
Testbed i Aarhus for 
Præcisionspositionering 
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Informationsdag
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Program



10:00 – 10:20

Vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
Søren Reeberg Nielsen byder deltagerne velkommen og 
præsenterer baggrunden og visionerne for TAPAS. 

Søren Reeberg Nielsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Velkomst og præsentation af dagens program



Positionering som element i den digitale samfundsudvikling

10:20 – 10:50

10:50 – 11:20 

Forskningsinstitutionsperspektiv

Myndighedsperspektiv 

Præcisionspositionering: Nøgleelement for Autonome 
Drone Systemer (UAS)

Brad Beach vil præsentere flere nylige og fremtidige 
udviklinger inden for anvendelsen af autonome dronesystemer, 
hvor et præcist positionsnetværk muliggør integration af 
flysystemer, sikkerhed og operationer til gavn for samfundet. 

Droneøkosystemet i Danmark understøtter mange sektorer til 
landbrug, transport, energi, sikkerhed og sundhed.

Oplægget holdes på engelsk.

Positionering som element i udviklingen af Aarhus Kommu-
nes smart city perspektiver

Søren Dall-Hansen vil fortælle om Aarhus Kommunes strategi 
inden for smart city tankegangen, hvor man vil gøre brug af 
den teknologiske udvikling til at skabe et intelligent, dynamisk 
og ressourceeffektivt bymiljø. 

TAPAS vil muliggøre, at kommunen kan afprøve teknologiske 
løsninger, som gør brug af nøjagtig positioneringsdata.

Brad Beach
UAS Denmark Test Center 

Brad Beach er direktør for UAS Denmark Test Center og direktør for Syddansk 
Universitets UAS Center i Odense. Testcentret er fokuseret på at give 
offentlige og private virksomheder og forskningsinstitutioner mulighed for at 
udføre UAS-operationer med og uden visuel kontakt i kontrollerede 
byområder, landdistrikter og maritime miljøer. 

Søren Dall-Hansen 
Aarhus Kommune

Søren Dall-Hansen er IT-chef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. 

Afdelingen arbejder med digitalisering, IT-services og GIS. Dette omfatter 
3D-bymodel, droner og virtual reality (VR). Søren har desuden 
ansvaret for at koordinere Teknik og Miljøs arbejde med smart city. 



Positionering som element i den digitale samfundsudvikling - Fortsat

12:00 – 12:50

11:20 – 11:30

11:30 – 12:00 

Frokost

Pause

Erhvervsperspektiv

Fremtidens mobilitet

Christian Bering Pedersen vil fortælle om fremtidens 
autonome mobilitetsløsninger, som kræver adgang til  pålideli-
ge og nøjagtige positioneringsdata. 

Den samfundsmæssige udvikling gør, at vi i er nødt til at finde 
på nye løsninger for mobilitetsløsninger og ejerforhold for at 
imødekomme forurening og trængsel. 

Christian Bering Pedersen
Autonomous Mobility.

Christian Bering Pedersen er technology and data lead hos Autonomous 
Mobility. Understøttet af det største bilselskab i Danmark (Semler Group) og 
med partnere fra USA, Frankrig, Schweiz og Tyskland introducerer Selskabet 
fælles, bæredygtige og autonome mobilitetsløsninger i 8 lande i Norden og 
Baltikum. 



Anvendelse af TAPAS-platformen

14:00 – 14:10

12:50 – 13:30

13:30 – 14:00 

14:10 – 14:40 

Pause

TAPAS-platformen i detaljer

Praktisk information om adgang til brug af TAPAS

Anvendelse af TAPAS-platformen – i dag og i fremtiden

DTU Space vil fortælle i detaljer om TAPAS-platformen. 

Hvordan adskiller TAPAS sig teknologisk fra andre 
positioneringsteknologier og hvilke teknologiske muligheder 
giver den. 

Søren Fauerholm Christensen vil fortælle om processen for 
adgang til brug af TAPAS. Indholdet vil fortælle deltagerne om 
brugerkontrakt, kontaktpersoner samt detaljer for, hvad TAPAS 
kan garantere brugeren. 

TAPAS er i dag i brug til flere projekter, som anvender 
platformens muligheder. 

SDFE vil fortælle om et projekt under den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategis Initiativ om Infrastruktur for 
Positionerings- og Navigationsdata

DTU Space har gennem ESA’s NAVISP-pulje hentet 
finansiering til et forskningsprojekt på TAPAS, kaldet CAPTIC. 
Yderligere lægger platformen op til flere innovationsspor til 
videre udvikling og test af fremtidige teknologier.

Lars Stenseng
DTU Space

Lars Stenseng er geofysiker og ansat som lektor på DTU Space. Lars har 
været en central del af design og etablering af TAPAS. 

Søren Fauerholm Christensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Søren Fauerholm Christensen er kontorchef i kontoret Geografiske Referen-
cer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

Per Kolbeck Nielsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Per Kolbeck Nielsen er civilingeniør og ansat i kontoret Geografiske 
Referencer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

Per Lundahl Thomsen
DTU Space

Per Lundahl Thomsen er civilingeniør og programme manager på DTU Space. 
Per har været projektleder på TAPAS-projektet samt det danske rumprojekt 
ASIM.



Erhvervsfremmestøttemuligheder

15:20 – 16:00

14:40 – 15:20

Netværk

Fundingmuligheder til teknologisk innovation, som kan gøre brug af TAPAS

På både dansk og europæisk niveau er der støtteprogrammer 
til finansiel support af teknologisk udvikling, som kan baseres 
på TAPAS.

Styrelsen for forskning og Uddannelse vil fortælle om 
finansieringsmuligheder gennem ESA og EU midler. 

Innovationsfonden vil fortælle om de støtteprogrammer, de har 
til iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, 
der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.

Peter Mandix Sehestedt
Styrelsen for Forskning- og Uddannelse

Peter Mandix Sehestedt er ansat i Kontoret Rum i Styrelsen for 
Forskning- og Uddannelse. Peter er ansvarlig for at udvikle og implementere 
en ny og vækstorienteret rumstrategi i Danmark. 

Michael Adsetts Edberg Hansen
Innovationsfonden 

Michael Adsetts Edberg Hansen, er Ph-d og ansat i Innovationsfonden som 
Scientific Officer inden for Produktion, Materialer, Digitalisering og IKT og 
Biotek, Medico og Sundhed.


