
Projektets navn

Projektleder

Formand for følge-/arbejdsgruppe

Budget og finansiering

Projektejer og organisatorisk enhed

Ministerium og institution

Business case

Projektets afhængigheder

(De eksterne faktorer, såsom andre 

projekters leverancer, vedtagelse af 

lovforslag mv., projektet er afhængig af 

for at lykkes)

Vanddataprogrammet er afhængig af etablering af fælles datadistribution (Datafordeleren GD7.a)

Fact sheet

Rikke Folving Ginzburg

Kåre Clemmesen (styregruppeformand), GST

GD3 Vanddataprogrammet

2,4 mio (jf. BC)

Henrik Ellermann, GST

MIM og GST

BC for delaftale 3



Initiativnavn og -nummer

Initiativets formål

Fase

Rapport udfyldt af

Rapporteringsperiode 

Næste rapporteringsperiode

Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

31. dec. 2013

Deadline Gennemført?

31.12.2012 Ja

04.03.2013 Ja

04.03.2013

04.03.2013 Ja

06.05.2013

01.07.2013

03/13-06/13 06/13-06/13

Budget
Business case/

understøttelse af business case

Efter planEfter plan Efter plan

Risici og opmærksomhedspunkterTidsplan

Samlet statusGD3 Vanddataprogrammet

At etablere og forvalte et landsdækkende fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb og søer med 

udgangspunkt i FOT vandløbs- og sødata på tværs af administrative grænser, samt etablering af en service, 

som giver myndighederne adgang til løbende at vedligeholde grunddata om vandløb og søer.

Statusoverblik

1

Ny deadline?Milepæle 2013

Fastlæggelse af projektorganisation

Styregruppe godkendelse af PID

Opnå enighed ang. hvilke data, der skal være omfattet af grunddatasæt for vandløb, herunder etablering og 

vedligeholdelse i aftalt kvalitet. Dette er en grundlæggende udfordring for GD3 og knytter sig til hele 

projektperioden.

Der skal fortsat fokus på interessenternes involvering og 

medansvar på alle niveauer i projektet, herunder fokuseret 

kommunikatikon. 

Hovedanalyse

maj/juni 2014 (ØA2015)

Efter plan

Budget & business case

Risici og opmærksomhedspunkter

Det samlede projektbudget er på kr. 2,4 mio jf. BC og dækker aktiviteter i 2013. Projektet er i indeværende periode 

inden for budget.

Korrigerende handling

Business case: Ser forudsætningerne ud til at holde/understøtter I business casen som tiltænkt?

Rikke Folving Ginzburg

31.12.2013

Gevinstrealisering finder sted indenfor den samlede grunddataaftale jf. BC

15. juni - 30. juni 2013

25. feb. - 14. juni 2013

Budget: Holder budgettet?

 - Afholdelse af 4. styregruppemøde

 - Godkendelse af forslag til hydrologisk højdemodel i grunddatabestyrelsen

 - Aftale om hydrologisk højdemodel indgået mellem parterne til forhandlingerne om ØA2014

  

 - Samarbejdsaftale med relevant softwareleverandør(er) indgået

 - Beslutningsoplæg ang. udvælgelse af grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning forelagt 

STG

Indstilling ang. rescope af forslag til justering af lovgivning

Næste periodes  produkter

 - 2. og 3. styregruppemøde afholdt   - Kommunikationsnotat godkendt i STG til internt brug i 

projektgruppen

 - Indstilling til grunddatabestyrelsen ang. udsættelse af forslag til justering af lovgivning til 

ØA2015 godkendt

 - Forslag til hydrologisk højdemodel til ØA2014 udarbejdet

 - Rammenotat for datamodel for grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning 

udarbejdet under hensyntagen til datafordeleren og referencemodel på vejområdet, mhp. 

videre proces i STG

 - Statusmøde med primær softwareleverandør afholdt, mhp. aftale om det videre 

samarbejde

  - Workshops med bred interessentskare ifm. udvælgelse af grunddata planlagt , indkaldt og 

afholdt

  - Samarbejde og koordinering med DS 8.3 (Kvalitet og deklaration af miljødata – 

Produkter i indeværende periode

Forslag til hydrologisk højdemodel til ØA2014

Beslutningsoplæg til STG ang. udvælgelse af grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Udfærdigelse af kommunikationsnotat til interessenter (primært kommuner) 29.04.2013



Øvrige bemærkninger:

Bemærkninger til røde og gule markeringer:

I felter markeret med rød/gul skal det angives, hvad årsagen er, og hvad der gøres for at få status 

tilbage i grøn

Tid: 

Budget:

Business case/understøttelse af business case:

Risici og opmærksomhedspunkter: 


