
 

 

Bilag 2.f   

  

Initiering af initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet 

infrastruktur 

 

1. Oplysninger om behov for initiativinitiering mv. 

1.1. Initiativets behov for initiativinitiering mv.  

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vurderer et konkret behov for initi-
ering af initiativet af flere årsager, herunder særligt: 

Behov for understøttelse af erhvervslivets efterlevelse af vejlovens koordineringsforpligtelse: den 
nye Vejlovs §§74-75 med tilhørende bekendtgørelse pålægger gravevirksomheder 
en koordinerings- og oplysningsforpligtelse ved planlægning af gravearbejde. Initi-
ativet vil lette efterlevelse og reducere de administrative byrder for erhvervslivet 
forbundet hermed. Af samme årsag er initiativet efterspurgt af Virksomhedsforum 
for enklere regler, der rådgiver regeringen ift. at reducere erhvervslivets byrder. 
Vejdirektoratet har ligeledes signaleret, at implementering af et brugervenligt sy-
stem, der understøtter erhvervslivets efterlevelse af Vejlovens nye krav har en 
relativt hastende karakter givet bekendtgørelsens ikrafttrædelse den 1. juli 2016.  

Forberedelse af lovrevidering: det eksisterende ledningsejerregister er reguleret af lov om 
registrering af ledningsejere. Initiativets udmøntning vil forudsætte en revidering af 
loven. SDFE vurderer, at lovarbejdet med fordel kan forberedes og igangsættes 
ultimo 2016 blandt andet med henblik på at sikre tidlig inddragelse af områdets 
aktører og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indfasning af nye krav til digitalise-
ring, udveksling af oplysninger mv. I processen frem mod offentliggørelsen af den 
samlede strategi blev rettidig inddragelse af erhvervslivet, herunder nødvendighe-
den af en hensigtsmæssig indfasning af nye krav, understreget som afgørende for 
det videre arbejde med initiativet.   

Ovenstående aktiviteter kan med finansiering fra opsparede gebyrmidler forbere-
des og delvist implementeres i 2016. Initiativets øvrige aktiviteter, som beskrevet i 
aftalepapiret, igangsættes og implementeres i forlængelse heraf.  

1.2. Indstilling  
Det indstilles, at Porteføljestyregruppen godkender, at:  

· Forberedelse af ovenstående aktiviteter påbegyndes i efteråret 2016 med hen-
blik på at imødekomme behov for understøttelse af erhvervslivets efterlevelse 
af den nye Vejlov, samt sikre rettidig inddragelse af erhvervslivet i lovarbejdet.  

· Øvrige aktiviteter, jf. aftalepapir, forberedes og implementeres efterfølgende. 
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2. Basisoplysninger om initiativet  

2.1. Initiativbeskrivelse 
Initiativet skal gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedli-
geholde nedgravet infrastruktur i Danmark, samt reducere byrderne ved gravear-
bejde for det omkringliggende samfund. Oplysninger om nedgravet infrastruktur 
skal automatisk kunne deles og hentes på tværs af digitale systemer i forbindelse 
med planlægning af nye gravearbejder. Derfor etableres en distributionsplatform, 
der samler digitale og ensartede data fra ledningsejere og sender dem til graveaktø-
ren, der får mindre bøvl med sammenstilling af ledningsplaner.  

2.2. Primært ansvarlige myndighed mv. 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Kontor for Datadistribution, Kon-
torchef: Anders Raahauge, e-mail: ara@sdfe.dk, tlf.: +45 7254 5131  

2.3. Øvrige deltagende parter 

KL og Danske Regioner er medlemmer af initiativets styregruppe.  

Vejdirektoratet, brancheorganisationer, graveaktører, ledningsejere indenfor for-
syning og telesektoren mv. inviteres som følgegruppe.  

2.4. Arbejdsgrupper og lign. 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering varetager som ressortansvarlig for 
Ledningsejerregistret den konkrete udmøntning af initiativet i dialog med følge-
gruppe og styregruppe (beskrives nedenfor og i afsnit 2.6).  

Der etableres en følgegruppe på overvejende specialistniveau med deltagelse af en 
bred interessentkreds, herunder Vejdirektoratet, KL/kommunerne, brancheorga-
nisationer, graveaktører og LER brugergruppen, ledningsejere inden for forsy-
nings- og telesektoren mv. Følgegruppen forventes at mødes 2-3 gange årligt, men 
det kan ikke udelukkes, at det vil være nødvendig med en højere mødefrekvens i 
faser af udviklingsperioden.  

Følgegruppens faglige input vil indgå i den tværgående Koordinationsgruppe for 
gode data, der skal sikre tæt koordination mellem relevante data-relaterede initiati-
ver med stærke gensidige afhængigheder.  

2.5. Arbejdsgruppens/koordinationsgruppens opgaver 

SDFE vil være ansvarlig for udmøntning af initiativet og konkrete leverancer på 
grundlag af løbende kvalificering og input fra følgegruppe hhv. styregruppe. I den 
forbindelse vil SDFE have fokus på at sikre en omkostningseffektiv løsning, som 
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samtidig muliggør, at de økonomiske gevinster beskrevet i initiativets business 
case kan høstes.  

De berørte aktørgrupper inddrages via følgegruppen, så det sikres, at indfasning af 
nye krav og løsninger sker under hensyntagen til omkostninger, digital modenhed, 
kommercielle behov mv.  

SDFE varetager sekretariatsbetjening af følgegruppe og styregruppe.  

2.6. Ansvarlig styregruppe 

En styregruppe er aftalt nedsat med deltagelse fra KL, Danske Regioner og med 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering som styregruppeformand (vicedi-
rektørniveau). Styregruppen vil have fokus på at forberede implementeringen af 
initiativet herunder sikre forankring hos og inddragelse af berørte aktørgrupper. 
Der har været afholdt en indledningsvis drøftelse mellem parterne, og 1. styre-
gruppemøde forventes afholdt i efteråret 2016.  

Styregruppen refererer til Porteføljestyregruppen for digitaliseringsstrategien.  

2.7. Budget og bevilling  

De forventede udgifter til initiativ 6.3 udgør i alt 17,1 mio. kr. (udgiftsbaseret) i 
2016-2020, jf. tabel 1. 
 

Udgifterne til initiativet omfatter aktiverbare investeringer. Den omkostningsbase-
rede udgiftsprofil udgør i alt 20,7 mio. kr. og løber til og med 2026, jf. tabel 2. 
 

Tabel 1  

Finansiering af initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur 2016-2020 

(Mio. kr., 2016-pl, udgiftsbaseret) 2016                2017 2018 2019 2020 I alt 

Udviklingsomkostninger, aktiverbare - - 16,1 - - 16,1 

Udviklingsomkostninger, ikke aktiverbare - 1,0 - - - 1,0 

I alt  - 1,0 16,1 - - 17,1 

 

Tabel 2 

Budget for initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur 2016-2026 (inkl. renter og afskrivninger)  

(Mio. kr., 2016-pl, omkostningsbaseret) 2016             2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt 

Udviklingsomk. - aktiverbare, i alt - - 0,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 19,7 

- heraf afskrivninger  - - 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 16,1 

- heraf renter  - - 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 - 3,6 

Udviklingsomkostninger, ikke aktiverbare - 1,0 - - - - -  -  -  -  -  1,0 

I alt - 1,0 0,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 20,7 
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På FFL17 indbudgetteres den omkostningsbaserede bevilling til initiativet i 2017 
på § 29. 

2.8. Centrale aktiviteter og milepæle til og med udløbet af 2017 

Initiativets konkrete udmøntning forventes at indeholde følgende centrale milepæ-
le og aktiviteter:  

· Etablering af samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af 
gravearbejder. 

· Udarbejdelse og implementering af fælles standarder for udveksling og udstil-
ling af data.  

· Test af udvekslingsplatform og etablering af proof-of-concept som grundlag 
for etablering af retningslinjer for datadeling mv.  

· Revidering af lovgivning på området.  
· Forberedelse og gennemførelse af udbud, der i 2018-19 resulterer i etablering 

af en infrastruktur, som sikrer snitflader for udveksling af data og samler led-
ningsejeres data i overensstemmelse med præsentationsstandard, samt visning 
af data til graveaktøren/øvrige ledningsinformationsbrugere. 

 
2.9. KPI’er for initiativets effekt 

Udarbejdelse af konkrete KPI’er for initiativet kan hensigtsmæssigt afvente yderli-
gere konkretisering af udmøntning af initiativet, herunder i forbindelse med forbe-
redelse af udbud i 2017.  

Umiddelbart vurderes det fornuftigt at opsætte KPI’er for effekter, der relaterer 
sig til initiativets bagvedliggende samfundsøkonomiske business case. Et eksempel 
på dette er fx infrastrukturens evne til at udveksle data indenfor 1-2 timer som 
forudsætning for, at graveaktørerne kan anvende det til akut gravearbejde og der-
med reducere antallet af graveskader.   

2.10. Opstartsdokument udfyldt af ansvarlig projektleder 

Jesse Goodman, Kontor for Datadistribution, e-mail: jesgo@sdfe.dk, tlf. 7254 
5664 

Anna Højeng, Kontor for Politik og Vækst, e-mail: anlyn@sdfe.dk, tlf. 9359 7003 

Initiativets aftalepapir er vedlagt som bilag.   


