Kommunalt GeoDanmark arbejdsprogram 2022

12. november 2021

Fokusområder i 2022

Tema

Overordnet beskrivelse af tema

Fokus i arbejdsprogram 2022

1.
Systemunderstøttelse

1.1 GeoFA-databasen

Fortsat drift af GeoFA-databasen
Gennemføre GeoFA-projektet
fase 2





2.
Implementeringsopgaver i kommunerne

Bistå kommunerne med at få friluftsdata ind i GeoFA

Webinarer og differentieret forløb
for:
 Friluftmedarbejdere
 Kommuner, som ikke har lagt
data i GeoFA – fx temaspecifikt

200.000

Bistå kommunerne med at få implementeret og dermed få gevinst af vejreferencedatabasen
(VRD)



Forsat workshops for at
komme i mål med de sidste
kommuner
Etablere gode ajourføringsrutiner i kommunerne
Kommunikation om gevinster
Afklare behovet for bedre
type-inddeling for veje og
stier i GeoDK samt for ruter i
GeoFA
Afklare smarteste vej frem til
bedre data ift. fuldstændigheden (geometrien) og forbedrede attributter (typerne) ved
brug af billigste og hurtigste
metode

400.000

Bistå kommunerne med kvalitetssikring af tilpasningslaget og
efterfølgende løbende ajourføring

Mange ubekendte faktorer i dette
forløb – men fokus er:
 Værktøjsbaseret forløb i form
af webinarer og workshops
 Opfølgning på AI-forløb – afhænger af FODS-ansøgning

200.000

2.5 Vandløbsreferencen

Facilitere implementeringen af
vandløbsreferencen i kommunerne

Bistå frontløber-kommunerne:
 Workshops for fagmedarbejdere
 Evt. anvende justeret Vadami
til at koble vandløbsmidter
mellem GeoDK og fagsystem

300.000

2.6 Skikkelsesdata

Bistå kommunerne med kvalitetssikring af skikkelsesdata

Bistå frontløber-kommunerne:
 Workshops for fagmedarbejdere

50.000

3.1 Kompetenceudvikling

Tilbyde kommunerne kompetenceudvikling i brug af GeoDanmark samarbejdets data, løsninger og services



2.1 Friluftsdata

Veje og stier
2.2 Vejreferencedatabase

2.3 GeoDanmarks vejog stitema

Vand og klima
2.4 Det hydrologiske
tilpasningslag

3.
Udviklingsaktiviteter

Fremtidig forretningsbehov og
nye domæner
Afklare kommunale forretningsbehov ift. klimadata og
klimatilpasning
Afklare udvikling og drift af
Danmarks naturstier i GeoFA

Budget
2022
400.000

Forbedre registrering af GeoDK
stier til brug for rutenetværk i
GeoFA, med et særligt fokus i
forhold til cykeldataprojekter og
naturstier.







Behovet skal ses ift. igangværende store projekter indenfor
rekreation (Danmarks Naturstier
m.fl.), turisme (DKNT m.fl.), mobilitet (DR, supercykelstier m.fl.)
samt tilgængelighed (Videnscenter for Handicap)



Undervisning af kommunale
geodata- og fagmedarbejdere
på fysiske kurser. Afholde udgifter til lokaler mv.
Webinarer og lignende: Afholde honorar til eksterne oplægsholdere

300.000

200.000

