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Fokusområder i 2023 Tema  Overordnet beskrivelse af 
tema 

Fokus i arbejdsprogram 2023 Budget 
2023 

1.  
Systemunderstøttelse 

1.1 GeoFA-databasen Særlige kommunale behov til 
udvikling af GeoFA-databasen 

 Undersøge fremtidige kom-
munale forretningsbehov 

 Afklare kommunale forret-
ningsbehov ift. klimadata og 
klimatilpasning 

 Deltage i udvikling af Dan-
marks naturstier i GeoFA 

 Teknisk hjælpeforløb hos 
kommunerne ifm. opsæt-
ning af GeoFA-database 

400.000 

2.  
Implementeringsopgaver 
i kommunerne 

Veje og stier 

2.2 Vejreferencedata-
base 

Bistå kommunerne med at få 
implementeret og dermed få 
gevinst af vejreferencedataba-
sen (VRD) 

 Forsat workshops for at 
komme i mål med de sidste 
Rosy-kommuner 

250.000 

Vand og klima 
2.4 Fælles datastandar-
der for objekter til kli-
matilpasning 

Fortsætte arbejdet med at af-
dække behov og muligheder 
for etablering af fælles data-
standarder for objekter, der 
indgår i klimatilpasningsanlæg   
I 2022 er det indledende analy-
searbejde gennemført 

 Færdiggøre begrebsmodel 
 Udarbejde datamodel på 

baggrund af den opstillede 
begrebsmodel 

 Information- og vejlednings-
materialer til kommuner 

200.000 

2.5 Vandløbsreferencen Facilitere implementeringen af 
vandløbsreferencen i kommu-
nerne 

Bistå kommunerne: 
 Workshops for fagmedar-

bejdere i koblingen af vand-
løbsfagdata og GeoDan-
marks vandløbsgeometri 

 Konsulentbistand 
 Kvalitetskontrol efter endt 

kobling 

400.000 

2.6 Skikkelsesdata Bistå kommunerne med kvali-
tetssikring af skikkelsesdata 

Bistå kommunerne: 
 Workshops for fagmedar-

bejdere i upload af data 
 Afdække relationen mellem 

VandløbsGIS og skikkelses-
data 

200.000 

3.  
Udviklingsaktiviteter 

3.1 Kompetenceudvik-
ling 

Tilbyde kommunerne kompe-
tenceudvikling i brug af 
GeoDanmark samarbejdets 
data, løsninger og services 

 Bidrag til afholdelse af fæl-
les GeoDanmark kursusakti-
viteter for de kommunale 
deltagere 

100.000 

3.2 GeoDanmarks vej- 
og stitema 
 

Følge KL’s projekt ’Gode cykel-
data til alle’ med egen finansie-
ring fra Vejdirektoratet 

 Sikre løbende orientering 
om projektet 

 

3.3 3D-bymodel Følge SDFI’s projekt med etab-
lering af en landsdækkende 
3D-bymodel 

 Sikre løbende orientering 
om projektet 

 

3.4 Befæstelseskort Følge SDFI’s projekt med udvik-
ling af et nationalt befæstelses-
kort 

 Sikre løbende orientering 
om projektet 

 


