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Aftalens indhold 
Bedre, flere og mere sammenhængende samt let tilgængelige data om det hydrologiske kredsløb 
vil effektivisere eksisterende produktion og forvaltning samt understøtte innovation af 
datadrevne produkter og services. Initiativet skal gøre landsdækkende og ajourførte data let 
tilgængelige via en fællesoffentlig geografisk infrastruktur, der kan understøtte en 
sammenhængende effektiv forsyning af terræn-, klima- og vanddata. Initiativet består af: 

 Etablering af fællesoffentlige geografiske infrastrukturer til sammenstilling og distribution af 
terræn-, klima- og vanddata, der skal skabe sammenhæng mellem eksisterende data. En 
fællesoffentlig geografisk infrastruktur omhandler data, metadata, værktøjer og selve den fysiske 
infrastruktur tillige med aftaler om organisering, standarder, drift, vedligeholdelse mv. 

 Etablering af business cases for prioritering af nye indsatser gennem analyse af datasæt om det 
hydrologiske kredsløb (både eksisterende men svært tilgængelige datasæt og etablering af nye 
datasæt) og eksisterende infrastrukturkomponenter og portalløsninger (eksempelvis Danmarks 
Miljøportal, Kortforsyningen/Datafordeleren mfl.). 

 
Initiativet baserer sig på Grunddataprogrammets principper for datadeling. En effektiv 
fællesoffentlig udnyttelse af data vil skabe positive gevinster på tværs af vand- og 
spildevandsforsyning, by- og erhvervsudvikling, klimatilpasning, som både forebyggelse og 
håndtering af oversvømmelser, vejrprognoser til planlægningsformål, varslinger til beredskab, 
grund- og drikkevand, miljøgodkendelser, landbrugsproduktion, entreprenørvirksomhed, 
byggebranchen og forsikringsbranchen mfl. 

Organisering 
Initiativet forankres i SDFE, der sammen med SVANA/NST, KL og Danske Regioner varetager 
implementeringen af initiativet. Der etableres samtidig en referencegruppe med deltagelse af de 
væsentligste forvaltningsmyndigheder, dataejere og databrugere, herunder DMI, GEUS, GST, 
KDI, TRM, beredskabsmyndigheder, regioner og kommunale vand- og 
spildevandsforsyningsselskaber.  Endvidere inddrages private aktører. På baggrund af resultater 
fra de i punkt to omtalte business cases træffes beslutning om, hvilke offentlige data om det 
samlede hydrologiske kredsløb der bør stilles til rådighed, hvilken kvalitet data skal have, og 
hvilke nye datasæt der med fordel kan etableres. 

Der afrapporteres til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  
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