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1

Indledning
Denne rapport er udformet på baggrund af en afdækning af potentialet for at bruge satellitbaserede data i miljø-, offshore- og transportsektoren i relation til projekt RUMMET 20172018, der er søsat af innovationsnetværkene Inno-Pro og InfinIT.
Rapporten har til formål at understøtte faciliteringen af workshops og vidensamarbejde ved
at pege på områder indenfor de afdækkede sektorer, hvor de europæiske satellitsystemer,
Galileo og Copernicus, givetvis kan udnyttes til vækst, og hvilke udfordringer der i den forbindelse er for at udnytte dataene. Rapportens indsigter og resultater kan medtages i struktureringen af workshops og vidensamarbejde og på den måde udgøre et grundlag for en del
af det videre arbejde i RUMMET.

2

Baggrund
I løbet af de næste to år bliver det satellitbaserede positioneringssystem Galileo og jordobservationssystem Copernicus fuldt ud tilgængelige. Det vurderes, at de to systemer hver for
sig, men særligt i kombination, giver kommercielt interessante muligheder indenfor en række
sektorer. Men hvilke muligheder? Det har denne rapport til formål at hjælpe med at afdække
indenfor miljø-, offshore- og transportsektoren.
Rapporten vil pege i relation til hvilke situationer og kerneopgaver, at der med rette kan gø1
res en indsats for at understøtte en udvikling af downstream -baserede produkter indenfor
miljø-, offshore- og transportsektoren. Det kan både være i form af nye databaserede services, udviklingen af eksisterende services, øget lovgivning, konkret rådgivning eller adgang
til specialistviden eksempelvis. Rapporten peger desuden på hvilke udfordringer, der måtte
være for at bruge satellitbaserede data, og som der er brug for at understøtte en håndtering
af.
Rapporten er blevet udformet på baggrund af de ønsker, der har været til afdækningen om
en overordnet vægtning af transportbranchen samt en udarbejdelse af en liste med miljøvirksomheder, der potentielt ville kunne indgå i projektet. Således indeholder rapporten fem
forskellige såkaldte ’use cases’ med særligt fokus på transportbranchen samt fem virksomhedslister udtrukket via forretningsdataplatformen Bisnode. Disse lister indeholder basisoplysninger om virksomheder i Danmark, der arbejder med miljø, vand og skovbrug. Listerne
er vedlagt som en komprimeret fil.

1

’Downstream’ refererer til de data, som Copernicus- og Galileo-systemet leverer, og som kan bruges til at bygge
nye løsninger med i form af digital services og aktiviteter.
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De fem use cases udgør eksempler på, hvordan positionerings- og jordobservationsdata kan
være relevant blandt virksomheder indenfor miljø-, offshore og transportsektoren, når der er
tale om frit tilgængelige data, der giver en meget præcis og pålidelig positionering (Galileo)
samt kontinuerlige billeder af jorden i en meget god kvalitet (Copernicus).
Efter det følgende afsnit, der beskriver baggrunden for afdækningen, vil resten af rapporten
være opdelt i tre hovedafsnit:
• Copernicus og Galileo i korte træk
• Use cases – Copernicus og Galileo i praksis
• Opsummering

3

Om afdækningen
Afdækningen har fundet sted i august-september 2017 og har været tilrettelagt som et lille
kvalitativt studie opdelt i tre faser:
1. Indhentning af baggrundsviden
2. Etablering og afholdelse af interviews
3. Analyse og udformning af rapport samt udtræk af virksomhedslister i Bisnode
Afdækningen er foretaget på baggrund af indgående desk research, en række baggrundsinterviews med eksperter og forskere samt 7 virksomhedsinterviews med offentlige og private
virksomheder, hvoraf de fem interviews er blevet inddraget i rapporten i form af use cases.
De resterende to interviews har ikke vist sit at være tilstrækkelig relevante for afdækningen. I
bilag A er der vedlagt en oversigt over de virksomheder, der har deltaget, og som er forsøgt
kontaktet.
De udvalgte virksomheder er i udgangspunktet blevet valgt på baggrund af deres kerneopgaver og specialisering og derefter ud fra, hvad der har været praktisk muligt i forhold til at
kunne få adgang til de personer, som ville have den fornødne viden for at kunne indgå i et
interview.
Formålet med virksomhedsinterviews har været at få indblik i den praksis, der knytter sig til
varetagelsen af virksomhedernes kerneopgaver, herunder de komplikationer og udfordringer, der typisk opstår i forbindelse hermed, samt de muligheder der er for udvikling og forbedring, her med fokus på hhv. positioneringsdata (Galileo) og jordobservationsdata
(Copernicus) som løsningsredskab. Spørgsmålene der har dannet udgangspunkt for interviewene har været:
• Hvordan kan en mere præcis og pålidelig positionering være relevant for jer i relation til x
situation eller opgave?
• Hvordan kan kontinuerlige og frit tilgængelige billeder af jorden være relevante for jer i relation til x situation eller opgave?
Ovenstående spørgsmål er blevet suppleret med en kort forklaring af hvilken kvalitet, dataene kommer i og hvor ofte, hvilket har været afgørende i forhold til, hvad virksomhederne har

www.infinit.dk

Side 5 | 22

kunnet forestille sig at bruge dataene til, hvilket vil blive behandlet nærmere i det følgende
afsnit.
Hvad angår de fem virksomhedslister, er de blevet genereret i Bisnode på baggrund af de
fem søgninger, der er blevet vurderet til at give de mest relevante resultater ud fra en omfattende desk research af, hvad jordobservation kan anvendes til i forhold til miljøovervågning.
Der kan risikere at forekomme overlap i listerne, der som nævnt er vedlagt som en komprimeret fil.

4

Copernicus og Galileo i korte træk
For at kunne svare på hvilke muligheder, dataene fra de nye satellitsystemer giver, er det relevant først at danne et overblik over de to systemer og typen af data, de leverer i forhold til
hidtidige satellitsystemer til jordobservation og positionering. Faktum er, at både positioneringsdata og jordobservationsdata har været tilgængelige og anvendt i mange år, så præcis
hvor er potentialet af de to nye systemer i forhold til udnyttelsen af downstream-data?

4.1

Copernicus
Copernicus-satellitterne giver digitale data, der kan bearbejdes med software til udvinde forskellige informationer afhængig af kravet fra slutbrugeren og dermed formålet med anvendelsen af dataene. Dataenes detaljeringsgrad afhænger af satellittens kredsløb og typen af
teknologi, der er anvendt som måleinstrument på den pågældende satellit.
Copernicus-systemet består af seks satellitter, Sentiel-1-6, der er i stand til at monitorere
land, hav og atmosfæriske forhold (se http://bit.ly/2fqD5eD). De seks satellitter har forskellige anvendelsesformål, hvoraf Senitel-1, -2 og -3 er dem, der har relevans for de afdækkede
sektorer i RUMMET.
Baggrunden for at opsætte Copernicus-satellitterne har været at erstatte de hidtidige satellitter til jordobservation med nogle nyere og bedre satellitter for herved kunne tilvejebringe
kontinuerlige data af høj kvalitet (se http://bit.ly/2zn4h7q). Det er således ikke en ny type af
data, Copernicus leverer, men det er bedre og en større mængde af jordobservationsdata,
satellitterne giver, der ovenikøbet gøres tilgængelige for virksomheder. De rå data og services fra er gratis for private og offentlige virksomheder (for overblik over dataadgange, se
https://youtu.be/yv7pKLwXo5c og http://bit.ly/2z8etno).
• Sentinel 1
• Giver radarbilleder af land og vand i al slags vejr dag og nat. Billederne understøtter
monitoreringsservices relateret til land samt hav, farvand og havis.
• Sentinel-2
• Giver multispektrum-billeder, der understøtter monitorering af kyster, veje, bygninger,
skove, vegetation, jordbrug og vandarealer.
• Sentinel-3
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• Giver optiske og termiske billeder i en middel opløsning, der understøtter monitorering
af havoverfladens topografi, hav- og landoverfladetemperaturer og havets farve og derfor havprognosesystemer, vejrmodellering samt miljø- og klimamonitorering.
• Sentiel-4 og -5
• Måler metan, ozon samt andre drivhusgasser og aerosoler og giver hermed information, der kan understøtte udarbejdelsen af klimapolitikker.
• Sentinel-6
• Giver radarbilleder af havet globalt og bidrager herved med information om ændringer i
havets overflade, der er en væsentlig indikator for klimaforandring.

4.1.1

Om dataene
Tilsammen dækker Sentinel-1 og Sentinel-2 hele kloden hver femte dag, Europa hver tredje
dag og polarområdet næsten hver dag. Senitel-1 giver billeder i ned til 5 meters opløsning
og Sentinel-2 i ned til 10 meters opløsning, angiver the European Space Agency, ESA (se

http://bit.ly/2zn4h7q).
Dataene fra Sentinel-1,-2 og -3 danner grundlag for to kategorier af services relateret til marine og land.
• Marineservices dækker over hydrodynamiske havprognoser og havisprognoser, der understøtter marineoperation, bekæmpelsen af olieudspil, skibsruteplanlægning, forsvar
samt nødhjælp. Dertil kommer services til overvågning af vandkvalitet, miljøforurening og
kystaktiviteter samt vejrprognoser på månedlig og op til halvårlig basis.
• Landservices vedrører information om vegetationsstadie (bladarealindeks), energibudget
(albedo) og vandcyklus (jordbundsfugtighed). Dertil kommer overvågning af dækningsgraden af f.eks. skov-, landbrug- og vådarealer samt landskabsændringer relateret til bl.a.
vegetation for ikke at nævne information om biodiversiteten regionalt.
Kilde: ESA International, http://bit.ly/2zExz0K og http://bit.ly/2izHFgd.

Det har været svært helt præcist at udlede, hvilke muligheder Copernicus-datene giver virksomhederne i de afdækkede sektorer, både fordi systemet endnu ikke er fuldt udrullet, og
fordi det kræver et indgående kendskab til dataene og deres kvalitet at kunne forestille sig
eventuelle brugsscenarier, som downstream-services ville kunne imødekomme.
Eksempelvis skulle Sentinel-2 kunne give billeder af jorden i så høj en opløsning, at individuelle veje, bygninger og endda biler kan identificeres, men i praksis er det endnu ikke muligt. Det bekræfter Jesper Moesgaard, tidligere Head of Visual Computing Lab ved Alexandra Instituttet:
”Det er en relativ fin kvalitet, Copernicus-billederne er i. Men man kan ikke se enkeltelementer – vi skal ned i tre gange tre meter pixels, før det er muligt, og ikke kun
ti gange ti meter pixels. For en bedre kvalitet skal du betale dig til dataene.”
–
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Noget andet, der er værd at have in mente, når det kommer til anvendelsespotentialet af
Coperninus, er satellitternes kredsløb og frekvensen, hvormed data frigives. I og med satellitterne følger en bestemt bane rundt om jorden, er det altid det samme tidspunkt på dagen,
at områder afbilledes. Det er derfor ikke muligt at sammenligne billeder taget på forskellige
tidspunkter af døgnet med hinanden eksempelvis. Desuden har årstiden en del af sige i forhold til kvaliteten af billederne, bekræfter Jesper Moesgaard. Dertil kommer, at dataene frigives med mindst tre dages interval og dermed aldrig i realtid. Ifølge Jesper Moesgaard betyder det, at Copernicus-data er bedst egnet til observation og måling af ændringer i store
arealer over længere tid.
Til sammenligning med de hidtidige jordobservationssystemer, så mener Jesper Moesgaard,
at det største potentiale af Copernicus er mængden og tilgængeligheden af jordobservationsdata af en god kvalitet. Hvor virksomheder sandsynligvis har været vant til at betale sig
fra at få lavet analyser af særlige forhold ved jordens overflade, er det nu blevet muligt selv
at ekstrahere data i en høj kvalitet på kontinuerlig basis. Jesper Moesgaard ser et potentiale
i at hjælpe virksomheder med dette ved at bygge værktøjer, som de kan betjene via deres
eksisterende systemer og arbejdsprogrammer for herved at gøre det så nemt og bekvemt
som muligt for virksomhederne selv at udtrække Copernicus-dataene.

4.2

Galileo
Galileo, som er Europas eget globale navigationssatellitsystem (GNSS), er et civilt system
modsat de eksisterende globale navigationssatellitsystem, der tilhører militæret i hhv. USA,
Rusland og Kina. Udover denne forskel, hvad angår ejerskabet og varetægten af systemerne, så leverer Galileo-sytemet en mere præcis positionering endda helt op til den antarktiske
cirkel samtidig med, at pålideligheden af denne positionering er højere, end det er tilfældet
for de eksisterende navigationssystemer. Det bekræfter Tejs Scharling, der er Principal Solution Architecht hos Alexandra Instituttet.
Derudover udbyder Galileo nogle nye services. Udover den åbne service (OS) og en offentligt reguleret service (PRS), så har Galileo en kommerciel service (CS), der leverer en forbedret navigation, samt en redningstjeneste (SAR), der kan lokalisere mennesker i nødsituationer og signalere til dem om, at der er hjælp på vej (se http://bit.ly/2qZSebr).
En rapport udarbejdet af Alexandra Instituttet og Styrelsen For Dataforsyning og Effektivisering (SFDE) peger på adgang og fælles standarder som værende afgørende for, at potentialet af Galileo-dataene kan udnyttes til fulde. Det handler om at sikre en hensigtsmæssig
struktur for indsamlingen af positioneringsdata for herved at skabe synergi og undgå, at der
udvikles parallelle løsninger. Derudover handler det om, at data indsamles uden et bestemt
formål og gøres tilgængelige for en bred vifte af aktører, sådan at der skabes gode vilkår for
at eksperimentere med satellitdataene og udvikle nye downstream-services. Her er det vigtigt, at adgangen til data gives på en måde, så det ikke er på bekostningen af privatlivssikkerheden (’Positionering og stedbestemte data’, 2017, Alexandra Instituttet).
Det er i alt tre teknologiske trends, som rapporten anfører, der vil påvirke mulighederne for at
indsamle og dele stedbestemte data:
• Billigere infrastrukturer til dataopsamling og distribution (Internet of Things, IoT)
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• Udbredelsen af fælles standarder for datadeling og åbne data
• Modeller for privacy, ejerskab og hemmeligholdelse (IT-sikkerhed bredt)
Kilde: ’Positionering og stedbestemte data’, 2017, Alexandra Instituttet.

Tejs Scharling understreger, at der med Galileo ikke er tale om en ny teknologisk trend, men
at det er værd at spørge om, hvilke muligheder det giver private og offentlige virksomheder,
at præcise og pålidelige positioneringsdata bliver billigere og mere tilgængelige. Som antydet i det forrige afsnit, gør samme spørgsmål sig gældende i forbindelse med Copernicus.

5

Use cases – Copernicus- og Galileo i praksis
På baggrund af det forrige afsnits klarlægning af, hvad Copernicus- og Galileo-data er for en
størrelse set i forhold til de data, hidtidige systemer har givet, går rapporten nu videre til at
afdække, hvordan datene fra Copernicus og Galileo kan være relevante for virksomheder i
miljø-, offshore- og transportbranchen gennem præsentation af 5 konkrete use cases.

5.1

Endnu mere virkelighedsnære risikovurderinger – SCALGO Live
Den danske virksomhed SCALGO arbejder med geografiske data og udbyder produktet
SCALGO Live, der er et dynamisk dataværktøj til at arbejde med oversvømmelsesrisiko indenfor klimatilpasning, byplanlægning, beredskab og administration af vandløb (se
http://scalgo.com/live-flood-risk.html).
Værktøjet gør det muligt at kortlægge oversvømmelsesrisikoen i forbindelse med forskellige
scenarier, f.eks. i et boligområde eller en hel kommune: Hvor vil der opstå problemer ved
skybrud, og hvor stort skal nedbørret være, før problemerne opstår?
Nærmere bestemt kan man ved hjælp af simulation finde ud af, hvor stort vandoplandet er til
en given lavning og herudfra beregne, hvor meget vand der skal falde, før lavningen bliver
fyldt med vand, f.eks. et regnvandsbassin i et boligkvarter eller et helt areal, der har åben
forbindelse til havet.
Rådgivende ingeniørfirmaer bruger SCALGO Live til at lave indledende hydrologiske analyser med i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter, mens kommuner og vandforsyninger bruger værktøjet til byplanlægning i forbindelse med planlægningen af terrænhældninger, kloakering samt regnvandsbassiners placering og volumen.
Chief Technology Officer og Co-founder hos SCALGO, Thomas Mølhave, ser flere måder,
hvorpå Copernicus-data sandsynligvis kan være relevant for SCALGO Live. Først og fremmest ser han en mulighed for, at Copernius kan bidrage med mere opdaterede hydrologiske
data i og med, satellitterne afgiver data på ugentligt basis. De data, der ligger til grund for
Danmarks Højdemodel, som er integreret til SCALGO Live, er hidtil kun blevet indsamlet og
opdateret årligt ved hjælp af flybaserede fotos og laserscanning (se http://bit.ly/2ysk1WV).
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”Jo mere opdaterede data, jo bedre et produkt kan vi lave. Vi er dataloger og kan
netop få mange data til at tale sammen – det er det, vi er eksperter i.”
-Thomas Mølhave, SCALGO
Der ligger altså en vigtig opgave i fra statens side at afsøge mulighederne, som det giver, at
bruge Copernicus-data til bl.a. at bygge de kort med, der gøres tilgængelige for de danske
virksomheder på bl.a. Kortforsyningen.dk.
Ifølge Styrelsen for Data og Effektivisering (SDFE) er man allerede i gang med at afdække
potentialet for at bruge Copernicus-data til at give et mere præcist billede af, hvordan landet
bevæger sig (se http://bit.ly/2ytAprR).
Hernæst ser Thomas Mølhave en mulighed for, at Copernicus kan bidrage med mere detaljerede data om grundvandsspejlet og jordbundens karakteristika. I øjeblikket foreligger der
kun data om grundvandsspejlet på national basis, men med lokale data ville man kunne optimere SCALGO Live til at beregne volumen af et regnvandsbassin i forhold til, hvor langt
ned, det er muligt at grave, før grundvandet nås.
På samme måde ville man med lokale data om jordbundens forhold kunne optimere
SCALGO Live til at lave mere præcise risikovurderinger, hvor det medtages, hvad jorden
består af, og hvor meget regnvand jorden er i stand til at absorbere. Jordens befæstningsgrad og filtreringsgrad er netop forhold, der i øjeblikket ikke medtages i SCALGO Live.
Med flere opdaterede jordobservationsdata vil det altså være muligt at udvikle SCALGO Live
i retningen af et mere præcist planlægnings- og forebyggelsesværktøj, hvor der tages højde
for flere af de forhold, der har indflydelse på oversvømmelsesrisikoen. Det vil f.eks. også
være relevant at integrere prognoser for, hvor meget regnvand der forventes at falde i de
næstkommende år, eller hvor meget vandstanden forventes at stige, fremfor blot at bestemme regnvandsmængden og vandstanden til ’x’, når der laves vurderinger med dataværktøjet.
Såfremt frekvensen af Copernicus-data var tættere på realtid, ville det endda være muligt at
validere de beregninger, man havde lavet af hvilke områder, der ville blive oversvømmet ved
skybryd:
”Det vil være relevant at vide, hvor vandet rent faktisk samlede sig efter et skybrud
i forhold til, hvor vi antog, at det ville gøre det, så vi kunne lære noget og justere
vores beregninger ud fra viden om de faktiske forhold. Men det ville jo så kræve, at
satellitbillederne blev taget og afgivet time for time”.
-Thomas Mølhave, SCALGO
Efter sigende skulle det netop blive muligt med Copernicus at lave mere præcise regionale
og globale vejrprognoser for længere tidsperioder (se http://bit.ly/2gn5cjK). DMI oplyser, at
de allerede er begyndt at eksperimentere med anvende Copernicus-data til at lave vejrprognoser på baggrund af.
Som casen her viser, så er en væsentlig forudsætning for, at SCALGO og virksomhedens
kunder kan drage nytte af Coepernicus-data, at de offentlige instanser, der distribuerer jord-
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observationsdata og laver vejrprognoser, begynder at anvende Copernicus som dataindsamlingsmetode. Det er i den forbindelse relevant, at det gennem øget dialog gøres mere
gennemsigtigt overfor de offentlige instanser, hvordan f.eks. kort på Kortforsyning.dk anvendes til eksempelvis risikovurderinger som hos SCALGO.

5.2

Bedre overblik i Danmarks største containerhavn - Aarhus Havn
Aarhus Havn er den største havn og containerterminal i Danmark. Hvert år bliver havnen anløbet af 5000 skibe fra hele verden. De kommer med gods, som skal transporteres videre
ned i Europa enten via skib, tog eller lastbil.
Jens Vejse Møller er afdelingsleder for Maritime Services og har det overordnede ansvar for,
at få alle disse skibe kommer sikkert i havn, og at af- og pålæsning af containere sker efter
alle kunstens regler. Han forklarer, at det er et stort logistisk arbejde, der følger et helt fast
system for, hvordan skibene kommer i havn og containerne organiseres. I alle dele af dette
arbejde, er positionering afgørende.
”Der er rigtig travlt i havnen. Der er hele tiden skibe på vej ud og ind samtidig med,
at der er mange lystsejlere. Når skibet skal manøvres ind og ud af havnen betyder
det meget, at vi ved præcist, hvordan skibet ligger forhold til den begrænsede plads,
skibet har at dreje på i havnen.”
–

Jens Vejse Møller, Aarhus Havn

Selvom skibsfører og lodser har deres øjne og en solid erfaring og uddannelse for ikke at
nævne radarsystemet i skibet, så kan tyk tåge gøre det nødvendigt, at de kan se skibets position med ret stor nøjagtighed. Til det bruger Aarhus Havn et navigationssystem udviklet af
Trelleborg, hvorved de på en iPad kan følge skibets bevægelse i realtid og forudsige, hvad
et givent drej vil gøre for skibets videre positionering.
Ude på det åbne hav er en viden om skibets nøjagtige position mindre vigtig. Her ønsker
skibsførerne i stedet et bedre overblik over, hvilke andre lystbåde der er i vandet omkring
dem, forklarer Jens Vejse Møller.
”Spørger du skibsførerne om, hvad de har behov for, vil de sige bedre systemer til at
opfange lystsejlere på vandet, hvilket især er nødvendigt, når der er tyk tåge. Lystbådssejlere er ikke forpligtiget til at bruge AIS [Automatic Identification System], så
derfor kan skibsførerne ikke se dem i deres systemer. Det er ubehageligt ikke at have
et ordentligt overblik, når man styrer så stort et skib.”
–

Jens Vejse Møller, Aarhus Havn

Når skibet er kommet ind selve i havnen og skal lægge til kaj, er der en nøje plan for i hvilke
pullertrum, det skal ligge i langs kajen. Her forklarer Jens Vejse Møller, at det ikke er så afgørende, hvor præcist skibet ligger i forhold til de pullerter, det skal tøjres til. Men for virksomhederne, der har gods, som skal af eller på skibet, kan det have en betydning.
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”Skibet skal gerne ligge nogenlunde præcist i forhold til, hvor det er planlagt til at
ligge, gerne med 20 meters præcision. Det nytter ikke noget, at skibet ligger 40 meter forkert i forhold til containerterminalen, for så skal alt godset flyttes, og det er
virksomhederne ikke glade for – de ønsker så høj en produktivitet og så lave omkostninger som muligt.”
Jens Vejse Møller, Aarhus Havn
Selve flytningen og placeringen af containere på henholdsvis havn og skib følger en nøje
plan, hvor hver container og containerplads har et nummer.
”Med det system, vi bruger nu, er det meget få fejl, der bliver lavet, hvad angår containerstyring. Det er først, når vi har et mere automatiseret system, at det vil være
relevant at spore containere via GPS. Automatisering er selvfølgelig et ønske, fordi
det vil spare mandetimer, men det er også meget dyrt at få installeret.”
–

Jens Vejse Møller, Aarhus Havn

Trods det velfungerende containerstyringssystem, kunne det være relevant med et bedre
overblik over præcis hvor, de forskellige kraner til at flytte containerne med er henne på havnen, fortæller Jens Vejse Møller.
”Når man står et sted nede på havnen kunne det være rart at vide præcist hvor vores
kraner står, for det har vi faktisk en del problemer, og det gør, at vi sommetider ikke
har fået flyttet en kran derhen, hvor vi skal bruge den, når et skib kommer ind i havnen.”
–

Jens Vejse Møller, Aarhus Havn

Jens Vejse Møller forklarer, at måden at tænke havn på er meget lidt innovativt, fordi det er
omstændeligt at skulle at omlægge de processer, der arbejdes efter nu, da de er tilrettet det
aktuelle havneanlæg. Dog kigger man til udlandet og de mere fuldautomatiske havne i forhold til at planlægge, hvordan den fremtidige Aarhus Havn skal se ud.
”Vi skal til at tænke på at gøre vores havnedrift mere automatiseret, og derfor kunne det på sigt være relevant, hvis de pullerter, som et skib skulle lægge til kaj ved,
automatisk lyste op i tyk tåge, og at man kunne se ikke bare skibene i vores navigationssystem, men tilmed kraner, pullerter osv.”
–

Jens Vejse Møller, Aarhus Havn

Fremtidsplanerne er en del af nogle større planer, som Aarhus Havn har sammen med Aarhus Kommune om at flytte og omlægge containerhavnen. Det er et rigtigt stort areal og projekt, der er tale om, og i den forbindelse vil det tilsvarende være relevant med kontinuerlige
billeder af havnen, der kan give et overblik over det mangeårige arbejde.
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5.3

Bedre styr på værktøj og remedier - Siemens Wind Power
Hos Siemens Wind Power er der ofte brug for at transportere værktøj og reservedele ud til
vindmøllerne på havet i forbindelse med udskiftninger og reparationer. Når det er tilfældet,
laver medarbejdere en arbejdsordre, hvormed der gives besked til Simens’ lagerstyringssystem (SAP), om at værktøjskassen med nummer ’x’ vil blive afhentet. Det forklarer Head of
Technical Projects – Service Offshore hos Siemens Wind Power, Kenneth Henriksen.
Værktøjskasserne har størrelse af Europapaller og indeholder bestemte ’tool kits’ afhængig
af reparationen/udskiftningen, der skal foretages. Optimalt set bliver det noteret på en tavle,
hvor værktøjskassen bliver transporteret hen, når den afhentes på lageret. At dette sker manuelt kan give problemer, forklarer Kenneth Henriksen.
”Det hænder, at vores montører mister overblikket over, hvor værktøj er lokaliseret
i mølleparken. Det kan skyldes, at det ikke er blevet noteret, hvem der har fået
værktøjet med sig ud i parken, eller at der ikke er sket en overlevering ved vagtskiftet mellem dag- og natholdet eller efter 14 dage, hvor hele holdet af servicemedarbejdere udskiftes. Det kan også skyldes, at montører har taget værktøj, som de ikke
har skullet have med sig ud i parken, selvom vi altid regner med, at folk tager det
værktøj, de har lagt en ordre på.”
–

Kenneth Henriksen, Siemens Wind Power

Man har allerede påsat mikrochips på sikkerhedsudstyr, hvorved man kan registrere, hvem
der går ud af døren med hvilket udstyr, og om udstyret er i ordentlig stand. Tracking af værktøj er tilsvarende relevant for Siemens, men da værktøj ikke er lige så dyrt som sikkerhedsudstyr, skal der mere til, før det ville kunne betale sig at installere et system til at overvåget
værktøj med.
”Det er afgørende, at vi kan nøjes med at bruge en billig GPS-modtager på værktøjskasserne. Millimeterpræcision er ikke nødvendigt, men jo mere nøjagtigt, jo bedre.
Og så er det afgørende, at GPS-dataene bliver integreret til SAP, der er vores ’ITback bone’ her i Siemens.”
–

Kenneth Henriksen, Siemens Wind Power

Når servicemedarbejderne skal fra skibet over på vindmølleplatformen går de via en gangbro, som forbinder de to. Her er det ofte et problem, at man skal vente på gangbroen, hvis
den skal flyttes fra et sted til at andet, forklarer Kenneth Henriksen. I den forbindelse vil præcis positionering tilsvarende være relevant:
”De skibe og jackups, som vi bruger, anvender GPS, men ikke gangbroerne. Det ville
dog være relevant med et overblik over gangbroerne, så vi bedre kan sikre os, at de
står rigtigt placeret ude ved platformene. Jeg tror, at vi på sigt får et system, hvor
broerne selv ved, hvor de er, og automatisk sejler derhen, hvor de skal bruges. Det
ville i hvert fald være smart”.
–
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Kenneth Henriksen mener i øvrigt ikke, at det vil være relevant at installere GPS-modtagere
på komponenterne, som man sejler ud og udskifter defekte komponenter med, da han vurderer, at det både vil være dyrt og svært at få et ordentligt GPS-signal pga. de store mængder af jern og stål, der er i komponenterne.
Denne case med Siemens Wind Power er med til at illustrere, at positioneringsteknologien
fortsat har sine begrænsninger i forhold til, hvor og til hvad den kan anvendes – i kloakker,
kældre, indeni vindmøller osv. – og at det derfor er relevant at tænke i underbyggende og
supplerende løsninger, der kan understøtte anvendesen af Copernicus- og Galileo-data.
Konkret peger casen på behovet for at udvikle sensorer, der gør det rentabelt at anvende de
satellitbaserede data. Desuden understreger casen, at det er vigtigt at bygge services, der
kan integreres til virksomhedernes eksisterende systemer, ligesom Jesper Moesgaard netop
har påpeget.

5.4

Fælles dataplatform i lasttransportbranchen - DSV
DSV er et dansk full service transport- og logistikfirma, der varetager opgaver indenfor vejtransport, sø- og lufttransport samt lagerhåndtering. Virksomheden ejer ikke transportmidlerne, som de fragter gods med, og det giver nogle udfordringer, især hvad angår lasttransport,
fortæller Head of Business Architecture, Henrik Olsen.
Sagen er, at der fra kundernes side er et stadig større krav om, at DSV og øvrige transportfirmaer deler geografiske data om det fragtede gods, sådan at kunderne bl.a. kan stille ’track
and trace’-løsninger til rådighed for slutkunderne. Men det er svært at få adgang til dataene
om lastvognenes position, der monitoreres ved hjælp af satellitbaserede flådestyringssystemer.
Det findes nemlig rigtig mange forskellige flådestyringssystemer på markedet og derfor tilsvarende mange forskellige systemer i lastvognene, som DSV fragter gods med. I mellemtiden findes der ingen fælles standarder for, hvordan systemerne opsamler og deler positionsdataene, forklarer Henrik Olsen. Hertil kommer, at det samme gods ofte bliver monitoreret med forskellige flådestyringssystemer, da traileren sjældent transporteres med den
samme vogn og chauffør på hele ruten. Det gør det endnu mere komplekst at danne overblik
over det gods, DSV fragter.
”Vi har mulighed for at købe adgang til overvågning af de skibe og fly, som vi fragter
gods med, men ikke når det kommer til lastvogne. Og det er et problem, for det er så
vidt forskellige systemer, der benyttes i vognene. Vi kan ikke sidde og logge ind i 17
forskellige systemer for at få overblik over vores chaufførers geografiske positioner –
vi har behov for at kunne ekstrahere dataene fra ét sted”.
Henrik Olsen, DSV
Præcisionen eller pålideligheden af lastvognenes position er altså ikke det, der udgør den
væsentligste udfordring ifølge Henrik Olsen, men derimod tilgængeligheden af de data, der
indsamles om vognenes geografiske position via satellitovervågning – en tilgængelighed
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som er afgørende for DSV, hvis de skal kunne leve op til kundernes krav om øget transparens og herved gøre sig konkurrencedygtige på et i forvejen presset marked.
Man har forsøgt at løse problemet hos DSV ved at installere GPS-modtagere på firmaets
trailere og lave sit eget overvågningssystem i form af en applikation til smartphone. Men i
sidste ende er det stadig kun lidt over halvdelen af de i alt 17.000 vogne, som DSV har på
vejene dagligt, der er mulige at monitorere. Derfor er et drømmescenarie for DSV, at EU indfører fælles standarder for, hvordan flådestyringssystemer skal opsamle og dele data med
underleverandører.
”Der er over 100 forskellige leverandører af flådestyringssystemer i Europa lige fra
de helt store firmaer til de små østeuropæiske udviklingshuse, der har deres helt egne standarder. Hvis vi skal lykkes med at få fælles standarder for, hvordan data fra
flådestyringssystemer transmitteres eventuel til en fælles platform, hvor man kan
købe adgang til data, så bliver det nødt til at blive vedtaget ved lov.”
Henrik Olsen, DSV
Behovet for mere lovgivning på området er forankret i en modvillighed i at dele data indenfor
branchen, forklarer Henrik Olsen. Der har ikke været en historie for at dele data med andre
leverandører, fordi data grundlæggende betragtes som en essentiel del af transportvirksomhedernes forretninger – et unikt kerneprodukt, som man branchemæssigt beskytter, da der
ikke er noget økonomisk incitament for transportvirksomhederne til at dele dataene –
tværtimod.
”Det er et kæmpe problem i transportbranchen, at der ikke er nogen god business case i at lave services som f.eks. ’track and trace’. Kunderne kræver at få sådanne services stillet til rådighed, men de vil ikke betale for dem. For os betyder det blot mere
arbejde, når kunderne stiller krav – ikke en større indtjening. Og det er et problem,
for der er i forvejen en stærk konkurrence på markedet.”
For at sikre en indtjening, er det vigtigt hele tiden at effektivisere alle led af produktionen,
forklarer Henrik Olsen. Derfor er især førerløse lastvogne af store interesse for DSV. Men i
første omgang handler det om at finde ud af, hvordan der kan skabes et marked for at dele
data. Hvad er forretningen bag de databaserede services, som DSV’s kunder gør krav på,
og som i øjeblikket stilles gratis til rådighed for dem? Det er et vigtigt spørgsmål for DSV.
En anden øvelse, der ligger i at dele data med kunderne, er at kunne højne kvaliteten af disse data, fortæller Henrik Olsen. Sagen er nemlig, at både flådestyringssystemerne og DSV’s
eget system kun giver en GPS-koordinat, og videregiver DSV disse data til kunden, er det
med stor risiko for, at kunden fejlfortolker dataene. Derfor er der brug for at kunne berige
disse data med andre data, så kunderne får den rette information, hvilket ikke er så simpelt
endda.
”Logikken ligger ikke i vores datakilder, men i når vores mange forskellige datakilder
bliver koblet sammen. Før vi kan skubbe information ud til kunden, skal data om
lastvognens geografiske position beriges med data om både vognens indhold og rækkefølgen, som godset vil blive leveret i. Ellers vil kunden nemt komme til at gøre sig
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forkerte antagelser om, hvornår varer vil blive leveret. Der er ganske enkelt for
mange falske-positive i forhold til, at vi aldrig kører en fast rute.”
Henrik Olsen, DSV
Af denne case kan det udledes, at det i lige så høj grad kan være en udfordring at finde en
fornuftig forretningsmodel for databaserede service, som det kan være en udfordring at finde
ud af, hvordan satellitbaserede data kan give virksomheder værdi i form af databaserede
services. Casen peger på, at det er vigtigt, at leverandørerne på et marked bliver understøttet i at lave databaseret forretning, især når udviklingen af databaserede services bliver drevet af et kundekrav fremfor push-faktorer fra leverandørens side. Desuden understøtter casen vigtigheden af en fælles infrastruktur til dataopsamling samt fælles standarder for datadeling og åbne data (jf. de tre teknologiske trends anført i rapporten ’Positionering og stedbestemte data’, 2017, Alexandra Instituttet).

5.5

Fremtidens satellitbaserede togsystem - Atkins
Danmark er det første land i Europa til at implementere det fælleseuropæiske signalanlæg
ERMTS (European Rail Traffic Management System) på den danske fjernbane og S-banen i
København. Frem imod 2021 skal samtlige signalanlæg udskiftes med dette nye system, der
er et vigtigt led i den europæiske harmonisering af togkontrolsystemer. Infrastrukturrådgivningsfirmaet Atkins har stor del i dette arbejde her med afdelingsleder og Ph.d. i transportplanlægning, Anders Kaas, i spidsen.
”Det nye signalprogram kommer til at være styrende for den udvikling, der kommer
til at ske på jernbaneområdet.”
Anders Kaas, Atkins
Anders Kaas forklarer, at EMRTS er et semikontinuerligt system, hvor togets position løbende opdateres. Indtil nu har toget kørt i nogle faste blokke på jernbanen, hvor et tog først har
kunnet køre ind i en blok, når toget foran det har været ude af den pågældende blok. Med
EMRTS er håbet, at man kan gøre blokkene mindre og mere flydende, sådan at de ”følger
med toget”, efterhånden som det kører fremad, og i højere grad defineres ud fra, hvor meget
plads toget optager på skinnerne både i forhold til toglængde, fart, bremsetid, accelerationstid osv.
Med mere flydende blokke kan man kan øge kapaciteten af tog på de danske jernbaner, forklarer Anders Kaas. Desuden vil man med ERMTS kunne fjerne de synlige signaler i landskabet helt, da information fremadrettet vil blive præsenteret i togets førerrum og trafikken
kontrolleret fra to nye trafiktårne i København og Fredericia.
Informationen til og mellem togene kommunikeres via det nye, digitale GSM- R (Global System for Mobile Communications – Railway), som er et lukket radiosystem, der bruger en
særlig del af frekvensbåndet (se http://bit.ly/2zC6Xyl). Via GSM-R kan lokomotivfører, rangerfolk og trafikledere kommunikere med hinanden. Systemet erstatter et ældre analogt system og vil driftsmæssigt være mere stabilt.
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Anders Kaas er overbevidst om, at vi med ERMTS er på vej imod et satellitbaseret togsystem. Men vejen dertil har en række bump, forklarer han.
”Drømmen er, at vi kan få kontinuerlige blokke på jernbanen og styre togene ved
hjælp af data om deres position, men det vil kræve en positionering af tog af under 1
meters nøjagtighed, da sporene ofte ligger meget tæt på hinanden samtidig med, at
der kræves et meget højt sikkerhedsniveau. Sidst jeg kiggede ind i det, var præcisionen af Galileo-signalet ikke nede under 1 meter.”
Anders Kaas, Atkins
Udover en uhyre præcis og pålidelig position så forudsætter et satellitbaseret togsystem, at
der er højhastighedsbaner, som gør det muligt at køre hurtigt, forklarer Anders Kaas. Et væsentligt argument for at installere et satellitbaseret togsystem skulle være, at man ville kunne
køre hurtigere og på den måde effektivisere togdriften, men det er umiddelbart ikke muligt.
”Man har på de tættest trafikerede strækninger klemt så meget togtrafik ind som
muligt, når der skal være mulighed for, at mindre forsinkelser kan indhentes. Med de
vilkår, man har nu, er det ikke muligt at køre hurtigere, end man allerede gør.”
Anders Kaas, Atkins
Anders Kaas efterspørger andre tilfælde eller tests af satellitbaserede togsystemer og forklarer, at det generelt er svært at forene jernbanen med ny teknologi, der aldrig er blevet afprøvet før, eftersom jernbanen er meget tung at arbejde med.
”Jernbaneprojekter er teknologisk svære projekter, hvor der er rigtig meget, der
skal spille sammen. Mange mennesker skal arbejde sammen, og mange tekniske grænseflader skal mødes. Jo mere på forkant man er med teknologien i projektet, desto
sværere og mere tidskrævende bliver projektet. Det skal ses i forhold til de politiske
ønsker, der ofte er til, hvor hurtigt og billigt projektet skal kunne udføres. Det er
derfor afgørende, at der har været andre lande, som har afprøvet teknologien for at
kunne opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser indenfor en rimelig tidsmæssig
og økonomisk ramme.”
Anders Kaas, Atkins
Anders Kaas ser en fremtid, hvor man ikke bare vil have et satellitbaseret togsystem, men et
samlet transportsystem, der er tilrettet den rejsendes behov og adfærd – et såkaldt ITS (intelligent transportsystem), hvor jernbane og vej i højere grad er tænkt ind i hinanden, og hvor
passagerer får anbefalinger til alternativer ruter med fleksible priser afhængig af ruternes
længder og sammensætninger. I den forbindelse vil det for alvor være relevant at kunne positionere både transportmidler og passagerer meget præcist og sikkerhedsmæssigt effektivt,
vurderer Anders Kaas.
Ovenstående peger på, at tilgængeligheden af testmiljøer kan spille en afgørende rolle for,
hvordan de nye satellitdata anvendes og udnyttes. Som tidligere nævnt i rapporten er der
forskel på, hvad der officielt anføres at være tilfældet for kvaliteten af dataene, og hvad der
viser sig at være tilfældet i praksis. Når det som i denne case er afgørende, at præcisionen
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af data altid er stor og pålidelig, kan muligheden for at lave tests være en vigtig nøgle til udvikling. I den forbindelse er det relevant at tænke i alternative måder at teste, f.eks. virtuelt,
hvis der er mange barrierer for at etablere testmiljøer, som er identiske med de faktiske miljøer.

6

Opsummering
Opsummeret taler afdækningen for, at innovationsnetværkene gør en indsats på de følgende områder for herved at understøtte en udvikling af downstream-baserede dataservices til
miljø-, offshore- og transportsektoren:

Øget kendskabsgrad og gennemsigtighed
Højne virksomhedernes kendskab til Copernicus- og Galileo-data ved at gennemsigtiggøre og vejlede om, hvad dataene består af, hvordan de kan bruges, og hvor de tilgås
bl.a. gennem cases og ved at koble virksomhederne med eksperter fra universitetsmiljøet. Faktum er, at der findes rigtig mange informationer på internationale websites, der
kan være uoverskuelige for virksomheder at navigere i og finde tid til at danne overblik
over.
Kommunikation af virksomheders behov
Kommunikere de behov, som virksomheder har til de datasæt, som de danske myndigheder udarbejder og gør tilgængelige på bl.a. Kortforsyningen.dk., sådan at datasættene
kan udvikles i en retning, så de bliver til mest mulig gavn for de virksomheder, der anvender dem.
Styrket politisk talerør og lobbyarbejde
Afdække og kommunikere de fælles og tværgående behov, som virksomhederne i de tre
sektorer har for ændret lovgivning, f.eks. vedrørende infrastrukturer til dataopsamling og
distribution samt fælles standarder for datadeling og åbne data, for herved at påvirke
lovgivningen i en retning, hvor den spirer til innovation og bedre understøtter udviklingen
af downstream-baserede services.
Testmiljøer og incitament-programmer
Understøtte virksomheder i at afprøve og teste Copernicus- og Galileo-data gennem
f.eks. fælles testmiljøer, incitament-programmer eller sparring om virksomhedens interne
strategi for at komme i gang med at anvende satellitdata, sådan at barrieren for at give
sig i kast med at afprøve de nye satellitdata bliver mindre.
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Big data-understøttende aktiviteter
Skabe fokus om, hvordan virksomhederne i sektorerne kan arbejde med ’big data’ i deres forretninger og udvikle bæredygtige forretningsmodeller på baggrund af de databaserede services, de laver. Hertil kommer rådgivning om ejerskabsforhold, hemmeligholdelse og privacy.
Guide til projektsamarbejde og funding
Kommunikere og gennemskueliggøre overfor virksomhederne i sektorerne, hvilke muligheder der er for at søge projektmidler til at afprøve satellitdataene fra Galileo og Copernicus, og hvordan projekter kan etableres f.eks. sammen med universiteter.
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Bilag A
– Oversigt over projektpartnere samt deltagende og kontaktede virksomheder
Projektpartnere
Inno-Pro (c/o CenSec)
Anders Laustsen
Project Development Manager
anders@censec.dk
+45 5213 1542
InfinIT
Berit Brendborg
Innovationskonsulent

berit@cs.aau.dk
+45 9940 8892

Deltagende virksomheder
SCALGO
Thomas Mølhave
Chief Technology Officer, Ph.D.
thomas@scalgo.com
Siemens Wind Power
Kenneth Henriksen
Head of Technical Projects – Service Offshore
kenneth.henriksen@siemens.com
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DSV
Henrik Olsen
Head of Business Architecture – Global Transport and Logistics
henrik.olsen@dsv.com
Atkins
Anders Kaas
Head of Transport, Environment and Design, Ph.D.
anders.h.kaas@atkinsglobal.com
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Adnan Jelin
Specialkonsulent
adjn@tbst.dk

Kontaktede virksomheder (har ikke deltaget i afdækningen)
Energinet
(har deltaget, men hvor outputtet ikke har været tilstrækkeligt relevant for afdækningen)
Sigurd Mathiasen
Innovation Consultant - IT Digitalisering
sim@energinet.dk
+45 5167 7918
DONG
David Lee-Jones
Senior Technical Project Lead – DONG Technical Development

davlj@dongenergy.dk
+45 9955 7578
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Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Mathias Sevel Rasmussen
Signal Systems and R&D Manager

msr@m.dk
Patrik Magnusson
Project Director Greater Copenhagen light rail på Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

pama@m.dk
Mäersk Line
Henrik Hvid Jensen
Growth, Global Trade Digitization
(Opkald foretaget gennem receptionen hos Mäersk Line IT)
Viking Life-Saving Equipment
Hans-Henrik Madsen
SVP Global Service
HHM@viking-life.com
+45 2542 8113
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