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Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 

1. Formål og baggrund  

Baggrund 
Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig le-

vested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne skal efter lov-

givningen finde en balance mellem vandafledning og naturbeskyttelse. 

Denne balance beskrives i vandløbsregulativer1, hvor bestemmelser om be-

nyttelse og beskyttelse nedfældes.  

 

Der er over 2.000 regulativer, og kommunerne reviderer dem løbende, typisk 

hvert 15. år. Udgifterne i form af timer og honorar til eksterne rådgivere over-

stiger ofte over 25.000 kr. pr. regulativ. På den baggrund har kommunerne 

gentagende gange ønsket at begrebet ”Det digitale vandløbsregulativ” un-

dersøges og udfoldes i fælleskommunalt regi, for at få et fælles grundlag at 

arbejde på. Derfor gennemføres der i første omgang en foranalyse, som skal 

undersøge behov og løsningsscenarier. Afhængigt af udfaldet af foranaly-

sen, kan der efterfølgende blive tale om et egentligt udviklingsprojekt. 

 

De eksisterende regulativer er typisk skrevet som analoge dokumenter. I 

fremtiden bør både tekst og fysiske data lagres i en samlet digital form, med 

henblik på genbrug, distribution og enkel vedligehold. Der er er mange 

grunde til at regulativerne fremover bør digitaliseres. 

 

 Der er en øget interesse i regulativernes udformning, hvilket giver 

øgede omkostninger til kommunikation med interessenterne. 

 Regulativets betydning for den enkelte lodsejer er evident, men 

lodsejerne har svært ved at orientere sig i tekst og geografi. Der er 

behov for en mere logisk præsentation, hvor regulativets bestem-

melser knyttes direkte til det stykke af vandløbet som den pågæl-

dende lodsejer er interesseret i. 

 En meget stor del af regulativerne står overfor at skulle ændres, da 

regeringen har vedtaget vandområdeplanerne for 2016-2021 samt 

varslet ændringer i vandløbsvedligeholdelsen.  

 Klimaforandringerne og klimatilpasningsindsatsen, etablering af 

vådområder og etablering af god fysisk kvalitet i vandløbene, bety-

der at vandløbsregulativerne skal ændres hyppigere. 

                                                      
1 Et Regulativ består af to dele. En fysisk beskrivelse af vandløbet, dets geo-

grafiske placering, dets dimensioner i bund og sider, bygværker langs vand-

løbet, og ikke mindst hvor meget vand der skal kunne ledes bort gennem 

vandløbet uden at der sker oversvømmelser. En beskrivende del, som fast-

lægger adgang og brug af vandløbet til eksempelvis vanding, sejlsport og 

lignende, bestemmelser om kontrol og vedligehold af de fysiske dimensioner 

og andre rettigheder og pligter. Det er kommunen der udarbejder og løbende 

opdaterer regulativerne. 
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 EU og staten efterspørger de data der ligger i regulativerne og i 

kontrollen af regulativerne. Det arbejdes der med i vand- og klima-

dataprojekt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 

2016-20202.   

 For at få flere private udbydere af løsninger til opfyldelse af disse 

behov er der brug for en fælles åben datamodel som følger den fæl-

leskommunale rammearkitektur samt åbne snitflader til eksiste-

rende data. 

 

Det Digitale Vandløbsregulativ er et muligt svar på disse udfordringer, og vil 

give en række fordele for kommunerne. 

 

Formål 
 

Projektets formål er at tilvejebringe en løsning, som giver kommunerne mu-

lighed for at:  

• Udstille regulativerne til lodsejerne og andre interesserede bor-

gere og organisationer.  

• Indeksere og digitalisere vandløbsregulativerne og de regler, 

der gælder for de enkelte vandløbsstrækninger.  

• Samle regulativtekst og specifik information for hver vandløbs-

strækning i en digital løsning, og med samme datamodel.  

• Integrere disse data med øvrige fagsystemer, ESDH-systemer 

og andre offentlige vand- og klimadata.  

• Sikre åben adgang til eksisterende data, og bestemmende ind-

flydelse på datamodellen i eksisterende databaser. 

 

På den korte bane anses det for sandsynligt at projekt kan understøtte, ef-

fektivisere og ensarte (fælles datamodel) kommunernes arbejde med digitale 

regulativer. Projektets formål skal derfor opfyldes ved at sikre kommunerne 

rettighederne eller bestemmende indflydelse på datamodellen. På længere 

sigt vil det skabe mere konkurrence, og mulighed for at skifte mellem leve-

randører. Samtidig øges kommunernes udbytte af det fælles offentlige pro-

jekt om vand- og klimadata. 

 

Status og markedssituation for digitale regulativer 
 

Flere private firmaer tilbydes løsninger til håndtering af vandløbsdata, herun-

der digitale regulativer. Der tilbyder en bred vifte af programmer til databa-

ser, beregninger, præsentation og mobile løsninger. Et enkelt udbyder har et 

program som kan håndtere produktionen af et digitalt regulativ.  

 

Firmaerne ejer kildekoderne, men kommunerne ejer deres egne data og op-

bevarer dem på kommunens servere. Kommunerne kan i et vist omfang selv 

trække data ud, men er i realiteten afhængig af udbydernes hjælp hvis de vil 

udvikle supplerende systemer. KL har i samarbejde med KOMBIT vurderet 

muligheden for et udbud som kunne skabe mere konkurrence på markedet. 

KOMBIT vurderede ud fra markedssituationen, årlige udgifter for kommu-

nerne og den potentielle gevinst, at der ikke var grundlag for et fælles ud-

bud.  

                                                      
2 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, projekt 6.1 Fælles data om ter-

ræn, klima og vand 
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Markedet udbyder således løsninger. Problemet er, at der mangler en tvær-

gående datastruktur og der mangler en kommunal kontrol/indflydelse på da-

tamodellerne. Samtidig lever datamodellen ikke op til den fælleskommunale 

arkitektur, hvilket på sigt må forudses at give problemer. Med mere indfly-

delse kan kommunerne opnå mere konkurrence på udvikling af nye tjene-

ster, og større gevinster på deling af data mellem programmerne. 

 

 

 

 

Gevinster 
Kontrol over datamodellen vil giver kommunerne muligheder for at vælge 

mellem leverandører, det vil give muligheder for at lave lokale løsninger der 

passer til eksisterende journal og GIS systemer, det vil sikre en ensartethed i 

datahåndtering på tværs af kommunerne. 

 

Alle kommuner har et behov for at arbejde med digitale regulativer, nogle 

har kun få vandløb, andre har købet et fungerende system og mange står 

lige nu overfor beslutningen om hvad de skal gøre. Dette projekt vil være 

med til at skabe klarhed over muligheder og udfordringer for alle typer af 

kommuner. Og alle kommuner vil drage fordel af synkroniseringen af arbej-

det med det digitale regulativ og arbejdet i det fælles offentlige projekt om 

vand- og klimadata. 

 

Det Digitale Vandløbsregulativ er et muligt svar på disse udfordringer, og vil 

give en række fordele for kommunerne: 

 Kommunikationen med lodsejere og interesseorganisationer kan 

gøres interaktiv over kommunens hjemmeside, det kræver regulati-

ver med geografiske referencer (GIS) 

 Et digitalt regulativ giver muligheder for genbrug af standardtekster 

på tværs af kommunens regulativer, og mellem kommuner. 

 Et digitalt regulativ gør det hurtigere og billigere at udarbejde for-

skellige scenarier og iterativt skabe regulativet i tæt kontakt med 

lodsejere og interessenter. 

 Et digitalt regulativ vil kunne levere de data som EU, staten, ingeni-

ører og entreprenører efterspørger i forbindelse med overvågning 

og projekter i vandløbene. 

 Et digitalt regulativ gør det muligt at vise lodsejerne hvor langt kom-

munen er kommet med kontrol og vedligehold (grødeskæring og 

uddybning) af vandløbet, og derved spare kommunens medarbej-

dere for mange forespørgsler. 

 Et digitalt regulativ vil give kommunerne det fulde udbytte af de re-

sultater der skabes i vand- og klimadataprojekt i den fællesoffent-

lige digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020.   
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2. Leverancer og succeskriterier   

2.1 Modnings- og analysefasen 

 

Leverancer  

 En analyse af det nuværende status for arbejdet med digitale regulativer. Hvilke 

løsninger bruges, og hvilke barrierer er der set fra kommunerne. 

 En analyse at snitfladerne til det fælles offentlige projekt om vand- og klimadata. 

 En kontakt til markedsledende private udbydere, for at udforske mulighederne for 

indflydelse/overtagelse af datamodellen 

 En forretningsmodel for et fælles kommunalt samarbejde om etablering og vedli-

gehold af den fremtidige datamodel. 

 Business case som beskriver det økonomiske potentiale ved at tilvejebringe en 

datamodel 
 

Succeskriterier  

 At der er en stor og repræsentativ kommunal inddragelse, herunder dannelse af en 

styregruppe for projektet. 

 At analysen indeholder bidrag fra de væsentligste private aktører 

 At analysen er gennemført, og kan anvise muligheder for fælles datamodel, og for-

ankring i kommunerne.  

 

 

2.2 Gennemførelses- og implementeringsfasen 

 

Leverancer  

Afhænger af resultaterne i modnings- og analysefasen, men følgende forventes at 

være indeholdt: 

 Udarbejdelse af fælles datamodel. 

 Forhandlinger med markedsledende private udbydere om datamodellen 

 Kontakt til interessenter i staten, for at afdække snitflader til Den Fællesoffent-

lige Digitaliseringsstrategis projekter, og koordinering med henblik på fremtidig 

brug af datamodellen ved udvikling af data mellem kommune og stat.  

 Udbredelse af resultatet til kommunerne. 

 Etablering af governance-model 
 

Succeskriterier  

 At der leveres en beskrivelse af en fælles datamodel. 

 At de private udbydere tilkendegiver at de vil anvende datamodellen i deres ud-

vikling af nye produkter til vandløbsområdet. 

 At kommunerne opnår kendskab til datamodellen, og tilkendegiver at de vil ef-

terspørge produkter/programmer som bygger på den fælles datamodel. 
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2.3 Gevinstrealiseringsfasen 

 

Leverancer  

 Udbredelse af kendskab til datamodellen, gennem KL’s Vandløbsnetværk, 

GeoDanmark, gennem KTC’s og ENVINAS faggrupper, og i samarbejde med 

statens interessenter. 

 Evaluering af gevinster i forhold til kommunernes økonomi, effektivitet og samar-

bejde om vandløbsregulativer. 

 Evaluering af antal produkter og udbydere på vandløbsområdet. 

Succeskriterier  

 At datamodellen bliver standard for udveksling af vandløbsrelaterede data. 

 At der opnås en økonomisk gevinst, at effektiviteten højnes og dataudvekslin-

gen med statens interessenter baseres på datamodellen.  

 At der kommer flere udbydere af vandløbsprogrammer som følger datamodel-

len, og dermed bryder den monopollignende tilstand. 

 

 

3. Tidshorisont 

Foranalysen påbegyndes i 2016 og gennemføres i 2017, hvorefter imple-

menteringen gennemføres i den resterende del af 2017. 

 

4. Organisering 

Projektet forankres i KL. Der etableres en styregruppe for projekt med kom-

munal deltagelse. Der samarbejdes med udvalgte kommuner, og der sikres 

bred information om projektet. 
Juni 2016 
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