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Workshop om “Danmark i 3D” med fokus 
på byggesektoren v. TBST & SDFE 

 
 

 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) 
inviterer hermed til en workshop om anvendelsesmulighederne ved en potentiel national 3D-model. 
Workshoppen vil omhandle use-cases fra byggesektoren, og du får mulighed for at afprøve SDFE’s 
3D-prototyper.  
 
Vi vil gerne lære fra dine konkrete erfaringer med 3D-modeller. Du får mulighed for at påvirke 
udformningen af en landsdækkende 3D-model, og forhåbentligt går du fra workshoppen med 
inspiration til dit videre arbejde.  
 

Hvor: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V  

Hvornår: 31 oktober 2019 kl. 9:00-12:00. Der serveres morgenkaffe kl. 08:45-9:00 og frokost kl. 

12:00-13:00.  

Hvorfor: SDFE arbejder pt. med at kortlægge behovet, anvendelsesmuligheder og merværdien 

ved en potentiel landsdækkende 3D-model af landets bygninger – “Danmark i 3D”, se faktaboks på 
næste side. Som led i Strategi for digitalt byggeri ønsker TBST at understøtte SDFE i indhentningen 
af input fra byggebranchen.  

Hvad (får du ud af det?): Dette er din mulighed for at påvirke udviklingen af, herunder 

detaljeringsgraden og øvrige egenskaber af en potentiel national 3D-model. Du vil kunne bidrage til 
at sikre, at modellen udformes, således at byggesektoren kan anvende og få udbytte af den til brug 
for fremtidens digitale byggeri samt bæredygtig byudvikling.  

Hvordan (foregår det?): SDFE præsenterer arbejdet med “Danmark i 3D”, og du får mulighed for 

at dele dine idéer og evt. erfaringer med anvendelse af 3D-modeller samt at afprøve SDFE’s 3D-
prototyper.  
Der er i alt 20 pladser til workshoppen og tilmelding senest d. 14/10-19 per e-mail til Maria Rebecca 
Thorengaard mtho@tbst.dk  
Vi håber, at du har lyst til at deltage og dermed sætte et fingeraftryk på næste fase af SDFE's 
udviklingsarbejde omkring 3D.  

 

Vi håber, at du har lyst til at deltage og dermed sætte et fingeraftryk på næste fase af 
SDFE's udviklingsarbejde omkring 3D. 
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Program for workshop om “Danmark i 3D” 

 

Tid Indhold 

08:45-09:00 MORGENKAFFE  

09:00-09:20 Velkomst  

09:20-09:50 Præsentation af “Danmark i 3D” 

09:50-10:00 KAFFE  

10:00-10:45 Session 1: Anvendelse af 3D-modeller 

10:45-11:00 KAFFE 

11:00-11:45 Session 2: Potentiel merværdi ved en national 3D-model ift. lokale 3D-
modeller og 2D 

12:00-13:00 FROKOST 

 

FAKTA om “Danmark i 3D” 
 
“Danmark i 3D” vil omfatte placeringen af alle 
GeoDanmark-bygninger ift. hinanden indsat i 
landets terræn (Danmarks Højdemodel) og have 
mulighed for kobling til brugernes egne data samt 
andre offentlige registre som f.eks. BBR, CVR og 
Danmarks Adresseregister.  
 
Såfremt der træffes beslutning om etablering heraf, 
vil “Danmark i 3D” skulle udstilles som et løbende 
ajourført, autoritativt og frit tilgængeligt datasæt. 

 
  

 
 

 


