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Formand for følge-/arbejdsgruppe

Budget og finansiering

Projektejer og organisatorisk enhed

Ministerium og institution Miljøministeriet, GST

Business case

Projektets afhængigheder

(De eksterne faktorer, såsom andre 

projekters leverancer, vedtagelse af 

lovforslag mv., projektet er afhængig af for 

at lykkes)

Grunddataprogrammets GD7.a

Fact sheet

Brigitte Rosenkranz (GST) for indkøb af data til Danmarks Højdemodel og Jens Hollænder (GST) for 

fremtidig struktur for FOT.

Kåre Clemmesen, GST

GD4 Geodataprogrammet

Svarer til ØU-beslutning, 20 mio. DKK

Kåre Clemmesen, GST

ja, under grunddataprogrammet



Initiativnavn og -nummer

Initiativets formål

Fase

Rapport udfyldt af

Rapporteringsperiode 

Næste rapporteringsperiode

Opr. deadline: 

Nuv. deadline:

Deadline

jun-15

jun-15

jun-13

okt-13

Deadline Gennemført?

26-02-2013 Ja

15-06-2013 08-08-2013

15-07-2013

18-04-2013 Ja

okt-13

okt-13

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

Udbudsmateriale bliver godkendt

Oplæg til ØA 2014 om ajourføring og vedligehold af FOT som grunddata

Vejledende forhåndsmeddelelse blev udsendt.

Referencegruppe blev nedsat.

Referencegruppe workshop 1 blev afholdt

Referencegruppe workshop 2 blev afholdt

Godkendelse af nyt strategisk grundlag for FOTdanmark

Samlet statusGD4 Geodataprogrammet

Opgaver i forbindelse med at skabe fri adgang til en række geodata er afsluttet. Statusopfølgning omfatter 

1) at skabe et aktuelt og ensartet landsdækkende DHM datasæt og 2) at etablere en ny struktur for FOT-

samarbejdet.

Statusoverblik

2

Anskaffelse

15/06/13 til 30/06/13

30-06-2015

GST/MIM

Risici og opmærksomhedspunkter

Efter plan

Budget: Holder budgettet?

Efter plan Efter plan

Budget & business case

BudgetTidsplan
Business case/

understøttelse af business case

Kræver opmærksomhed

En referencegruppe med forskellige offentlige brugere er med 

til at prioritere kravene i kravspecifikationen.

Der indlægges en første kontrol af rådata, inden leverandøren 

påbegynder egentlig processering af data og inden den 

egentlige løbende kvalitetskontrol.

01/03/13 til 14/06/13

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

22,9 mio DKK til indkøb af højdemodeldata i projektperioden 2013-2015

Forsinkelser som følge af ekstra vådt efterårs-, vinter- og forårsvejr Projektplanen er tilrettelagt, så der åbnes for flyvning i 3 

perioder.

Fejlleverancer af data

Konfliktende offentlige brugerbehov i.f.t. punkttæthed og nøjagtighed

30-06-2015

Korrigerende handling

Produktionsomkostningerne er blevet revurderet i forhold til den oprindelige business case.

Risici og opmærksomhedspunkter

Ansvaret for en ny FOT-struktur ligger hos FOT-bestyrelsens 

medlemmer. De har ansvaret for at sikre forankringen i 

baglandet

FOT-samarbejdet er et fælles offentligt samarbejde, der i dag tæller 97 kommuner og GST. Ændringer i FOT-

strukturen kræver godkendelse af FOTdanmarks medlemmer. 

Godkendelse af anskaffelsesstrategi

Ny deadline?

Udsendelse af udbudsmateriale

Milepæle 2013

Kontraktindgåelse 25-11-2013

Aftale ved ØA 2014 om ajourføring og vedligeholdelse af FOT som geografiske grunddata

Godkendelse af ny struktur for FOT-samarbejdet

Næste periodes  produkterProdukter i indeværende periode

Godkendelse af nyt strategisk grundlag for FOTdanmark på FOT repræsentantskabsmøde d 18. april 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

Tidsplan: 

Budget: Projektledelsen har efter en grundig gennemgang, bl.a. baseret på andre landes indkøb af 

højdedata, vurderet, at det samlede udgiftsbudget til etablering af ny højdemodel må lægges ca. 10 % 

højere (ca. 2 mio.kr.) end antaget i den business case, der lå til grund for FODS aftalepakke 4. Det skal 

bemærkes, at der planlægges med et såkaldt maksimum-pris udbud, som ligger inden for den 

pågældende ramme (18 mio.kr.), men som altså ikke nødvendigvis vil blive brugt fuldt ud, idet det 

afhænger af tilbudspriserne. De ekstra omkostninger ift. det hidtidigt budgetterede omfatter primært 

brug af personaleressourcer i GST til kvalitetskontrol. Styregruppen besluttede samtidig med 

godkendelse af anskaffelsesstrategien, at GST afholder disse ekstra omkostninger udover det 

oprindeligt budgetterede.

Business case/understøttelse af business case: 

Risici og opmærksomhedspunkter:


