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Aftalens indhold 
Initiativet skal gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde 
nedgravet infrastruktur i Danmark samt reducere byrderne ved gravearbejde 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. Som 
en del af regeringens vækstpakke fra november 2015 er der gennemført en analyse af det 
samfunds- og erhvervsøkonomiske udbytte ved etablering af en digital udvekslingsplatform for 
ledningsoplysninger samt de tekniske og juridiske forudsætninger for dette. På baggrund af 
analysens anbefalinger etableres en distributionsplatform, der samler data fra ledningsejere og 
sender dem til graveaktøren, der får mindre bøvl med sammenstilling af ledningsplaner. Den 
konkrete udmøntning af initiativet fastlægges som en del af udviklingsprojektet og forventes at 
omfatte: 

 Udarbejdelse og implementering af fælles standarder for udveksling og udstilling af data. 
 Test af udvekslingsplatform og etablering af proof-of-concept som grundlag for etablering af 

retningslinjer for datadeling mv. 
 Etablering af samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder. 
 Etablering af en infrastruktur, som sikrer snitflader for udveksling af data og samler 

ledningsejeres data i overensstemmelse med præsentationsstandard, samt visning af data til 
graveaktøren/øvrige ledningsinformationsbrugere. 

 Revidering af lovgivning på området.  
 
Initiativet forventes at resultere i automatisering og effektivisering af sagsgange, færre 
graveskader, understøttelse af øget samgravning og bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur. 
Initiativet baseres på Grunddataprogrammets principper og vil bidrage dels til 
digitaliseringsstrategiens mål om offentlige data som vækstdriver, og dels til målet om 
automatiseret informationsudveksling mellem virksomheders og offentlige myndigheders it-
systemer. 

Organisering 
Der etableres en styregruppe med deltagelse af SDFE (formand), KL og Danske Regioner. 
Styregruppen vil have fokus på at forberede implementeringen af initiativet, herunder sikre 
forankring hos og inddragelse af berørte aktørgrupper. Der etableres samtidig en følgegruppe 
med deltagelse af en bred interessentkreds, herunder Vejdirektoratet, brancheorganisationer, 
graveaktører og LER brugergruppen, ledningsejere inden for forsynings- og telesektoren mv. Det 
er således vigtigt, at berørte aktørgrupper inddrages i den konkrete udmøntning af initiativet, så 
indfasning af nye krav og løsninger sker under hensyntagen til omkostninger, digital modenhed, 
kommercielle behov mv. Initiativet vurderes at kunne udvikles og etableres med henblik på 
idriftsættelse 1. halvår 2019. Der afrapporteres til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi. 
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