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Kommunen
går i gang med
at koble 

Alle 98 kommuner
er færdige med 
at koble 

GEVINSTERNE

Kommunen
er færdig med 
at koble 



Et citat fra Eva Kanstrup, Teknisk direktør i Herning Kommune, 
indrammer dette budskab: 

”I et større perspektiv vil en sammenhængende, digital infrastruktur 
altid være værdifuld. Lad os tage et eksempel: Som kommune ønsker 
vi, at tung trafik, fx lastbilerne med materialer til byggerier, bruger de 
rigtige ruter og ikke ender på en vej med børn på vej til skole – eller 
skaber trafikale problem for alle dem på vej til og fra arbejde. Når alle 
kommuner har fået skabt entydighed, kan vi både som enkelt 
kommune og som gruppe, fx via KL, meget mere overbevisende sige 
til brancheforeninger og andre aktører: ”I får de rigtige data her –
brug dem til jeres ruteplanlægning”.
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• gul = GeoDK/VRD

• Blå = vejforvaltningssystemet

• Grøn = mapmatch / nyt fælles forløb



Projekt med Vejdirektoratet og Sweco og 
KL og kommunerne

Mapping og kobling af vejsystemer med 
GeoDanmark veje (VRD geometrien)

250 deltagere fra over 90 kommuner. 
Samarbejde på Teams 

Maj 2020 -> juni 2021 samt planlagt november 2021 -> februar 2022

Opstarts workshop x 3 – Erfamøder x 75  
Genstart x 2 – Kursus i GeoDK x 2 – Mail 

til vejchefer x 2   

PROJEKTETS NØGLETAL
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Velkommen og fælles intro til opgaven. Hvad består den af og hvorfor er den vigtig?

Sådan løses opgaven i kommuner med Vejman

Sådan løses opgaven i kommuner med Rosy

Eftermiddag to + to med egene data tager vi hul på opgaven. Mulighed for spørgsmål og 
hjælp specifikt til Vejman og Rosy. Fortsæt og færdiggøre arbejdet hjemme. Hjælp via 
netværk og FAQ

Sommer 
2020?

Kommunikation

Netværk

KOMPETENCER OG SAMARBEJDE





PROJEKTETS HOVEDFORLØB
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DET VIDERE FORLØB



HVAD HAR JEG TALT OM

GeoDanmark – altid præcist og aktuelt

VRD oversætter 

Gevinsterne

Prisen

Projektet i praksis



HVAD HAR JEG IKKE TALT OM

Vandløbsreferencen

Geokodning af bygninger

Andre fagdata – perspektiverne



SPØRGSMÅL?



TAK! OG VI SES DERUDE

Hvis du har input: kommentarer, erfaringer, spørgsmål mm., så os endeligt
VRD - Line Hvingel, lihv@kl.dk, D +45 3370 3711

- Lennart Christoffersen, lech@kl.dk, D +45 33 70 3087 

mailto:lihv@kl.dk
mailto:lech@kl.dk
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