppen lavede deltagerne først aktørnetværk – efterfulgt af
behovsanalyse af udvalgte aktører. Derefter skitserede deltagerne nogle konkrete
problemformuleringer inden for det felt, de helst ville arbejde med – og valgte på
baggrund af sparring med interessenterne, hvilken konkret problemstilling de ønskede at
arbejde videre med. Afslutningsvis brainstormede både deltagere og interessenter på
løsningsforslag. De fik at vide, at de senest en uge inden næste workshop skulle sende deres 23 bedste idéer til de innovationskonsulenter, der faciliterede processen, da de så ville anbefale,
hvordan prototyperne kunne bygges og designes.

Workshop 3 – Prototypeworkshop
Prototypen havde til formål at få deltagerne skubbet fra idé til testklar prototype.
Workshoppen startede med en prototype-power-talk, hvorefter deltagerne blev briefet i
diverse digitale og ikke digitale prototype-værktøjer, herunder bl.a. POP, JustInMind,
PowerPoint, Adobe XD, etc. Derefter designede og udviklede deltagerne de første prototyper
– og idéerne blev til løsningskoncepter. Til sidst på dagen blev de bedt om at udfylde en
eksperimentprotokol som de på næste workshop skulle bruge til at udføre brugertests.
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Workshop 4 – Test og eksperimenter
Eksperimentworkshoppen havde til formål at teste deltagerens løsningskoncept på rigtige
brugere. Deltagerne fik gennemgået deres eksperimentprotokoller og fik feedback på
deres prototyper, hvorefter de gik ud i Aarhus midtby for at få testet deres prototype og
løsningskoncept. Deltagerne blev på forhånd instrueret i, at de skulle vælge og skelne mellem
interviews, brugertests og observationer. Flere af deltagerne nåede tilbage til
workshoppen for at finjustere deres prototyper inden de tog ud på en ny testrunde. Alle
deltagerne blev bedt om at opstille klare tegn på succes, så de kunne forbedre deres
prototyper løbende. Til sidst fik deltagerne en gennemgang af, hvordan
afleveringsskabelonen skulle forstås.

Workshop 5 – Kåringsevent
Til kåringseventet skulle de ti bedste løsningskoncepter pitches overfor alle
interessenterne, andre interesserede og et dommerpanel, som skulle vurdere koncepterne og
udvælge to vindere. Derudover var der opstillet højborde til alle finalisterne, så de kunne
præsentere deres idéer for alle der, mødte op. Dommerne vurderede løsningskoncepterne
skriftligt og mundtligt – og de vurderede dem på baggrund af de fire vurderingskriterier,
som var opstillet i challenge-beskrivelsen. De fire kriterier var spor-fokus, brugerværdi, brug af
åbne data og skalerbarhed. Dommerjuryen var sammensat, så vi havde en med praktisk
erfaring med at anvende data, en data-journalist/ekspert, en åbne data-ekspert, en
mobilitetsekspert og en turismeekspert.
En vinder i hvert spor blev kåret og præsenteret af en fra dommerpanelet.
Se samlet slidedeck fra alle workshops i bilag C.
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De to spor
Turisme
I dette spor skulle deltagerne komme med bud på, hvordan man kan løse udfordringer med
overturisme nogle steder i BRAA og mangel på turister andre steder i regionen, samt hvordan
man som region kan hjælpe turisterne med at finde frem til lokalt forankrede, autentiske
oplevelser ved bl.a. at inddrage faktorer såsom vejr, besøgsmængde og den enkelte turists
interesseområder. Tre ud af fire finalekoncepter i dette spor kredsede om netop det med at
fordele de turister der bruger konceptet ud til nogle mål baseret på disse forhold. Det
vindende koncept, ”Convenience for autocampere i Danmark”, skilte sig tematisk ud fra de
andre ved at fokusere på en meget specifik målgruppe - nemlig autocamperturister. I de
følgende beskrives alle fire turismekoncepter, der kom i finalen.

Mobilitet
Også i mobilitetssporet var der et tematisk sammenfald mellem tre af løsningerne, der alle
kredsede om at levere en overskuelig sammenligning mellem forskellige former for
transportmidler ud fra parametre som CO2-udledning, udgifter og tid. Det vindende koncept
var virksomhedsbaseret delekørsel med en bæredygtig vinkel. I det følgende beskrives de seks
mobilitetskoncepter.
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Resultater
I dette afsnit beskrives resultaterne fra Open Data Challenge 2019, både ift. de
løsningskoncepter der kom i finalen, dem der ikke gjorde, dem der deltog, men lod være med
at aflevere et koncept og hvordan interessen og engagementet fra kommunerne har været
igennem challenge-forløbet.
Der blev indsendt 11 løsningskoncepter til vurdering forud for finalen i Open Data Challenge
2019. Heraf blev 10 koncepter udtaget – 4 turismekoncepter og 6 mobilitetskoncepter.

Finalister
Finalisterne i de to spor var følgende:
MOBILITET
WeCab
Easy Trip
Kan Open Data flytte mennesker?
CoGo – Tværorganisatorisk delekørsel
Ta’ Cyklen
DENOA – Green City

TURISME
Personalized Quest
MoveMe
Convenience for autocampere i Danmark
Local Xplor

Beskrivelser af alle finalekoncepterne kan ses i case-samlingen (bilag B).

Interessenters deltagelse
Interessenterne blev opfordret til at deltage i hele challengen, men hvis de ikke havde tid til
det, så bad vi dem om at særligt prioritere de to første workshops i challenge-forløbet, kick-offog fokuseringsworkshoppen, da det blev vurderet, at de kunne bidrage med mest ved disse to
lejligheder. Derudover blev de til kick-off bedt om at udfylde interessentkort med
kompetenceområder og kontaktoplysninger, så deltagerne i challengen kunne få fat på dem
undervejs i forløbet.
1 interessent deltog i alle 5 begivenheder i forløbet, fordi vedkommende var nysgerrig på,
hvorvidt der var efterspørgsel på de data, hans organisation er ejer af (adressedata) og,
hvordan man kan stykke et challenge-forløb sammen.
Derudover var der 13 interessenter til stede ved kick-off, 9 til stede ved
fokuseringsworkshoppen og 12 til stede ved kåringseventet, hvoraf en stor del af disse var
medlemmer af BRAAs Open Data-arbejdsgruppe. Tre involverede repræsentanter fra Aarhus
Kommune var til stede ved samtlige workshops.
En af challenge-deltagerne endte med at arbejde med en konkret problemstilling i Syddjurs
Kommune, som blev præsenteret af en interessent herfra til kick-off-eventet. Løsningen blev
dog aldrig indsendt til bedømmelse.
Ved forløbets afslutning stod det klart at de deltagende hold godt kunne have haft glæde af
interessenterne til også prototype- og eksperimentworkshopsene, hvilket flere af dem gav
udtryk for. I de evalueringer vi har modtaget efter challengens afslutning fremgår det, at de
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fleste af de interessenter, der har deltaget i fokuseringsworkshoppen har været i kontakt med
ét eller flere hold imellem de forskellige workshops i løbet af challenge-forløbet.
Generelt oplever nogle af interessenterne stadig en vis uklarhed omkring, hvilke data der er
brugbare for virksomheder og iværksættere – det er dog primært tilfældet for dem, der ikke
har deltaget i nogle af de tre udviklingsworkshops. Der skulle nok have været lagt mere vægt
på, at interessenterne skulle have været inviteret med til de enkelte workshops fra challengens
start. Flere af interessenterne gav desuden udtryk for, at de ind i mellem følte at de ikke havde
den nødvendige viden til at hjælpe virksomhederne videre til de enkelte workshops. Derfor
skal der gentænkes en model for, hvordan interessenterne kan være bedst muligt forberedt til
at yde den hjælp og sparring, som virksomhederne har brug for til de enkelte workshops.
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Erfaringer
Gennem forløbet er der blevet samlet en række erfaringer, der løbende er blevet fulgt op på
og evalueret efter hvert afholdt arrangement, hvor der er blevet afdækket
forbedringsmuligheder og hvad der skulle holdes fast i.

Kick-off
Open Data Challenge 2019 begyndte med kick-off-eventet, som skulle samle deltagerne og
skabe afklaring om forløbet og hvilke spor deltagerne ønskede at deltage i. Her deltog 49
personer i alt. Til arrangementet vidste det sig dog, at flertallet af deltagerne ikke på forhånd
havde gjort sig mange tanker om, hvilket spor de var interesserede i at deltage på. De
indledende oplæg fungerede derfor godt ift. at sætte deltagerne ind i de
forskellige problemstillinger, samtidig med at de kunne få noget inspiration fra de
præsenterede løsninger.
Dog blev det også noteret, at formen på workshop-delen formentlig var for løs, og at
deltagerne havde brug for noget mere håndgribeligt samt evt. en gennemgang af
nogle værktøjer, der var lette at gå til.
Hertil kunne der med fordel også have været flere dataansvarlige fra kommunerne
eller andre med datakendskab til stede, da det var begrænset hvor mange af deltagerne, der
havde teknisk kunnen eller forstand på data og hvordan det integreres. Her kunne de
nødvendige forudsætninger for at deltage have været kommuneret tydeligere for at sikre større
deltagelse fra dataansvarlige.

Fokuseringsworkshop
Ved fokuseringsworkshoppen var der blevet skabt mere struktur, hvor agendaen bød
på fire konkrete trin, som deltagerne skulle igennem i løbet af dagen, hvortil de anvendte
metoder fungerede efter hensigten. Der deltog 22 personer – nogenlunde ligeligt fordelt
mellem deltagere og interessenter.
Til denne workshop var interessenterne fra kommunerne ligeledes inviteret med til at hjælpe
deltagerne med sparring og interesseafdækning.
Nogle interessenter understregede, at det kunne have været bedre, hvis flere dataejere havde
været til stede i de forskellige workshops. De af interessenterne, der kun deltog i f.eks. kick-off
og kåring, udtrykte i evalueringerne, at de stadig mangler indsigt i, hvad data kan bruges til.
Her ville det have været særdeles fordelagtigt for alle parter, hvis de havde deltaget i især
denne workshop. En central erfaring herfra blev derfor, som en interessent udtrykker det, at
”få nogle af de dataansvarlige fra områderne mere på banen”. For at afhjælpe dette kunne der med
fordel have været fokuseret mere på de potentielle gevinster for dataejerne i
kommunikationen til dem.
For nogle interessenter virkede det ligeledes til, at de have svært ved at finde deres rolle i
vejledningen og i dialogen med deltagerne. For deltagerne var der til tider lidt forvirring om,
hvem det kunne være relevant at gå til. Dette indikerer, at der var et behov for, at der
tidligere var blevet sikret et bedre internt kendskab mellem interessenter og
8

Evalueringsrapport
deltagere. Det understøttes af nogle af interessenternes efterlysning af en tættere
kommunikation med deltagerne i challenge-forløbet. Dette kunne potentielt have været
forbedret gennem etablering af et større kendskab til hverandres udfordringer og
kompetencer tidligere i processen. Dette kunne være sket igennem en speed-dating-seance
som en del af kick-off-eventet, hvor alle deltagere fik hørt om de udfordringer, der var på
dagsordenen hos de deltagende kommuner.

Idégenererings- og prototypeworkshop
I idégenererings- og prototypeworkshoppen var der fokus på, at de deltagende hold skulle
generere nogle prototyper til deres løsninger. Der deltog 17 personer – med en ca. 80 – 20
fordeling mellem deltagere og interessenter Prototyperne blev lavet i sprints, hvor de enkelte
hold først skulle udvikle prototyper vha. pap og papir til et groft udkast af løsningen. Disse
dannede grundlag for gode diskussioner i grupperne, såvel som mellem grupperne og
interessenterne. De fysiske prototyper, erfarede vi derfor, var effektive til at sætte
dialogen i gang og gav deltagerne et godt fundament for at arbejde videre med dem i
digitale værktøjer, hvor de kunne specificere og raffinere dem.

Eksperiment- og prototypeworkshop
Til eksperiment- og prototypeworkshoppen fik deltagerne mulighed for at teste deres
prototyper med hjælp fra facilitatorerne. Der deltog 14 personer – med en ca. 80 – 20
fordeling mellem deltagere og interessenter. Støtten og sparringen virkede til at give
deltagerne ro i maven, da facilitatorerne kunne rådgive om spørgeteknikker og hjælpe dem
med at bryde isen og komme i gang med at opsøge testpersoner. Endvidere kom
interessenterne rigtig godt i spil i denne workshop, hvor de sparrede aktivt med
deltagerne og deltog i testningen af deres prototyper. Flere af interessenterne oplevede også,
at de kunne bidrage med viden til grupperne på mange forskellige niveauer.

Generelt om workshopsene
Generelt har der i alle gennemførte arrangementer været en god dynamik og deltagerne har
været produktive og aktive. Mellem workshopsene har deltagerne også haft mulighed for at
komme i kontrakt med konsulenter fra Teknologisk Institut, hvilket flere af deltagerne har
gjort brug af. En deltager udtrykte, at det var meget behjælpeligt og gav hende hurtig og
præcis hjælp, så hun kunne komme videre uden at skulle vente på den næste workshop.
Flere deltagere ytrede dog ønske om, at workshopsene generelt gerne måtte have været noget
længere. Da mange af deltagerne i forvejen havde en presset tidsplan og aktiviteter ansås for
værende så intensive, at det ville være svært at fastholde deltagernes koncentration længere,
blev det imidlertid besluttet, at det var fornuftigt at holde workshopsene omkring de tre timer.
Andre deltagere udtalte sig også efterfølgende om, at det var nogle spændende workshops, der
havde guidet dem gennem processen og gav dem noget at arbejde videre med, når de kom
hjem, hvilket var hensigten med formatet. Samtidig var der stor tilfredshed med
workshopsenes fleksible form, der gav plads til de enkelte grupperes
prioritering af tid og fokusområde.
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Desuden var de to vinderkoncepter med i alle workshopsene, og vi kan se på
dommerscoren (se bilag), at der er en sammenhæng mellem at deltage i de
forskellige workshops og dommernes score.

Kåringsevent
Efter at deltagerne havde gennemført workshopsene, blev det officielle kåringsevent afholdt,
hvor fem eksterne dommere var inviteret til at vurdere løsningskoncepterne. Her deltog 47
personer i alt. Dommernes deltagelse og omgivelserne på DOKK1 satte nogle rigtig gode
rammer for eventet og deltagernes oplæg. Flere af både deltagerne og interessenterne udtalte
efterfølgende, at det havde været et rigtig godt arrangement. Som forbedringspunkt blev
der dog ytret et ønske om, at der skulle have været mere tid til at netværke:
”Et større fokus på netværk — vores gruppe var lidt skuffet over at der ikke var lagt mere op
til smalltalk og networking efter kåringseventet. Man kunne eventuelt have indkøbt nogle øl,
og hørt dommerne om de ville blive og snakke lidt med deltagerne” forklarede en af
grupperne.

Generelt om challenge-forløbet
For hele challenge-forløbet deler flere af deltagerne og interessenterne vurdering af, at noget
af det gode ved challengen var, at der var etableret et struktureret forløb, hvor
holdene blev guidet fra selve problemforståelsen til de havde en færdig
prototype. Dertil blev der også lagt vægt på at der var et fast supporthold, som
deltagerne kunne kontakte under hele forløbet, hvilket både deltagerne og interessenterne
syntes var et vigtigt element.
Specifikt for deltagerne gives der udtryk for at de har lært meget af forløbet og som en
deltager udtrykker ”For os blev det en indsigt i en verden, som vi ikke kendte til, men ret
hurtigt fandt ud af kunne give super god mening for vores virksomhed. Fantastisk vejledning
og hjælp fra både Teknologisk Institut men også de forskellige repræsentanter fra det
offentlige”.
For mange af deltagerne var det også en øjenåbner, hvor meget data der er tilgængeligt og
hvor mange muligheder det skaber i forskellige kombinationer. Overraskelsen blev dog ikke
blot ved dataene, for ”vi har overrasket hinanden og os selv ift., hvor meget man kan nå på lidt over to
måneder – og lave noget meget virkelighedsnært som løser nogle konkrete problemer, som vi måske ikke vidste
eksisterede i så høj grad, før vi startede” fortalte en af grupperne til kåringseventet.
Flere af deltagerne giver imidlertid også udtryk for, at der fra de deltagende kommuners side
godt kunne have være brugt mere tid på at skitsere de konkrete
problemstillinger inden for sporene samt understøtte sporenes
problemstillinger med data. En af deltagerne ønskede sig efter forløbet ”at kommunen
havde gjort sig lidt flere anstrengelser for at gennemtænke deres challenge og hvilke data der
så skulle være til rådighed.” Dog havde denne challenge netop til formål at give
kommunerne indblik i, hvilke data der efterspørges af virksomhederne for på
sigt at kunne fritstille det data. Open Data Challenge 2019 var fra begyndelsen tænkt
som en utraditionel challenge, hvor efterspørgslen fra deltagerne skulle drive udviklingen,
hvilket med fordel kunne have været kommunikeret tydeligere.
10

Evalueringsrapport
Det gik muligvis for sent op for de deltagende virksomheder at de havde
mulighed for at efterspørge data – i hvert fald set i lyset af, at det kan tage lang tid for
kommuner og andre offentlige organisationer at gennemføre de nødvendige processer
omkring udstilling af data.
Interessenterne fra kommunerne udtrykte ligeledes, at de havde fået meget ud af at deltage i
challengen. ”At der blev skabt en dialog mellem databrugere og dataleverandører” er ifølge flere af
interessenterne noget af det, som har været særligt givende ved challengen, da dette har skabt
en forståelse for behovet og mulighederne i de åbne data. Hertil fortæller flere interessenter,
at de er glade for at have fået lidt mere kontakt til brugerne og en interessent understregede
også, at den forståelse for dem gør det lettere at levere data, de kan bruge. Dog har Open
Data Challenge 2019 også givet især én af interessenterne indblik i, at der stadig
mangler data på mange af områderne og opfordrer derfor til, at folk skal
kontakte kommunerne for at få frigivet mere data.
Interessenterne fra kommunerne tilkendegiver generelt, at det har været godt med noget
opmærksomhed på emnet og i evalueringen kommer det også til udtryk, at nogen synes, at
projektet skal gentages.
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Det har vi lært af Open Data Challenge 2019
Det viste sig at være svært at rekruttere både deltagere og interessenter til challengen. Det
overraskede os, at det var en udfordring at skaffe deltagere, når man tager de to store
pengepræmier i betragtning og på trods af gentagne henvendelser til innovative kontormiljøer
og iværksætterfællesskaber. Mange gange fik vi at vide, at de virksomheder, vi henvendte os
til, havde travlt – og at de fik mange lignende tilbud, så hvis ikke challengen omhandlede
deres kerneforretning, så havde de ikke ressourcer til at prioritere det. Forventningen var,
at flere virksomheder ville gribe chancen for at afdække et nyt
forretningsområdes potentiale, nu hvor challengen både kunne tilbyde kommunernes
dataansvarliges deltagelse, konsulentsparring og en potentiel pengepræmie. Det viste sig ikke
at være tilfældet i særlig høj grad.
I forhold til interessenterne, så var der en del, der viste interesse i begyndelsen af projektet,
men mange valgte ikke at prioritere andet end kick-off-eventet og kåringseventet.
Vurderingen forud for rekrutteringen var at der skulle bruges flest ressourcer
på at rekruttere deltagere, og derfor blev behovet for også at rekruttere
interessenter til tider overset.
En vigtig konklusion og læring er, at vi har påvist, at det er muligt at løse konkrete
udfordringer vha. åbne data. Man har størst chance for succes, hvis man matcher
behov og problemstillinger med eksisterende og potentielle datasæt, i stedet for
kun at fokusere på behov eller kun fokusere på datasæt for længe i de tidlige stadier af
udviklingsprocessen. Derudover viste challengen at det ikke kun er datadrevne
virksomheder, som kan skabe øget værdi for sig selv eller sine brugere ved
brug af åbne data. Faktisk viste disse virksomheder sig rigtig svære at rekruttere til
challengen. Man bør derfor ikke antage, at det kun er datadrevne virksomheder, der kan gøre
brug af åbne data i deres interne processer eller eksterne produkter/services.
I forhold til hvilke problemstillinger åbne data evt. kan være med til at løse på kommunalt
niveau, så er det muligt at rammesætte det ved at opstille nogle generelle problemstillinger,
som man ønsker løst. I den forbindelse er det dog vigtigt at have in mente, at man får flere
kvalificerede bud på løsninger, jo flere datasæt man fritstiller inden for det
givne problemfelt. Dette gælder både den data, der allerede er fritstillet inden for
problemstillingen og kommunernes evne til at fritstille data, der bliver efterspurgt i løbet af
challengen. Her bemærkes det, at når man arbejder med et utraditionelt challenge-format
som Open Data Challenge 2019, skal det kommunikeres meget tydeligt, at problemfelterne
ikke er lige så klart definerede som i en traditionel challenge – og at man som deltager har
mulighed for at efterspørge data og indgå i dialog med interessenter.
For at kommunerne får viden om, hvordan data kan anvendes af virksomheder og startups
skal de stille sig til rådighed i udviklingsprocessen. De interessenter, der har deltaget i
alle workshopsene, er også dem, der har evalueret challengen højest generelt
og højest i forhold til det udbytte de har fået ud af det, hvilket for dem primært har
handlet om at få afdækket, hvilke datasæt der er brugbare for virksomhederne. Der bør derfor
arbejdes mere med at rekruttere interessenter end det har været tilfældet forud for Open Data
Challenge 2019.
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Evalueringsrapport
Nogle virksomheder har måske misforstået hvad åbne data er, og hvilke data der er åbne.
Nogle deltagere satte sig for at finde datasæt, som ikke er åbne og ikke kan være åbne, da de
var relateret til private virksomheder og organisationer. Dette blev en forhindring for nogle af
deltagerne i den sidste halvdel af udviklingsprocessen, specielt i forhold til at bygge
prototypen, da de ikke kunne bruge den data, deres løsning var baseret på.
Virksomhederne skal altså lære de åbne datas begrænsninger at kende og forstå
de barrierer, der opstår, når man arbejder med åbne data, inden de designer
løsningskoncepter med dataene.
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Evalueringsrapport

Bilagsoversigt
Bilag A: Oversigt over challenge-forløb
Bilag B: Casesamling
Bilag C: Samlet slidedeck (drejebog)
Bilag D: Vurdering af koncepter - Dommerscorer
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Bilag A: Oversigt over challenge-forløb

Bilag B: Casesamling

OPEN DATA CHALLENGE
CASESAMLING MED 10 EKSEMPLER
PÅ A N V E N D E L S E A F Å B N E
O F F E N T L I G E D ATA

Udarbejdet af Teknologisk Institut i december 2019
© Open Data Challenge 2019
Opdragsgivere
Business Region Aarhus (BRAA)
Partnerskabet for åbne offentlige data
Operatør
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Projektleder: Troels Behrenthz Andersen
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ÅBNE DATA ANVENDES I KONKRETE LØSNINGER
Hvordan kan åbne offentlige data bruges til at
løse konkrete udfordringer inden for mobilitet
og turisme? Det var det centrale spørgsmål i
Business Region Aarhus’ og Partnerskabet for
åbne offentlige datas netop afviklede Open Data
Challenge 2019.
Challenge-forløbet havde til formål at skabe brede løsninger, der kan implementeres på tværs af
kommuner og øge brugen af åbne data. Store
mængder data ligger allerede frit, men de varierende formater, og den manglende viden om
deres eksistens, gør, at meget få virksomheder,
startups eller andre organisationer gør brug af
dem.
Deltagerne blev guidet igennem et udviklingsforløb bestående af 5 rammesættende events
og workshops. De fik stillet innovationsspecialister til rådighed, som de kunne sparre med om
deres idéer og som kunne hjælpe dem med at få
øje på, hvordan åbne data kunne bruges i deres
koncept.

Open Data Challenge 2019 var opdelt i to spor.
I mobilitetssporet skulle der findes løsninger
på udfordringer inden for transport og trafik.
I turismesporet var der fokus på løsning af
udfordringer i forhold til at få tiltrukket flere
turister til Business Region Aarhus – og fastholde
dem i området.
I denne case-samling kan du som virksomhed
få inspiration til, hvordan du kan anvende åbne
data i din virksomhed og i dine løsninger.
Er du ansat i en kommune eller anden offentlig
organisation, kan du få indsigt i, hvilke data der
har potentiale til at blive anvendt samt inspiration til, hvordan man kan løse konkrete udfordringer ved brug af åbne data.
De data, der i dette katalog er markeret med *,
er ikke offentligt tilgængelige ved redaktionens
afslutning. Der pågår dialog om potentiel
fritstillelse af en række af de pågældende
datasæt. I visse tilfælde er der tale om ny data,
som ikke tidligere har været offentliggjort.
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GEVINSTER
Står man som kommune med en konkret
udfordring inden for f.eks. mobilitet, turisme sundhed eller kultur, kan man ved at
fritstille de data, man har på netop det område bidrage til at få løst problemet. På den
måde kan man som kommune påvirke, hvilke
udfordringer og problemstillinger der forsøges løst.
Gennem forløb som Open Data Challenge
2019 og andre dialogskabende aktiviteter
kan man som kommune komme i kontakt
med virksomheder og iværksættere, der kan
bruge de åbne data i deres løsninger.
Vælger man som repræsentant for en kommune at deltage aktivt i dialogen med f.eks.
virksomheder og iværksættere, kan man få
en dyb indsigt i, hvilke af kommunens data
der kan skabe værdi ude i virkeligheden.
Det kommer både det lokale erhvervsliv og
samfundet til gode.
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På disse sider kan du læse om, hvad der er vigtigt
at huske på, når du som kommune eller virksomhed
skal arbejde med fritstilling og/eller anvendelse af
åbne data med udgangspunkt i erfaringerne fra
Open Data Challenge 2019.

RESULTATER
Potentialet for at benytte åbne data i virksomheder er til stede – det er resultaterne af Open Data
Challenge 2019 et eksempel på. Der er mange produkter og/eller services, der kan forbedres ved at
integrere åbne data i dem – og det handler om at
være kreativ og nysgerrig, hvis man som virksomhed vil skabe forretning ved hjælp af åbne data.
De bedste eksempler i denne case-samling har alle
taget udgangspunkt i en række kundebehov og
matchet dem med potentielle datasæt. Der, hvor
der var det bedste match, har deltagerne enten
skaffet de nødvendige data gennem dialog med
dataejere eller forsøgt at benytte den data, der
allerede ligger frit tilgængelig inden for området.
Mange af løsningerne i dette katalog er baseret
på Aarhus-data. Det skyldes, at det er den kom-

mune i regionen med flest fritstillede datasæt. Når
flere kommuner i Business Region Aarhus fritstiller
datasæt inden for de efterspurgte datakategorier,
så vil også disse kommuner kunne drage fordel af
de beskrevne gevinster.
Dette inspirationskatalog viser, hvordan åbne
datasæt kan spille en vigtig rolle og bidrage med
værdi i forretningskoncepter med udgangspunkt i
matchet mellem problemstillinger og datasæt.

ERFARINGER
Det kræver en prioriteret indsats fra kommunerne at skabe kontakt til erhvervslivet og
dermed få et bedre grundlag for at beslutte, hvilke
data det kunne give mening at fritstille.
Det anbefales derfor, at man inddrager virksomhederne i processen med at fritstille data. Det kan
både styrke kommunernes forståelse og motivation for at åbne data for offentligheden og give virksomhederne en viden om, hvordan de kan arbejde
med åbne offentlige data.

Kommunerne har et ansvar for kvaliteten af de
data, de fritstiller, uanset om der er tale om nye
data eller en opdatering af eksisterende data.
Det er ikke alle virksomheder, der har erfaring med
den type data. Det kan derfor være et tilbageslag
for de uerfarne, hvis kommunerne ændrer i det
anvendte datasæts format uden at advisere de
virksomhederne om ændringen. Den tid og ressourcebelastning, virksomhederne skal bruge på at
vedligeholde integrationen af datasættet, kan i så
fald overskygge den værdi, datasættet skaber for
brugerne.
Derfor er det vigtigt, at kommuner
og
virksomheder indgår i tæt dialog omkring dataanvendelsen. Dette vil give kommunerne en øget
forståelse for de behov, databrugerne sidder med
– ligesom virksomhederne vil få en forståelse for,
hvorfor data bliver stillet til rådighed i det format,
det gør.
Det er desuden vigtigt, at de virksomheder, der
ønsker at inddrage åbne data i deres forretning, har
et åbent mindset og er villige til at indgå i et samarbejde med kommunerne om at fritstille data og
ikke kun ser kommunerne som en dataleverandør.
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CASES

TURISME
ER

ØGET VÆRDITILBUD TIL AUTOCAMPERTURISTER I
ØSTJYLLAND

D
VIN

Godt 50% af autocamperturister overnatter ikke på campingpladser, da de ønsker selv at
bestemme, hvor de holder for natten. Det giver udfordringer i forhold til at finde egnede
holdepladser udenfor campingpladserne. Autocampere har egen beholder til brugsvand
(gråt vand) og toilet (sort vand), så de har brug for med jævne mellemrum at få tømt
disse. De har brug for opdateret data på steder, hvor de kan skaffe sig af med det.

Virksomheden Pintrip ønsker at udvide sit eksisterende koncept med en
app, der skal skabe øget værdi for autocamperturister i Danmark.
Pintrips løsningskoncept er designet til at imødekomme de særlige behov, man har som autocamperturist. Appen skal gøre det lettere at
være autocamperturist ved at vise, hvor de kan tømme deres sorte
og grå vand, hvor hunden kan luftes og, hvilke muligheder der
er for vandreture i det område, hvor de overnatter. Appen skal
således være en digital pendant til den fysiske Pintrip Guidebog, der hvert år sælges i cirka 3.000 eksemplarer.
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ÅBNE DATASÆT
Vejdirektoratets
datasæt over
tømmestationer i
Danmark*

Data over vandreture og
hundeskove fra
udinaturen.dk
Danmarkskort fra
Kortforsyningen

Pintrip forventer, at autocamperne kan fastholdes i regionen
med tydelig information om mulige naturoplevelser og oversigt
over tømmestationer.
Viden om placering af tømmestationer vil desuden betyde, at
autocamperne ikke kører unødvendigt rundt for at komme af
med deres kemivand - eller tømmer det i naturen.

Forretningsmæssigt potentiale
Konceptet skal fungere i samspil med den fysiske
Pintrip Guide, og den er der bekræftet et marked for.
Det vurderes, at med nye funktioner som oversigt
over tømmestationer og aktivitetsforslag vil endnu
flere anskaffe sig bogen og appen i 2020. Specielt
de udenlandske turister forventes at vækste.
Appen er i skrivende stund under udvikling. Såfremt
dette bliver for dyr og lang en proces, kan værdien

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

også skabes med et fysisk kort, der kan lægges ved
den fysiske Pintrip Guide.
Skalerbarheden afhænger af, hvor de kan få data
om tømmestationer. Det datasæt, de har fået fat i
nu, er landsdækkende, men det er endnu uklart om
sådan et datasæt også er offentligt i f.eks. resten af
Skandinavien eller Tyskland.
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TURISME
TINDER FOR TURISTER – SWIPE DIG TIL EN OPLEVELSE
Turismeaktørerne i Business Region Aarhus mangler viden om de besøgendes interesser,
så de kan skabe og tilbyde målrettede oplevelser baseret på turisternes faktiske
præferencer. Det betyder, at mange turister med forskellige interesser ender med at se
og opleve de samme attraktioner, hvilket kan føre til overturisme.

Personalized Quest er en digital platform, der giver turisten adgang til en
oplevelsesdatabase. Denne database baseres på GuideDanmarks datasæt
over turistaktiviteter. Brugeren skal swipe sig igennem en række spørgsmål, som kan omhandle alt lige fra alder, varighed af ophold, interesser
og rejsebudget til rejsens klimavenlighed m.m. Jo flere swipes brugeren
foretager, jo mere skræddersyede forslag kan appen levere. Platformen er tænkt til VisitAarhus’ eksisterende informationsskærme og
visitaarhus.com.
Det tager ca. 30 sekunder fra forbrugeren har set på skærmen til
de er færdige med at svare på alle spørgsmål. De præsenteres
herefter for et oplevelsestilbud, der er tilpasset de angivne behov og interesser. Brugernes svar samles i anonymiseret form
og bruges til optimering af platformen.
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ÅBNE DATASÆT

GuideDanmark oplevelser, overnatning,
aktiviteter i hele
Danmark*

Kommunen vil kunne sprede
turisterne ud mellem deres
turistaktører, og dermed potentielt
undgå overturisme.
Derudover vil kommunerne have
nemmere ved at fremhæve nicheturistaktører, og måske vil nogle af
turisterne være mere tilbøjelige til
at besøge nogle andre kommuner
end dem med flest turistaktører i
kraft af den personlige tilpasning.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

Forretningsmæssigt potentiale
Der er flere forskellige betalingsidéer i spil, heriblandt
at platformen tager et fee af entréen, når de henviser
en turist til en bestemt turistaktør.
Konceptet er udviklet af et ressourcestærkt team
med al nødvendig teknisk viden, men konceptet
mangler stadig at få den nødvendige data om
turistaktører og deres live status.

Konceptet kan i princippet skaleres til alle større
turistdestinationer, dog med det in mente at
Personalized Quest stadig har brug for de potentielle
destinationers datasæt, som platformen kræver for
at fungere.
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TURISME
EFTERSPØRGSEL PÅ LOKALE, BÆREDYGTIGE
AKTIVITETER SKAL IMØDEKOMMES MED APP
Der mangler et overskueligt og lettilgængeligt overblik og udbud af lokalt og
bæredygtigt funderede oplevelser i Østjylland.
Flere turister ønsker at komme ud og få mere autentiske oplevelser og deltage i
lokale aktiviteter – sammen med de lokale. Med løsningskonceptet Local Xplor
vil man at give turisterne og de lokale udbydere af aktiviteter en platform,
hvor de kan mødes.
Appen kan vise autentiske, lokale oplevelser til udenlandske (og danske)
turister, og man kan som lokal borger oprette og tilbyde guidede ture
– det vurderes at oplagte grupper til dette vil være studerende og seniorer.
Turene kan tage udgangspunkt i de åbne datasæt omkring vandreture, cykelruter eller de lokale guider kan planlægge egne ture.
Samtidig vises der en oversigt over events i det valgte område
(f.eks. fra Aarhus Kommunes Eventdatabase), så brugeren kan
danne sig et samlet overblik over mulighederne på destinationen.
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ÅBNE DATASÆT
Data om vandreruter
og cykelruter fra
udinaturen.dk

Aarhus Kommunes
Eventdatabase
Vejrdata fra DMI* og
OpenWeatherMap

Den formodede værdiskabelse i
Local Xplor ligger i BRAAs øgede
attraktivitet som turistdestination,
der opstår som følge af et forbedret
og mere behovssvarende udbud af
aktiviteter for turister.
Derudover vil nogle af Local Xplors
ydelser med al sandsynlighed også
være relateret til andre kommuner
end Aarhus, hvilket vil medvirke til
at sprede turisterne ud i resten af
BRAA-kommunerne.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

Forretningsmæssigt potentiale
Local Xplor har et uafklaret forretningsmæssigt
potentiale, da betalingsmodulet ikke er udviklet og
betalingsmodellen både kan være en fast fee og et
procentvist cut.
Baseret på internationale trends inden for koncepter
som dette vurderes realiserbarheden at være
forholdsvis høj. På sigt kan man også forestille sig,

at målgruppen kan udvides til business-segmenter.
På udbydersiden kan f.eks. restauranter komme
med, hvis de har særlige menuer med sæsonens
lokale madvarer (nye kartofler, asparges, vildt)
– sandsynligvis mod et gebyr for at kunne blive
eksponeret i appen.

15

TURISME
TURISTEN OPLEVER ØSTJYLLANDS SKJULTE PERLER
Mange turister i Business Region Aarhus flokkes om de samme attraktioner og
seværdigheder, imens de ”skjulte perler” kæmper for at tiltrække relevante besøgende.

Med løsningskonceptet MoveMe vil man fordele turisterne i regionen for at
forhindre overturisme, samtidig med at de foreslåede oplevelser lever op til
de kriterier, som turisten selv angiver på platformen. Man ønsker med denne
løsning at give den enkelte turist en bedre oplevelse af regionen og af
landet ved at lede turisten hen til steder, der ikke er så kendte, men som
lever op til turistens forventninger til en seværdighed.
Den digitale platform MoveMe henvender sig til de unge rejsende i
aldersgruppen 20-35 år, der primært bruger deres smartphone til at
navigere og planlægge deres rejser. App-versionen kan anbefale brugeren et ‘næste skridt’ baseret på nogle få kriterier, hvoraf nogle af
dem afgives af brugeren selv og nogle trækkes fra åbne datasæt.
Det er kriterier som placering, tid, interessefelt, transportform
og budget. Man kan som privatperson også tilbyde guidede
ture gennem appen mod betaling.

ÅBNE DATASÆT
Aarhus Kommunes
Eventdatabase

Arkitektur /
bevaringsværdige
bygninger
GuideDanmark - oplevelser,
overnatning, aktiviteter i hele
Danmark*

Data om outdoor-aktiviteter fra
udinaturen.dk
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Kommunerne vil kunne sprede
turisterne ud mellem deres
turistaktører
og
dermed
potentielt undgå overturisme.
Derudover vil kommunerne have
nemmere ved at fremhæve
niche-aktører, og måske vil
nogle af turisterne være mere
tilbøjelige til at besøge nogle
andre kommuner end dem
med flest attraktioner, nu hvor
anbefalingen er ’personlig’.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

Forretningsmæssigt potentiale
Der er både gjort overvejelser omkring potentielle
indtægter fra de forskellige turistaktører, ligesom der
er tænkt i en freemium- og premium app-version.
Platformen modtog rigtig god feedback i forbindelse
med test af den tidlige prototype, så der er ingen
tvivl om, at de løser et behov og skaber noget værdi.
Dog står de over for en problemstilling med hensyn

til fremskaffelsen af livedata fra de mest besøgte
turistattraktoner.
Konceptet kan i princippet skaleres til alle større
turistdestinationer, dog med det in mente at de
stadig har brug for de potentielle destinationers
datasæt, som platformen kræver for at fungere.
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DET SAGDE DELTAGERNE
Det har overrasket os, hvor meget man faktisk kan
nå på kun to måneder, og hvor virkelighedsnært et
forløb det har været. Vi har fået øjnene op for nogle
problemstillinger, som vi ikke vidste eksisterede før.
Sylvester Andersen
CoGo

Kombinationen mellem reelle problemstillinger og
introduktion til hvilke data der findes har været
virkelig god. Jeg tilmeldte mig for at lære noget, og
det ønske er så rigeligt blevet opfyldt.
Louise Thomasen
Arbejdede med case fra Syddjurs Kommune

Det er godt, at der bliver skabt en dialog mellem
databrugerne og dataleverandørerne, men vi skal
have nogle af de dataansvarlige fra de forskellige
områder mere på banen.
Peter Petersen
Aarhus Kommune
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Jeg tror det hævede kvaliteten af løsningerne, at
forløbet havde en fast struktur, hvor holdene blev
guidet fra idégenerering til færdig prototype, og
at deltagerne var fysisk til stede ved de afholdte
workshops. Det havde måske været en fordel, hvis
der havde været flere dataejere til stede.
Finn Jordal
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Jeg anede ikke, hvad åbne data var for nogle
måneder siden. Det har været en rigtig god hjælp
til at finde ud af, hvad der ligger af åbne data og
hvad det kan bruges til, så vi er blevet meget
klogere på mange måder ved at være med.
Henriette Rask
Pintrip

Dialogskabende aktiviteter som Open Data
Challenge kan bidrage til at vi ikke famler i blinde i
jagten på datasæt.
Peter Binderup
Favrskov Kommune
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MOBILITET
VIRKSOMHEDSBASERET DELEKØRSELSPLATFORM
SKAL FLYTTE SOLO-PENDLERE OVER I SAMME BIL

ER

D
VIN

Fra 2008 til 2018 er der sket en stigning på 9% i afstanden, danskerne pendler,
og samtidig kører to ud af tre personer rundt i deres bil helt alene. De to ting i
kombination medfører tættere og tættere pendlertrafik og dermed en øget CO2udledning. Denne problemstilling forsøges løst med konceptet CoGo.

CoGo forbinder pendlere, der kører sammenlignelige ruter til og fra arbejde,
så de kan køre sammen, fremfor at tage hver deres bil. Platformen der pt.
er en app, har to parallelle spor, et til at tilbyde lift og et til efterlysning
af lift. Brugerne kan vælge et lift/en passager mellem de matches, appen foreslår. Forslagene er baseret på bl.a. personernes indtastede
adresser, arbejdsplads (disse verificeres gennem åbne datasæt fra
CVR-registret og åbne adressedata) og arbejdstider. Passageren
betaler et på forhånd aftalt beløb for turen.
Brugerne kan løbende følge med i egen statistik og hvad de
har opnået ved at køre sammen med andre pendlere. Det kan
f.eks. være “antal kg CO2 sparet” eller ”antal færre biler på
vejen”. Brugerne kan derudover se, hvordan arbejdspladsen klarer sig som helhed og blive inspireret af de meste
aktive kolleger gennem et leaderboard.

20

ÅBNE DATASÆT
Trafikdata i realtid
Køretøjsdata
Vejrdata fra DMI*
DataCVR

Adressedata
Ønske om adgang til data fra
Vejdirektoratet

Kommunernes værdi ligger i at få
færre biler på vejene – og dermed
mindre CO2-udledning.
Derudover er det en gevinst for
kommunerne, hvis der kommer
mindre kø pga. de færre biler
på vejene og dermed kortere
transporttid til og fra områder med
mange arbejdspladser.

Forretningsmæssigt potentiale
CoGo’s forretningsmæssige potentiale afhænger
dels af deres konkurrencesituation og dels af, om de
kan få aktiveret hele konceptets værdikæde.
Det gælder både kommunernes villighed til at investere tid og ressourcer i at forsøge at igangsætte
en række initiativer, der gør det attraktivt for virksomhederne at overbevise deres medarbejdere om
at benytte platformen.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

Det er realistisk at konceptet vil kunne skaleres til
f.eks. andre byer. Der er en del danske kommuner
med samme karakteristika som de østjyske kommuner, og hvor der er kø og meget transport i myldretiden
på bestemte strækninger. Det kunne f.eks. være syd
for Aalborg og rundt om København.
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MOBILITET
GAMIFICATION AF HVERDAGSTRANSPORT SKAL FÅ
ØSTJYDER TIL AT TAGE CYKLEN
Der er ikke nok danskere, der i det daglige tager cyklen frem for bilen,
hvilket er til gene for både miljøet og for borgernes helbred. Hvert år spilder
danskerne millioner af timer i trafikken. Det vil komme både samfund og
borgerne til gode, hvis man får vendt denne udvikling.
Med appen Ta’ Cyklen ønsker man at sætte fokus på den urbane mobilitet ved at vise appens brugere, at de kan spare tid, gøre noget godt for
deres helbred og endda skåne miljøet ved at tage cyklen. I appen skal
brugeren indtaste sine mest gængse adresser, rejsetidspunkter og sine
tilgængelige transportformer (bil, cykel, gå-ben).
Brugeren vil få en notifikation umiddelbart inden sit sædvanlige
rejsetidspunkt med dagens foreslåede transportform baseret på
aktuelle trafikdata, vejrdata og lignende. Appen vil informere
brugeren om den præcise tid sparet, CO2 sparet, køer undgået.
Gennem forskellige achievements vil appen motivere og
nudge brugeren til at tage cyklen.
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ÅBNE DATASÆT
Trafikdata i realtid
Trafik og infrastruktur
Open Street Map

Live trafikdata og registreret
trafikdata sammenlignes for at
skabe forudsigelser for trafikmønstre mm.

Værdien for kommunerne er
at de får sundere og raske
borgere, da de kommer i bedre
fysisk form ved at tage cyklen.
Derudover flyttes nogle bilister
over på cyklen, hvilket også vil
give færre biler på vejene.

Forretningsmæssigt potentiale
Der er pt. ikke en økonomisk model for indtægter til
platformen, men realiserbarheden vurderes at være
høj, da teamet bag stort set har alle de nødvendige
kompetencer. Dog mangler konceptet at blive bru-

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

gertestet. Konceptet kan i princippet skaleres til alle
større nationale og internationale storbyer, såfremt
det modtager positiv brugerfeedback.
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MOBILITET
DETALJEREDE MILJØANALYSER SKAL GIVE KOMMUNER
VIGTIGE OPLYSNINGER OM FORURENING
Luftforurening medførte ifølge Aarhus Universitet 4.200 for tidlige
dødsfald årligt og 79 milliarder kr. i årlige omkostninger i perioden 20162018. DENOA vil hjælpe samfundet med at overvåge forureningsniveauet
i miljøzoner.
Virksomheden DENOA har udviklet en løsning, der udarbejder detaljerede
profiler og miljøanalyser af trafikken i et område via nummerpladeaflæsning,
der forbindes til data om det aflæste køretøj fra Det Danske Motorregister.
Løsningen er målrettet miljøzonerne i Danmarks største byer, hvor
der jf. lovgivningen snart vil blive monteret automatiske nummerpladeaflæsere til håndhævelse af en ny skærpet lovgivning for
miljøzonerne.
Miljøanalyserne kan anvendes af kommuner og andre offentlige
myndigheder til at evaluere på, om de skærpede krav får en
effekt og til at holde øje med CO2-udledningen. Samtidig kan
de data, der genereres i analyserne, selv indgå som åbent
offentligt datasæt, når de er genereret.
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ÅBNE DATASÆT
Det Danske Motorregister – bruges til at
identificere køretøjstype

Energinets datasæt vedr.
energidataservice og
miljødeklarationer

Værdien for kommunerne er
de besparelser, der vil være
i forbindelse med at kunne
nedbringe
omkostningerne
til borgere, der bliver syge af
luftforurening.
Derudover vil det givetvis give
et bedre miljø i storbyerne i
kommunerne.

Forretningsmæssigt potentiale
Det forretningsmæssige potentiale vurderes højt,
men da der endnu ikke er fundet frem til hvem ’kunden’ for løsningskonceptet er, må dette betragtes
som uafklaret i forbindelse ved forløbets afslutning.
Der er ingen tvivl om, at løsningen teknisk set kan
lade sig gøre, og det er blot et spørgsmål om juridiske
problemstillinger og at finde frem til problemejerne

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

og dermed kunderne, inden de selv begynder et udviklingsprojekt. DENOAs koncept har skalerbarhed
på landsplan, men er afhængige af vejkameraer, der
p.t. kun er opsat i Københavns Kommune, hvorfor
virksomheden nu fortsætter dialogen med netop
dem.
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MOBILITET
PENDLERBILISTER SKAL FLYTTES OVER I DEN
KOLLEKTIVE TRAFIK
80 % af al persontransport foregår med bil og samtidig er det en udfordring
at danne sig et overblik over udbuddet af offentlige transportmuligheder.
Formålet med Travelits koncept er at få flyttet de personer, der nu primært
benytter sig af bilen til persontransport, over i den kollektive trafik ved at
samle udbuddet fra flere forskellige mobilitetsaktører og sammenligne tid og
udgifter med biltransport på hele rejsen fra dør til dør.
For at motivere målgruppen, der er bilister mellem 30 og 65 år, leverer
appen et bud på, hvad en given tur vil koste at køre i bil, når man
medregner benzinforbrug og parkering – dette værditilbud er blevet
gjort muligt ved at integrere åbne data fra parkeringshuse og parkeringspladser.

ÅBNE DATASÆT
Trafikdata i realtid og
trafiktællinger
Datasæt for parkeringshuse,
parkeringspladser og trafiklys

Adressedata
API-drevet data fra offentlige
og private transportselskaber,
herunder DSB, Flixbus*, etc.
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Da løsningskonceptets formål er
at nudge folk til at tage kollektiv
trafik, så vil kommunens gevinst
være, at der vil blive færre biler
på vejene og dermed mindre
trængsel.
Det vil forkorte transporttiderne på de mest trafikerede
strækninger i myldretid.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR KOMMUNERNE

Forretningsmæssigt potentiale
Konceptet skaber uden tvivl værdi for brugerne, men
det er betalingsmodellen, som bliver afgørende for
det forretningsmæssige potentiale. Betalingsmodellen er stadig i sin testfase og under udvikling.
Derudover afhænger det forretningsmæssige potentiale også en del af konkurrentsituationen – specielt Rejseplanens tilbud inden for dette felt bliver

spændende at følge. Realiserbarheden afhænger af
de private selskabers villighed til at udstille data til
platformen, bl.a. vha. åbne API’er.
Travelit har dog bevist, at de kan få nogle store selskaber i snak og har bl.a. allerede i dag nogle samarbejdsaftaler under udarbejdelse.

27

MOBILITET
MERE END ÉN PERSON PER TAXA
Taxaerne kører i dag ofte med én eller få personer og dette er et problem,
da det er en dårlig udnyttelsesgrad af kapaciteten og spild af ressourcer,
samtidig med at det, på de populære aftener, kan være svært at finde en
ledig taxa.
Taxaindustrien står overfor mange udfordringer i øjeblikket, da der findes
mange alternative transportmuligheder. En væsentlig udfordring er den
grønne omstilling som det danske erhverv står overfor (70% nedsat udledning inden 2030). Løsningskonceptet WeCab vil gøre det muligt at dele
en taxa med andre igennem en applikation for at lette hjemtransporten
om natten og gøre taxakørsel grønnere.
WeCab forbinder kunder, som skal i samme retning med taxa. Ved
at dele udgifterne til taxaregninger nedsætter det udgiften pr. person, hvilket kan give et incitament til at dele en taxa frem for at
tage én alene. Servicen kunne f.eks. egne sig til opsamling fra
knudepunkter som lufthavne, togstationer og lign, hvor folk
skal samme vej en del af deres taxatur.
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ÅBNE DATASÆT
Taxaholdepladser
Adressedata
Dan Taxis prisberegner
Open Street Map

Teorien er, at løsningen
skaber værdi, fordi der er
flere der deles om samme
taxa, og der derfor vil blive
udledt mindre CO2.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR
KOMMUNERNE

Forretningsmæssigt potentiale
Indtægten stammer fra en andel på 10%
af taxaomsætningen, hvorved kunden ikke
betaler ekstra for at benytte appen. Holdet
bag har vurderet, at incitamentet til at gå
uden om appen bliver for stort, hvis kunden
afkræves et gebyr. Under konceptudviklingen
var der en del modstand fra taxaselskaberne,

og såfremt denne problemstilling ikke løses,
så vurderes realiserbarheden at være lav.
Løsningen kan skaleres til alle større byer i
Danmark hvor efterspørgslen efter taxaer er
tilstrækkelig stor.
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MOBILITET
FORBEDRET OVERBLIK OVER OFFENTLIGE
TRANSPORTMULIGHEDER TIL DE LÆNGERE REJSER
Private og offentlige aktører indenfor fællestransport informerer om deres udbud
på mange forskellige apps og websider mm. Det er derfor svært for forbrugeren
at danne sig et samlet overblik og finde frem til den bedste transportløsning,
uanset om brugerne prioriterer pris, tid eller bæredygtighed.
EasyTrip vil samle offentlig og privat fællestransport i én platform, så
informationen er nemt tilgængelig. Dette vil de gøre ved at connecte APIdata fra rejseaktører i Danmark, i særdeleshed DSB, Rejseplanen og FlixBus.
Via en digital brugerflade vil de gøre det let for forbrugeren at søge
rejser, og at få en sorteret liste med mulige afgange. Sorteringen kan
foregå efter kriterier såsom rejsens varighed, rejsens komfort, pris og
miljøbelastning.
Deres løsningskoncept har en konkret værdi for forbrugeren: det
bliver både lettere og hurtigere at skabe et overblik over alle
rejsemuligheder og at vælge den bedste løsning.
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ÅBNE DATASÆT
API-drevet data fra
offentlige og private
transportselskaber,
herunder DSB, Flixbus*,
etc.

Med en samlet platform kan
det være nemmere at krydse
regioner og kommuner med
andre transportformer end
bil, hvilket vil hjælpe på
trængslen på vejene og
nedsætte mængden af CO2.

ILLUSTRATION AF PROTOTYPE

VÆRDI FOR
KOMMUNERNE

Forretningsmæssigt potentiale
Det forretningsmæssige potentiale lider lidt
under at Rejseplanen er ved at udvikle en
lignende løsning, og dette gør konkurrencesituationen meget hård.
En stor udfording i forbindelse med dette
løsningskoncept er desuden at få de private

selskaber til at offentliggøre deres data gratis og fritstille API’er.
Konceptet er afhængigt af adgangen til åbne
API’er, og er kun skalerbart såfremt disse
API’er fra offentlige og private udbydere står
til rådighed.
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BOBLERE
Ikke alle de udviklede koncepter i Open Data Challenge 2019 nåede hele vejen til finalen. Her kan
du læse om nogle af løsningerne samt den læring, der kom ud af dem.

DEN HISTORISKE VINKEL

VÆK FRA DEN SLAGNE VEJ

Virksomheden Motes’ løsningskoncept tog
udgangspunkt i at tilbyde noget historisk viden om den by, turisterne befinder sig i, med
udgangspunkt i de lokale arkiver.

Løsningskonceptet ShowMe havde til formål
at skabe en dialog mellem lokale beboere og
turister – så de lokale kunne tjene penge på
at vise turister rundt, og så turisterne kunne
se en anden del af Business Region Aarhus
end den, man ser hvis man går fra midtbyens
shoppingcenter til ARoS, fra ARoS til Den
Gamle By og retur.

Løsningen blev dog aldrig videreudviklet og
uden en prototype valgte gruppen at prioritere andre udviklingsprojekter.
Projektet bliver spændende at følge på sigt,
og de har pt. etableret et samarbejde med
Københavns Kommune.
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Konceptet manglede dog at kunne dokumentere brugen af åbne datakilder i konceptet.

TAG MED UD AT FISKE

EBELTOFTS MANGE TILBUD

Det kan være svært for turister - udenlandske
så vel som lokale - at navigere rundt i fiskerireglerne og få besvaret spørgsmål såsom:
”hvor må man fiske, hvad må man fange, skal
man have fiskekort osv.?”

Dette løsningskoncept forsøgte at løse problemet med at turister ofte kun ser 2-3 attraktioner når de ankommer til en destination,
uden at vide hvad der ellers findes af potentielle turisttilbud i det pågældende område.

Dette løsningskoncept havde til formål at
skabe en turistoplevelse inden for lystfiskeri.

Derfor fremlagde Syddjurs Kommune en
case til kickoff-eventet, der havde til formål
at bruge åbne data til at få flere turister til
Ebeltoft, og at få dem til at se andet end Fregatten Jylland.

Her skulle man som turist kunne finde lokale
lystfiskere som man kunne booke til fisketure,
og de kunne således lære en om de lokale
fiskerimetoder og lokale regler.
Projektet nåde ikke at blive færdigudviklet og
blev dermed heller ikke uploadet som løsning,
hvilket er en skam, da det faktisk var med til
at frigive datasæt vedr. offentlige fiskepladser
i Aarhus Kommune i forbindelse med en af de
første workshops.

Casen blev dog aldrig løst, men der blev
arbejdet længe på et koncept, der havde
skattejagt-elementer og som skulle føre
folk rundt i byen og frem til mindre kendte
turistattraktioner.

Derudover var holdet bag allerede i gang med
at bruge fiskeridata fra datasættet Ud i Naturen.
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KEY TAKEAWAYS
Match behov med data fra start
Det er muligt at løse konkrete udfordringer vha. åbne data.
Man har størst chance for succes, hvis man matcher behov
og problemstillinger med eksisterende og potentielle datasæt.
Viden om data er ikke et must
Det er ikke kun datadrevne virksomheder, som kan skabe øget
værdi for sig selv eller sine brugere ved brug af åbne data.
Kommuner har indflydelse på udviklingen
Det er muligt at påvirke, hvilke problemstillinger åbne data evt. kan
være med til at løse på kommunalt niveau. Har man en problemstilling,
man ønsker løst, så får man flere bud på løsninger, jo flere datasæt,
man fritstiller.
Deltagelse er nødvendig for at få indsigt
Kommunerne skal stille sig til rådighed i udviklingsprocessen
for at få indsigt i, hvordan dataene anvendes samt, hvilke data
der evt. bliver efterspurgt på nuværende tidspunkt og på sigt.
Kend begrænsninger og barrierer på forhånd
Virksomhederne skal lære de åbne datas begrænsninger at
kende og forstå de barrierer, der opstår, når man arbejder med
åbne data, inden de designer løsningskoncepter med dataene.
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© Open Data Challenge 2019
Business Region Aarhus
Partnerskabet for åbne offentlige data

Bilag C: Samlet slidedeck (drejebog)

Open Data Challenge 2019
Kick-off – 19. september 2019
Mobilitet og turisme

VELKOMMEN TIL OPEN DATA CHALLENGE
Ved Birgitte Kjærgaard, Projektleder Open Data DK

SÆT DIT AFTRYK PÅ FREMTIDEN
OG LØS UDFORDRINGER VED
HJÆLP AF ÅBNE OFFENTLIGE DATA!

MOBILITET OG TURISME

Hvorfor Open Data Challenge 2019?

Business Region Aarhus
• Favrskov
• Hedensted
• Horsens
• Norddjurs
• Odder
• Randers

• Samsø
• Skanderborg
• Silkeborg
• Syddjurs
• Viborg
• Aarhus

• Konkrete eksempler på relevante løsninger med åbne data
• Inspiration til at anvende åbne offentlige data

• Større efterspørgsel på offentlige data, der kan bidrage til at
flere kommunale data udstilles
• Tættere dialog
• Større viden om virksomheder m.fl. behov for åbne
kommunale data

Mobilitetsspor eller turismespor?
Mobilitetsidéer

Åben data-idéer

Turismeidéer

Hvordan vinder man?
Løsningen skal uploades i en udleveret PowerPoint-skabelon og konverteres til pdf
inden den uploades. Den udleverede skabelon indeholder bl.a. mulighed for at
beskrive løsningskonceptet og vise illustrationer. Det lægges vægt på:
• Spor-fokus: I hvor høj grad løser løsningskonceptet et problem inden for
enten mobilitet eller turisme?
• Dataanvendelse: I hvor høj grad gør løsningen brug af åbne offentlige data?
• Værdiskabende: I hvor høj grad skaber løsningskonceptet værdi for brugeren?
• Skalerbart: I hvor høj grad er løsningskonceptet skalerbart?
Upload din idé eller løsning og vedhæftede filer på challenges.dk under Open Data Challenge ved at klikke på knappen
’indsend idé’ (knappen bliver først aktiv d. 5. november 2019). Afleveringsfristen er d. 11. november 2019 kl. 22.00

Hvad indeholder den PowerPoint-skabelon?
• Titel på løsningskoncept
• Spor der arbejdes inden for
• Problem der løses
• Målgruppe
• Beskrivelse af løsningskoncept
• Datasæt der anvendes
• Illustration af løsningskoncept

http://www.opendata.dk/

991 datasæt!!

Tidslinje
• Kickoff-event 19.09.2019 – kl. 09-12
• Fokuseringsworkshop - 27.09.2019
• Prototypeworkshop - 10.10.2019
• Test- og eksperimentworkshop – 04.11.2019
• Deadline for upload af løsning - 11.11. kl. 22.00.
• Kåringsevent - 22.11.2019

Vi faciliterer de planlagte workshops
– og står til jeres rådighed mellem de forskellige workshops
• Troels B. Andersen
• Tlf. 7220 1689
• E-mail: tbea@teknologisk.dk
• Morten Dahl Hansen
• Tlf. 7220 1103
• E-mail: mxh@teknologisk.dk
• Rune Skovsø Møller
• Tlf. 7220 2818
• E-mail: rsm@teknologisk.dk

Mere information om Open Data Challenge
2019
Fuld beskrivelse af Open Data Challenge:
https://challenges.dk/da/challenge/open-data-challenge-2019

MOBILITETSSPORET

Mobilitet
• Hvordan kan vi med data understøtte bedre pendling
mellem land- og byområder?
• Hvordan kan vi med data forbedre trafikknudepunkter,
fx samkørselspladser, rundkørsler og tog- og
letbanestationer?
• Hvordan kan vi med data forbedre
transportmulighederne for borgere på landet, hvis
offentlig transport ikke er tilgængelig?
• Hvordan kan vi med data forbedre
fremkommeligheden ved vejarbejde og mindske
kødannelse?

Mobilitet
• Hvordan kan vi med data forbedre erhvervskørsel til
og fra virksomheder/butikker i midtbyen?

• Hvordan kan vi med data få flere borgere til at
overveje andre transportformer end bil?
• Hvordan kan vi med data udnytte
parkeringskapaciteten bedre?

TURISMESPORET

Turisme
• Hvordan kan man med data være med til at
håndterer ”overturisme”?

• Hvordan kan man med data gøre det nemmere
at booke offentlige arealer?
• Hvordan kan man med data få 10% af
krydstogtskibenes gæster til at besøge andre
kommuner end Aarhus?

Turisme
• Hvordan kan man med data spotte og måske
endda påvirke bevægelsesmønstre for turister?

• Hvordan kan man med data promovere
turistattraktioner baseret på vejret?
• Hvordan kan man med data gøre ”ikketuristmål” til attraktive turistmål?

• Hvordan kan man med data orientere turister
om de forskellige turistattraktioner?

Turisme-case fra Syddjurs Kommune

Kaffepause

Eksempler på løsninger, der er udviklet vha. åbne
data
Happenings, OplevGudenåen, Tall Ships Races-chatbot

OplevGudenåen
Inspirationsoplæg

Happenings
Inspirationsoplæg

Tall Ships Races-chatbot
Inspirationsoplæg

Eksempler på datasæt fra
Open Data DK

https://portal.opendata.dk/

https://portal.opendata.dk/

https://portal.opendata.dk/

WORKSHOP

For alle – både deltagere og interessenter
Udforsk potentialet inden for problemfelterne

Mobilitetsudfordringer

Turismeudfordringer

Hvilke generelle problemstillinger er
der inden for dette spor? Er der
nogle fællestræk for dem?
Tematikker der går igen?

Hvilke generelle problemstillinger er
der inden for dette spor? Er der
nogle fællestræk for dem?
Tematikker der går igen?

For alle interessenterne
Hvad er jeres rolle som interessent?
• Ekspert?
• Rådgiver?
• Vidensperson?
• Observant?
• …?

Open Data Arbejdsgruppe
• Hvilke databanker kender I til?
• Hvilke data har I primært viden om?
• Hvilke data har I sekundært viden om?

Hvilket spor er I foreløbigt på?
Både deltagere og interessenter – placering i forhold til spor på
nuværende tidspunkt

Mobilitetsudfordringer

Turismeudfordringer

Vi ses til fokuseringsworkshop
d. 27. september på DOKK1, sal 2.2 – Workshopzonen
kl. 9-12
Hvad skal der ske d. 27. september?
• Vælge hvilket problem der arbejdes videre med i hvert team
• Identificere bruger, aktører, partnere, kunder, etc.
• Behovsanalyse (jobs-to-be-done)
• Identificering af relevante datasæt
• Idégenerering

Tak for i dag…
Nu er der sandwich og netværk

Open Data Challenge 2019
Prototypeworkshop 10. oktober
Mobilitet og turisme

SÆT DIT AFTRYK PÅ FREMTIDEN
OG LØS UDFORDRINGER VED
HJÆLP AF ÅBNE OFFENTLIGE DATA!

MOBILITET OG TURISME

Agenda
• Hvilket spor er I på?
• Prototype power talk
• Quick ‘n’ dirty prototype-session
• Eksperimentprotokol
• Bygge testklar prototyper

Tidslinje
• Kickoff-event 19.09.2019 – kl. 09-12
• Fokuseringsworkshop - 27.09.2019
• Prototypeworkshop - 10.10.2019
• Test- og eksperimentworkshop – 04.11.2019
• Deadline for upload af løsning - 11.11. kl. 22.00.
• Kåringsevent - 22.11.2019

Brug for viden om data?

Mere information om Open Data Challenge
2019
Fuld beskrivelse af Open Data Challenge:
https://challenges.dk/da/challenge/open-data-challenge-2019

Valg af foreløbigt fokus
Mobilitetsudfordringer

Turismeudfordringer

Hvilke generelle problemstillinger er
der inden for dette spor? Er der
nogle fællestræk for dem?
Tematikker der går igen?

Hvilke generelle problemstillinger er
der inden for dette spor? Er der
nogle fællestræk for dem?
Tematikker der går igen?

Formuler en generel
problemstillinger eller udvælg et
fokusområde

Formuler en generel
problemstillinger eller udvælg et
fokusområde

PROTOTYPE-WORKSHOP

Hvorfor prototype?
Bygge den færdige version

VS

Bygge en prototype
Lancering

Testklar

Testklar

Realness

Realness

Lancering

Time

Time

Hvad er en prototype?
DET ER
•
•
•
•
•
•
•
•

Interaktivt
Til erfaring
$
Timer/Dage
Værdi!
Feedback fra bruger
Kommunikationsværktøj
Bruges til at lære

DET ER IKKE
•
•
•
•
•
•
•
•

Præsentation
Funktionelt og smukt
$$$$$$$$
Måneder / år
Tekniske detaljer
Hemmelig
Showcase model
Bruges til visning

Herstedøster Skole

HK

Fors

ABSALON

Åbent kursus

RAPID

• 5 PROTOTYPER på 10 MIN

LET’S PROTOTYPE

REFLECT

• Fortæl om jeres prototyper i
gruppen
RAPID • Spørg ind til dem og drøm videre
•
10
min
REFLECT

REFINE

VALUE

Høj opløsning / lav opløsning

Målet med i dag
LAV OPLØSNING


HØJ OPLØSNING

EKSPERIMENTPROTOKOL

REFINE

• Udvælg 2-3 prototyper
• Det kan være en kombination af
flere
• Svarer de på jeres
problemformulering?
• Klargør til eksperimentprotokol

Eksempler på værktøjer til at
bygge en prototype

Byg 2-3 prototyper
+
En eksperimentprotokol pr. prototype

Næste workshop er d. 4. november
Kontakt os gerne mellem workshops
• Send os gerne løbende resultater fra jeres eksperimenter og brugertests.
• Kommer I på en ny idé? Kig forbi til hurtig sparring.

• Troels B. Andersen
• Tlf. 7220 1689
• E-mail: tbea@teknologisk.dk
• Morten Dahl Hansen
• Tlf. 7220 1103
• E-mail: mxh@teknologisk.dk
• Rune Skovsø Møller
• Tlf. 7220 2818
• E-mail: rsm@teknologisk.dk

Tak for i dag…

Open Data Challenge 2019
Test og eksperimenteringsworkshop
4. november 2019

SÆT DIT AFTRYK PÅ FREMTIDEN
OG LØS UDFORDRINGER VED
HJÆLP AF ÅBNE OFFENTLIGE DATA!

MOBILITET OG TURISME

Agenda
• Recap af eksperiment protokol
• Præsentation af forskellige typer af test og eksperimenter
• Ud i ‘marken’
• Udfør eksperimenter og tests

• Analyse af eksperimenter og tests
• Præsentation af afleveringsskabelon

Tidslinje
• Kickoff-event 19.09.2019 – kl. 09-12
• Fokuseringsworkshop - 27.09.2019
• Prototypeworkshop - 10.10.2019
• Test- og eksperimentworkshop – 04.11.2019
• Deadline for upload af løsning - 11.11. kl. 22.00.
• Kåringsevent - 22.11.2019

EKSPERIMENTPROTOKOL

Brugertest
DO’S and DON’TS:
• Introducer prototype og dens funktion.
• Fortæl kun det nødvendige
• Hold godt øje med tegn på succes
• Samle op efter testen
• Ikke guide brugeren for meget under testen
• Ikke virkelighedsfjern situation

Interviews
DO’S and DON’TS:
• Altid Lyt, aldrig sælg.
• Forbered en række spørgsmål, som sikre at de
centrale hypoteser for prototypen berøres.
• Brug spørgsmålene som guide.
• En stiller spørgsmål, en anden skriver ned.

Observation
DO’S and DON’TS:
• Lad prototypen tale for sig selv
• Overvej i hvilken situation aktøren møder
prototypen
• Tag billeder af hvordan aktøren møder/bruger
prototypen

Hvornår har vi testpersoner nok?

Usability Problems Found

100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
0

3

6

9

12

15

Kilde: Norman Nielsen Group

2 timer til test og eksperimenter

Afleveringsskabelon

”Titel på løsningskoncept”
Spor: ”mobilitet” eller ”turisme”
Open Data Challenge 2019

”Titel på løsningskoncept”
Problem der løses

Målgruppe

•

•

Hvilken problemstilling løser I med jeres
løsningskoncept.

Beskriv både geografiske afgrænsninger og demografiske
afgrænsninger.

Datasæt der anvendes
•

Beskrive gerne primær og sekundære dataset, samt hvordan de
datasæt skaber værdi.

”Titel på løsningskoncept”
Beskrivelse af løsningskoncept

Feedback på brugertest og eksperimenter

•

•

Beskriv i enten punktform eller tekst.

Beskriv i enten punktform eller tekst. Brug også gerne billeder.

”Titel på løsningskoncept”
Illustrationer af løsningskoncept
•

Indsæt gerne flere illustrationer.

Afleveringsdeadline – 11.11
Kontakt os gerne så vi kan hjælpe
Upload jeres idé på:
https://challenges.dk/da/challenge/open-data-challenge-2019

• Troels B. Andersen
• Tlf. 7220 1689
• E-mail: tbea@teknologisk.dk
• Morten Dahl Hansen
• Tlf. 7220 1103
• E-mail: mxh@teknologisk.dk
• Rune Skovsø Møller
• Tlf. 7220 2818
• E-mail: rsm@teknologisk.dk

Tak for i dag…

Open Data Challenge 2019
Finale – 22. November 2019
Mobilitet og turisme

Program for finalen
• 09.00-09.10 Velkomst på vegne af Partnerskabet for åbne offentlige data / Business Region Aarhus v. Birgitte
Kjærgaard, projektleder i Open Data DK
• 09.10-09.20 Præsentation af challenge v. projektleder Troels B. Andersen, Teknologisk Institut
• 09.20-09.40 Præsentation af dommerpanel
• 09.40-10.30 Pitch af turismekoncepter
• 10.30-10.40 Kaffepause og netværk
• 10.40-11.30 Pitch af mobilitetskoncepter
• 11.30-12.00 Frokost
• 12.00-12.30 INVIO-oplæg og uddeling af Liljeprisen, imens dommerne voterer v. sekretariatsleder for INVIO,
Søren Graakjær Smed og Anders Lisborg, netværkskoordinator for INVIO
• 12.30-13.00 Vinderne kåres
• 13.00-14.00 Fejring af vindere og netværk

VELKOMMEN TIL FINALEN I OPEN DATA
CHALLENGE 2019
Ved Birgitte Kjærgaard, Projektleder Open Data DK

Hvorfor Open Data Challenge 2019?

Mobilitetsspor eller turismespor?
Mobilitetsidéer

Åben data-idéer

Turismeidéer

Tidslinje
Kickoff-event  Fokuseringsworkshop Prototypeworkshop  Test- og eksperimentworkshop  Kåringsevent

Hvordan vinder man?
• Spor-fokus: I hvor høj grad løser løsningskonceptet et problem
inden for enten mobilitet eller turisme?
• Dataanvendelse: I hvor høj grad gør løsningen brug af åbne
offentlige data?
• Værdiskabende: I hvor høj grad skaber løsningskonceptet værdi
for brugeren?
• Skalerbart: I hvor høj grad er løsningskonceptet skalerbart?

TURISMESPORET

Finalisterne er
• MoveMe
• Personalized Quest
• Pintrip - Convenience for autocampere i Danmark
• Local Xplor

MOBILITETSSPORET

Finalisterne er
• Kan Open Data flytte mennesker?
• CoGo: Tvær-organisatorisk delekørsel
• Ta' Cyklen
• DENOA - Green City
• WeCab
• Easy Trip

Mentorprogram
• Alle finalisterne er kvalificeret til et mentorprogram af Teknologisk
Institut.
• Mentorprogrammet kan bruges til at få sparring og hjælp til
•
•
•
•
•
•

Realisere deres løsningskoncepter yderligere
Søge tilskud til udvikling
Udvikle idéerne og gøre dem klar til et potentielt salg
Markedsvalidering
Prototypeudvikling
Etc..

PRÆSENTATION AF
DOMMERPANEL

Jury
• Lise Søderberg
• Lise er seniorprojektleder ved Gate21 og hun har erfaring med at teste og
evaluere lign. tematiserede løsninger, der indeholder brug af data.

Jury
• Lene Grønning
• Lene er chef for Teknologisk Instituts innovationscenter. Hun har mange
års erfaring med offentligt-privat samarbejde og har i sit arbejdsliv været
engageret i lokal erhvervsudvikling, branding og dannelse af netværk, der har
ført til både udvikling og positiv erhvervsudvikling samt eksport.

Jury
• Anders Høeg Nissen
• Anders er selvstændig journalist indenfor tech-verdenen, foredragsholder og
podcaster, bl.a. i DataSnak.

Jury
• Sven Philipsen
• Sven er founder af den datadrevede startup Eachthing og har vundet
Iværksætterprisen i Aarhus 2019.

Jury
• Rasmus Frey
• Rasmus Frey er sekretariatschef i OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab.
Han brænder for åbenhed og deling af viden i sit arbejde for OS2.

PITCH
TURISMESPORET

MoveMe

Personalized Quest

Pintrip
Convenience for autocampere i Danmark

Local Xplor

KAFFEPAUSE

PITCH

Kan Open Data flytte mennesker?

CoGo: Tvær-organisatorisk delekørsel

Ta' Cyklen

DENOA - Green City

WeCab

Easy Trip

PRÆMIEOVERÆKKELSE

Tak for i dag…
Stort tillykke til vinderne og finalisterne

AFLEVERINGSSKABELON

”Titel på løsningskoncept”
Valg af spor: ”mobilitet” eller ”turisme”
Open Data Challenge 2019

”Titel på løsningskoncept”
Problem der løses

Målgruppe

•

I dette felt skal I beskrive hvilke(n) problemstilling(er)
I løser med jeres løsningskoncept.

•

Hvilke målgruppe har de problemer som I har beskrevet i
kolonnen til højre?

•

Hvilke behov er det at jeres koncepter skal opfylde?

•

•

Beskriv evt. både geografiske afgrænsninger og demografiske
afgrænsninger.

Hvilken problemstillinger har I identificeret?

•

•
Hvorfor bliver det behov eller den problemstilling
ikke løst i dag?

Hvor stor er jeres målgruppe med nuværende løsningskoncept? Og
hvor stort er potentialet?

Datasæt der anvendes
•

Her skal I beskrive jeres primær og sekundære dataset dvs., dem i
direkte anvender på nuværende tidspunkt og dem som I på sigt
kan se potentiale i at anvende.

•

Beskriv gerne hvordan jeres datasæt skaber værdi.

•

Sæt gerne links ind til hvor I finder datasættene og eller beskriv
hvilke databanker de kan findes i.

”Titel på løsningskoncept”
Beskrivelse af løsningskoncept

Feedback på brugertest og eksperimenter

•

Beskriv i enten punktform eller tekst jeres løsningskoncept. Hvilke funktioner har jeres
løsningskoncept?

•

Beskriv i enten punktform eller tekst hvad jeres testpersoner siger om jeres prototype.

•

Hvad lærte I af at teste jeres produkt?

•

Beskriv gerne hvilken værdi jeres løsningskoncept skaber for målgruppen og evt. slutbrugerene.

•

Hvad var det mest værdifulde feedback I fik?

•

Indsæt gerne citater.

•

Brug også gerne billeder.

”Titel på løsningskoncept”
Illustrationer af løsningskoncept
•

Indsæt gerne flere illustrationer.

•

Indsæt evt. billederne med en kort forklarende tekst.

•

Kan evt. indsættes i den rækkefølge produktet bruges.

Bilag D: Vurdering af koncepter - dommerscorer
LØSNINGSKONCEPT
MoveMe
Personalized Quest
Convenience for autocampere i Danmark
Local Xplor
Kan Open Data flytte mennesker?
CoGo: Tvær-organisatorisk delekørsel
Ta' Cyklen
DENOA - Green City
WeCab
Easy Trip

SPOR
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme
Mobilitet
Mobilitet
Mobilitet
Mobilitet
Mobilitet
Mobilitet

SAMLET SCORE
137
119
158
130
166
172
115
144
110
105

