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Koordineringsplanen 
DANVA, Forsyningstræf 2016 

Agenda 

• Koordineringsplanen 

• Hvorfor det og hvordan giver den værdi ? 

 

• Funktioner og analyser 

• Projektvisning i lister og kort 

• Geografiske og tidslige analyser 

• Facilitering af dialog og møder 

 

• Implementeringsmæssige overvejelser 

og problematikker 

• Kommuner, forsyningsselskaber mv. 
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Krav til Koordineringsplanen 

• Dokumentere, understøtte og højne en bedre og langsigtet 

koordinering af aktiviteter i de offentlige arealer – fokus på veje. 

 

• Understøtte relevant vidensdeling på en nem, sikker og fleksibel måde 

og sikre en dialog mellem interessenter. 

 

• Inddragelse af alle relevante interessenter  

– store såvel som små 

– forsyningsrettede men også andre aktiviteter som f.eks. trafik, motionsløb, 

byfester mm. 

 

• Effektivisere og minimere ressourceforbrug til møder. 

 

• Understøtter koordineringspligten i ”Den nye vejlov” 

 

WEB-baseret koordineringsplan 

• Et fokuseret koordinerings- og 

dialogværktøj målrettet koordinering af 

(anlægs)aktiviteter i vejens areal 

 

• Integrerede analyser af potentielle 

konflikter i tid og rum. 

 

• Åbent system med mulighed automatisk 

import og integration i andre systemer 

 

• Understøtter koordineringspligten i 

”Den nye vejlov”, gennem 

dokumentation for gennemført 

koordinering. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=506fcg-Hj875dM&tbnid=p1f3Y-FEWunqmM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Denmark/Fyns_Amt/Odense-161108/Transportation-Odense-TG-C-1.html&ei=KBAkVJTSJYe_ywPty4LIDw&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNHbOzMxLPqfMsNJcCvNE59bES3-mw&ust=1411735968631413
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=506fcg-Hj875dM&tbnid=p1f3Y-FEWunqmM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Denmark/Fyns_Amt/Odense-161108/Transportation-Odense-TG-C-1.html&ei=KBAkVJTSJYe_ywPty4LIDw&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNHbOzMxLPqfMsNJcCvNE59bES3-mw&ust=1411735968631413
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WEB-baseret koordineringsplan 

Listevisning af alle projekter med mulighed for filtrering og 
sortering 

WEB-baseret koordineringsplan 

Få relevante informationer 
der er afgørende for 
koordineringen 

Projektinformation for det enkelte projekt 
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WEB-baseret koordineringsplan 

Visning af projektets geografiske 
udbredelse sammen med relevant 
projektinformation 

WEB-baseret koordineringsplan 
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Vejfred og anlægsforbud 

• Vejfred 

 En nærmere angivet 

 periode, hvor et vejareal  skal 

 holdes fri for gravearbejde. 

 

• Anlægsforbud 

 Tildeles et vejareal, hvor  der 

 ikke må udføres  projekter, da 

 vejen f.eks. Bruges til 

 vejomlægning i forbindelse 

 med et andet projekt. 

 

Konflikter/koordineringspotentialer 

• Når to eller flere projekter, skal udføres i det samme vejareal, 
dannes en konflikt.  
 

• Konfliktsøgning, og udtræk til Excel af konflikterne, der kan 
anvendes på koordineringsmøder 
 

• Konfliktniveauer 
• Niveau 1:  Angiver at to projekter ligger indenfor det samme vejareal og tidsrum 

• Niveau 2:  Angiver om projektet konflikter med en vej, hvor der er vejfred 

• Niveau 3:  Angiver at to projekter skal udføres indenfor samme vejareal,  
  indenfor et nærmere givet tidsrum 

 

• Mailadvisering til relevante interessenter når en konflikt opstår 
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Koordineringsplanen – et åbent system 

• Automatiserede import-muligheder 

• F.eks. masse import af projekter 

 

• Lokal eksport til excel 

• Eksport af forskellige lister, f.eks. 

Projektlister og liste med konflikter  

 

• Portalen understøtter WMS og WFS 

• Integration i webgis 

• Via disse er det muligt at udstille valgte 

projekter på kommunens hjemmeside 

 

IT og prisstruktur tilpasset specielt 
behov i markedet 

• Kommune som tovholder i ét kommunalt område med mange 

interessenter 

 

• Enkelt forsyningsvirksomhed 

 

• Multiforsyningsvirksomhed dækkende ét kommunalt område. 

 

• Multiforsyningsvirksomheder der dækker flere kommunale 

områder 

 

• De mange små forsyninger i en kommune 
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Opsummering 

• Fleksibel og nem webbaseret koordineringsplan. 

 

• Et åbent system hvor alle interessenter kan dele relevant 
information om planlagte anlægsaktiviteter. 

 

• Understøtter kommunale behov for andre interessenter/aktiviteter 
som f.eks. motionsløb, trafik etc. 

 

• Laver geografiske og tidslige analyser, der viser hvor 
potentialerne/konflikterne er. 

 

• Spar tid på møderne og fokuser på en øget kvalitet i 
koordineringen – og så er det dokumenteret ! 


