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Velkommen til Kortdage 2010

Kære Kortdagsdeltager!
Velkommen til Kortdage 2010 – konferencen for brugere, tænkere og strateger inden for kort- og
geodatadomænet i Danmark. Kortdage 2010 er stedet og anledningen til at udveksle erfaringer, pleje
netværket og til at drøfte fælles udfordringer og løsninger.
Kortdagsudvalget har bestræbt sig på, at der vil være nye måder at anskue verden på, provokationer,
inspirationer og først og fremmest faglig berigelse. For at støtte op om det, er årets tema Opdagelsesrejsen;
gå på opdagelse og dyrk nysgerrigheden! Programmets tre hovedtalere har hver på deres facon arbejdet
som opdagelsesrejsende i mange år med kort som omdrejningspunkt. Der er særlige sessioner på
programmet, hvor grænserne for vores traditionelle opfattelse af kort, GIS og geodata bliver udfordret.
Desuden er der en række almindelige foredragssessioner med et væld af spændende personer og emner;
gå ind til foredragene og lad dig overraske!
Vi gentager sidste års succes med “Udfordringen 2010”, vores egen GIS-faktor. Hvor langt kan GISeksperter nå i løbet af 24 timer, når kun fantasien og tiden sætter grænserne? Kig ind til GIS-eksperterne,
som vil arbejde i døgndrift på at skabe nye og banebrydende løsninger på den stillede opgave.
Total Blærerøws Burnout er chancen for at blære sig med sin nye og revolutionerende GIS-creation i godt
selskab med ligesindede på en mere uformel facon.
Endelig er der udstillingen med 30 udstillere, ﬂere end nogensinde før. Gå rundt, tjek dem for deres
ydelser og se, hvad der er sidste nyt på markederne.
Sidst men ikke mindst, brug Kortdagene til at knytte og vedligeholde kontakter og bekendtskaber.
Her i kataloget er der information om programmet, foredragsholdernes abstracts og hjælp til at ﬁnde
rundt til lokalerne m.m.
Velkommen – og vi glæder os meget til tre gode Kortdage.
Kortdagsudvalget
Indholdsfortegnelse
Program for mandag ................................................................................................................ 3
Program for tirsdag ................................................................................................................ 4
Program for onsdag ................................................................................................................ 5
Find rundt på Radisson Blu Scandinavia Hotel ............................................................................. 6
Plan over udstillingsområdet ..................................................................................................... 7
Kort over hotellernes placering.................................................................................................. 8
Liste over foredragsholdere ...................................................................................................... 9
Præsentation af hovedtalere ....................................................................................................10
Præsentation af sessioner og foredrag ......................................................................................13
Forsideillustration ved Sik Cambon Jensen.
Geoforum Danmark
Kalvebod Brygge 31
1780 København V
Mette Borg og Jesper Skovdal Christiansen
tlf.: +45 3886 1075
mobil: +45 2280 9039
geoforum@geoforum.dk
www.geoforum.dk
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Program for Kortdage 2010

Forbehold for ændringer
Mandag d. 1. november 2010

Tid

Registrering & kaffe

09:00 – 09:45
09:45 – 10:00

Velkomst og åbning af Kortdage 2010 ved Geoforums præsident Michael Israelson

10:00 – 12:00

Nysgerrigheden holder os i live!
10

1. hovedtaler, Troels Kløvedal, om nysgerrighed, kort og opdagelsesrejser
Frokost

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

14:00 – 14:30

13

Her dyrkes brugervenligheden,
så kvaliteten af brugen i den grad
kommer i højsædet
På sessionen vil vi afholde
brugervenlighedstest i levende live
af en løsning i brug. Der vil blive
præsenteret forløbet af en typisk
case, hvor brugervenligheden er i
fokus.
Desuden angiver vi nogle modeller
for, hvordan man selv kan inddrage
brugervenlighed i sit projekt.

14:30 – 15:00

15:00 – 16:00

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

BBR-GIS holder
åbent hus
session 3

19

7

23

En session om at få budskabet til at
brænde igennem
Kunsten at få succes med en
geoinformationsløsning (web- eller
ofﬂine) - hvor svært kan det være?
Vi skal blot have noget på hjerte,
tænke på vores brugere og deres
udbytte af anvendelsen af netop
vores løsning, og så sørge for et
lækkert layout. Eller hvad?
For I skal brænde igennem - ellers
risikerer I at brænde inde med alle
jeres gode hensigter.

17:30 – 19:00

Nye højdekurver: en balance
mellem numerisk nøje og
kartograﬁsk møje
Thomas Knudsen, KMS

Beregning af spildevand fra den
spredte bebyggelse vha. BBR og
GIS
Kenneth Ibsen, Miljøcenter Nykøbing
Falster/By- og Landskabsstyrelsen

En struktureret tilgang til
behandling af laserscannede
data
Ulf Månsson, Sweco

Termograﬁprojekt i Odense
Kommune
Sten Frandsen, Odense Kommune

Avancerede 3D løsninger og
kortlægning
Henrik Aanæs, DTU informatik

Digital Offentlig
Byggesagsbehandling – leg, lær,
ansøg!
Christian Fischer, Grontmij | Carl
Bro A/S og Else-Marie Ulvsgaard,
Erhvervs- Byggestyrelsen

INSPIRE – sidste nyt
session 5

25

Kan GI-loven inspirere
geograﬁsk infrastruktur?
Ulla Kronborg Mazzoli, KMS

INSPIRE compliant systematic
approach to environmental data
ﬂow
Jon Maidens, ATKINS

Geoforums
generalforsamling

27

Generalforsamlingen i 2009
besluttede, at der fremover
skulle holdes generalforsamling
i forbindelse med Kortdage.
Geoforum byder derfor
medlemmerne velkommen til årets
generalforsamling.

Nyt Geodata-info.dk Implementering af en central
infrastrukturkomponent
Anders Friis-Christensen, KMS
Sponsor- og udstillerreception

7

19:00 – 22:00

Aftensmad

Total Blærerøws Burnout

Soirée
29

20:30 – 22:00

42

Bidrag til automatisering af orto- WebGIS-løsninger anno
fotomosaikfremstilling
2010 – et eksempel fra
Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Space
Kulturarvsstyrelsen
Kristine Hoff Meyer,
Kulturarvsstyrelsen

Kaffe & kage & frugt
session 4
Brænd igennem
- eller brænd inde

16:00 – 16:30

Supereksperterne prøver at
komme ned på jorden
15
session 2

Udfordringen

Brugskvalitet
session 1

Udstillingen

12:00 – 13:00

29

I afslappet form (så vidt muligt i
dybe Chesterﬁeld sofaer og med
eksklusive chokolader og en god
kop kaffe) fortælles en fantastisk
historie.

Vil du blære dig med dit nyeste Guds
gave til GIS-folket, så er det her, du skal
melde dig.

Kortdage 2010
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Program for Kortdage 2010

Forbehold for ændringer
Tirsdag d. 2. november 2010

09:00 – 09:45

2. hovedtaler, Mike Parker, Confessions of a Map Addict, En kortafhængig taler ud

09:45 – 10:30

Kaffe & frugt

10:30 – 11:00

Sådan så tyskerne
Danmark fra oven i
1944
Henrik Dupont, Det Kgl.
Bibliotek, Jeanett Egesø,
JO Informatik

11:00 – 11:30

Ekspeditioner i Grønland
starter digitalt
Aviaja Marsilie
Neumann Andersen,
Landsplanafdelingen,
Grønlands Selvstyre

11:30 – 12:00

I Carsten Niebuhrs
fodspor. En landmåler i
det lykkelige Oman anno
2000
Lars Brodersen,
Aalborg Universitet

33

Geoforums præsident,
Michael Israelson, står i
spidsen for denne session,
hvor synspunkterne
trækkes op i en politisk/
strategisk debat om OGFprojektet, som omhandler
et Omkostningseffektivt
Geograﬁsk
Forvaltningsgrundlag

Danmark som
geokompetencenation
session 7b
35
Danmark som
geograﬁsk kompetence nation - Vidensbehov og
vidensproduktion
Hans Skov-Petersen,
KU LIFE, Thomas
Balstrøm, GIS & Geodata

12:00 – 13:00

Brug af GIS-data i
økonomiske analyser
Sune Djurhuus, ATKINS

13:30 – 14:00

GIS og den offentlige
sygehusplanlægning
Anders Sorgenfri Jensen,
Aalborg Universitet

14:00 – 14:30

GIS som redskab ved
kritisk analyse af
turistkort, eksempler
fra Fanø og Møn
Niels Chr. Nielsen,
Kommunernes
Vadehavssekretariat,
Esbjerg

15:00 – 15:30
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39

Hvorfor modne
et it-system før
idriftsættelse? - Et
system til 60.000
brugere...
Claus Pedersen,
FødevareErhverv

På opdagelsesrejse i
referencearkitekturen
Bo Overgaard,
Grontmij | Carl Bro A/S

Det kriminelles geograﬁ
Ulf Silbersky, Wspgroup

Udfordringer med
hensyn til randzone kortlægningen
under Grøn Vækst
Laura Hedemand,
FødevareErhverv

Udinaturen.dk - et
brugerinteraktivt
friluftskort
Charlotte Sloth Lassen,
Skov- og Naturstyrelsen

Webservices i praksis
– baseret på eksempler
fra PlansystemDK
Henrik Larsen, By- og
Landskabsstyrelsen og
Sanne Mikkelsen, LIFA

GIS Inside People
Outside
Sik Cambon Jensen, KMD

Land, vand og højder
forenes
session 11a

Referencegrundlag
session 12

45

47

BLAST Bringing Land
and Sea Together
Susanne Boiesen
Petersen, KMS

Retlige geodata
– hvordan håndterer vi
dem?
Lasse Baaner, Københavns
Universitet, LIFE

Danmarks højdemodel
anvendt til kortlægning
af virkemiddel i Grøn
vækst
Ian Berg Sonne, KMS

Matrikelkortet som
referencegrundlag i dag
og i morgen
Lars Erik Storgaard, KMS

Mød en ægte
slutbruger!
session 11b

46

Simpel integreret GIS
– giver mere GIS
Knud Erich Jensen,
Tønder Kommune

Web-GIS: en fantastisk
opdagelsesrejse, som
for altid vil ændre dit liv
Mie Mølbak,
Randers Kommune

Mongoliet
– kultursamfund i
forandring
Kristian Skak-Nielsen,
BlomInfo A/S

Offentlige data i spil –
Hvad er PSI og hvorfor
det?
Morten Lind, Erhvervs- og
Byggestyrelsen

Kaffe & kage & frugt

Kortdage 2010

Udfordringen 2010 afrunding og kåring
session 13a

49

42

50

Biograf

43

14:30 – 15:00

37

Organisering, lagring,
servicering
session 9

Frokost
GIS i nye klæder
session 10

13:00 – 13:30

Titusinder
GIS-mennesker
som ressource
session 8

49

Udfordringen

31

OGF - når pengene
svinder, er der måske
alligevel en vinder
session 7a

7

Udstillingen

Ekspeditionsrejser
session 6

10

biograf

Tid

Hvor langt nåede de så i
Udfordringen 2010?
Kom og se!

Vejene viser vej
session 13b

Digitalt vejnet tilvejebringelse af et
pålideligt datagrundlag
Hans Jørgen Larsen,
Vejdirektoratet
GPS-baseret Road
Pricing
Per Knudsen, DTU Space

Program for Kortdage 2010

Forbehold for ændringer

Tid

Tirsdag d. 2. november 2010

A long and winding
road - FOTdanmark og
vejsektoren
Anne Marie Carstens,
FOTdanmark

16:00 – 16:30

Kan man måle og veje
FOT? – etablering af
Business Case værktøj
Dorte Holm, FOTdanmark

16:30 – 17:00

FOT - hvad skal vi
bruge den til? - En
præsentation af
”hovedoprydning” i FOT
Brian H. Damsgaard,
Faaborg-Midtfyn
Kommune

53

54

Geoforums
Kompetenceudvalg har
arrangeret denne session,
der vil bibringe tilhørerne
det nyeste indenfor det
mobile kortlægningsområde i en pædagogisk
form, men på et fagligt
højt niveau.

17:00 – 17:30

Det handler om
det menneskelige
livsgrundlag
session 17

56

Tele Greenland - kabler
på tynd is
Karin G. Nielsen,
Tele Greenland A/S

Lokaleressourceplanlægning
Jenny Carlstedt, Sweco

GIS effektiviserer
driften i multiforsyningsvirksomheder
Brian Skjold Elnegaard,
Nyborg Forsyning og
Service A/S

Tracking af mennesker
med demenssygdomme
Anders Bo Andersen,
BlomInfo A/S

LER: Automatisk
udlevering af kort til
graveaktører
Jackie Sandgaard,
Intergraph Danmark A/S

Sikre skoleveje
Jenny Carlstedt, Sweco

7

42

Biograf

51

15:30 – 16:00

GI i forsyningsvirksomheder
session 16

Mobil kortlægning
session 15

Udstillingen

FOT - endelig i praksis
session 14

Sponsor- og udstillerkonkurrencer – præmieuddeling
7

17:30 – 18:30

Sponsor- og udstilleropvarmning

18:30 – 19:00

Pause og Geoforums velkomstdrink

19:00 – 01:30

Den Fine Middag

58

Farverne i programmet afspejler lokalet, hvori sessionen foregår.
Sidehenvisninger ? til kataloget er påsat de enkelte sessioner.
Kortdagsudvalget tager forbehold for eventuelle
ændringer af programmet for Kortdage 2010

Onsdag d. 3. november 2010
3. hovedtaler, Peter Batty, The geospatial revolution

09:45 – 10:30

Kaffe & frugt
Nye dimensioner i 3D-arbejdet
session 18

59

Fra data til kort
session 19

60

10:30 – 11:00

Nye metoder til ajourføring af 3D
bymodeller, FOT-grundkort og
dataregistre
Peter Byrn, Bentley Systems
Scandinavia a/s

Pendlingsoplande i Danmark
Soﬁe Jæger, København Universitet/
By- og Landskabsstyrelsen

11:00 – 11:30

Visual and GIS-suitable 3D City
Models for sustainable planning
and SDI
Kilian Ulm COWI A/S

Kartograﬁ i en FOT-verden
Lars Breumlund,
Intergraph Danmark A/S

11:30 – 12:00

Analyse og visualisering af data
i 3D
Poul Juul Hansen, Rambøll Danmark

Kort uden hænder
Dorthe Rejkjær, KMS

12:00 – 12:30

Nedsmeltning, afrunding og afslutning

12:30 – 13:30

Frokost

Kortdage 2010
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7

OIOUSR – referencearkitekturen
for geodata
62
session 20
Geoforums standardiseringsudvalg
giver os et indblik i arbejdet i det
nationale OIOUSR-udvalg, hvor
den danske referencearkitektur for
geodata er forankret.

Udstillingen

Tid
09:00 – 09:45

63
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Kortdagsudvalg 2010

Lars Brodersen
AAU
lars@land.aau.dk

Hotelinformation

Vibeke Bendixen
Gladsaxe Kommune
vibben@gladsaxe.dk

Sik Cambon Jensen
KMD
sca@kmd.dk

Jesper Koch
KMS
jkoch@kms.dk

Bo Grave
LE 34
bog@le34.dk

Claes Bergholt Hviid
COWI
clbh@cowi.dk

Stine Casmose
Lolland Kommune
stinc@lolland.dk

Hans Ravnkjær Larsen
hr. Larsen Pronto
hansravnkjaer@gmail.com

Mette Borg
Geoforum
mbo@geoforum.dk

Jesper Skovdal
Geoforum
jes@geoforum.dk

Kortet viser hotellernes placering

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Århus C
Tlf: +45 86 12 86 65
www.radissonblu.com
Scandic Plaza
Banegårdspladsen 14
8000 Århus
Tlf: +45 87 32 01 00
www.scandichotels.dk
Best Western Hotel Ritz
Banegårdspladsen 12
8000 Århus C
Tlf: +45 86 13 44 44
www.hotelritz.dk
Comfort Hotel Atlantic Århus
Europa Plads 10-14,
8000 Århus
Tlf: +45 86 13 11 11
www.choicehotels.no
Cabinn Hotel Århus
Kannikegade 14
8000 Århus C
Tlf: +45 86 75 70 00
www.cabinn.com
Danhostel Århus Vandrehjem
Marienlundsvej 10
8240 Risskov
Tlf: +45 86 21 21 20

Cabinn Hotel Århus

Comfort Hotel Atlantic Århus
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Scandic Plaza
Hotel Ritz
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Foredragsholdere ved Kortdage 2010
Mandag d. 1. – onsdag d. 3. november 2010

Allan Aasbjerg ..........................................................................15
Anders Bo Andersen ............................................................... 56
Anders Friis-Christensen ........................................................ 27
Anders Sorgenfri Jensen ........................................................ 43
Anne Marie Carstens ...............................................................51
Aviaja Marsilie Neumann Andersen .........................................31
Bo Overgaard .................................................................... 39, 62
Brian H. Damsgaard................................................................ 52
Brian Skjold Elnegaard ........................................................... 54
Charlotte Sloth Lassen ............................................................ 39
Christian Fischer ......................................................................21
Claus Pedersen ........................................................................37
Dorte Holm ...............................................................................51
Dorthe Rejkjær .........................................................................61
Eli Skop ................................................................................... 62
Else-Marie Ulvsgaard ..............................................................21
Flemming Guldmann ............................................................... 53
Flemming Nissen .................................................................... 62
Hans Jørgen Larsen................................................................ 50
Hans Ravnkjær Larsen ........................................................... 23
Hans Skov-Petersen ............................................................... 35
Henrik Dupont ..........................................................................31
Henrik Larsen ...........................................................................41
Henrik Aanæs ..........................................................................17
Ian Berg Sonne ....................................................................... 45
Jackie Sandgaard ................................................................... 55
Jakob Vestergaard Olsen ........................................................ 62
Jeanett Egesø ..........................................................................31
Jenny Carlstedt ................................................................. 56, 57
Jens Jakob Nørtved Bork........................................................ 62
Jens Ole Back ......................................................................... 33
Jesper Nørgård Andersen ....................................................... 62
Jesper Rye Rasmussen .......................................................... 53
Jon Maidens ............................................................................ 25
Karin G. Nielsen ...................................................................... 54
Kenneth Ibsen ..........................................................................19
Kilian Ulm ................................................................................ 59

Knud Erich Jensen .................................................................. 46
Kristian Skak-Nielsen .............................................................. 48
Kristine Hoff Meyer ..................................................................19
Lars Breumlund ........................................................................61
Lars Brodersen........................................................................ 33
Lars Erik Storgaard ..................................................................47
Lasse Baaner ...........................................................................47
Laura Hedemand .....................................................................41
Lise Gerd Pedersen ................................................................ 62
Lone Hendriksen ..................................................................... 53
Michael Leth Jess ................................................................... 49
Mie Mølbak ........................................................................ 33, 46
Mike Parker ..............................................................................10
Morten Lind ............................................................................. 48
Niels Chr. Nielsen .................................................................... 44
Per Knudsen............................................................................ 50
Peter Batty ...............................................................................11
Peter Byrn ............................................................................... 59
Philip Hartmann....................................................................... 33
Poul Juul Hansen .................................................................... 60
Poul Nørgård ........................................................................... 53
René Løhde ............................................................................. 33
René Thorny............................................................................ 49
Sanne Mikkelsen ......................................................................41
Sik Cambon Jensen .......................................................... 23, 44
Soﬁe Gjedde-Simonsen ...........................................................13
Soﬁe Jæger ............................................................................. 60
Sten Frandsen ..........................................................................21
Sune Djurhuus......................................................................... 43
Susanne Boiesen Petersen..................................................... 45
Thomas Balstrøm .................................................................... 35
Thomas Knudsen .....................................................................15
Thomas Snitker ........................................................................13
Troels Kløvedal.........................................................................10
Ulf Månsson .............................................................................17
Ulf Silbersky .............................................................................37
Ulla Kronborg Mazzoli ............................................................. 25

Congress-salen - blågrønt spor

Udstillingen

Suecia - lime spor

Soirée (lokale 11)

Dania - gult spor

Udfordringen og biografen (lokale 12)

Nortvegia - blåt spor

Kortdage 2010

9

1. hovedtaler

2. hovedtaler

Mandag d. 1. november – 10:00 - 12:00

Tirsdag d. 2. november – 09:00 - 09:45

Sessionsleder: Lars Brodersen
Congress-salen

Sessionsleder: Sik Cambon Jensen
Congress-salen

Troels Kløvedal

Mike Parker

Troels Kløvedal åbner Kortdage 2010 med et foredrag
om, hvordan man holder
liv i nysgerrigheden - for
at blive ved med at udvikle
sig, for at blive ved med at
overleve.

Mike Parker er en mand
med mange talenter og et
meget varieret CV. Han arbejder bl.a. freelance for
BBC med at lave programmer i populær form om kort
og GIS.

Troels’ profession er “nysgerrig” (tænk at få lov til at
leve af at være nysgerrig),
og derfor falder det naturligt at lade Troels åbne
Kortdage 2010, hvis tema
netop er opdagelsesrejsen
og nysgerrighed.

Som skribent har han udgivet mangt og meget og i
radio og tv har han ligeledes
været en aktiv indlægsholder. Hans bogliste strækker
sig fra guides til lokalområderne i Wales over til vanedannende, informationsoplysende værker om kort
generelt.

Troels skriver på sin hjemmeside (www.troelskloevedal.dk):
“Vi lever i en fantastisk tid med mere frihed for næsten alle, på alle
planer, men tager den globale orientering med en hvis ro og synes, det
er helt forkert, når aviser, TV og IT-verdenen ustandselig fortæller os,
at verden bliver mindre og mindre. Det er den blevet lige siden oldtiden.
Da Inuit gik over Smith Sund til Thule for 4500 år siden. Fra den tid, hvor
Ming-kejserne sendte deres ﬂåder ud på verdenshavene for at komme
hjem med en encyklopædi om verdens vidundere. Op gennem renæssancen og oplysningstiden. Fra de europæiske opdagelsesrejsende til
Tietgen, der opbygger det Victorianske Internet til Kina i 1870 med telegrafen. Ja, hele vejen op til vore dages rejseaktivitet.

Som journalist skriver han artikler til en række større engelske aviser såsom the Independent, the Guardian, the Sunday Times og the Mirror.
I radioen kunne han tidligere på året høres på BBC4, hvor han havde sin
egen programserie om anvendelsen af kort og GIS.
Vær forberedt på at møde en person, som brænder så voldsomt for kort,
at lysten til formidlingen herom er enorm. Mike Parker har samlet kort
siden sin barndom, hvor effekter ofte blev ’lånt’ på ubestemt tid.
Ud over hans formåen med kort, vil Kortdage også afdække andre
spændende og overraskende sider af Mike Parker.

Jeg tror ligeledes på, at fattigdom kan udryddes. Se Sverige, der for blot
hundrede år siden var et af de fattigste lande i Europa med en fjerdedel
af befolkningen udvandret!
Jeg tror, at verden er evig ung, (hvis vi passer på den), fordi opdagelserne i den genetiske, medicinske videnskab er så enestående, at verden
faktisk bliver større og større. Jeg kan som alle andre slægtled se, at der
ved enhver ny erkendelse, hvad enten den er videnskabelig, geograﬁsk
eller religiøs, står en hvid og en sort engel på hver sin side af det nyfødte
barns vugge.
Jeg holder af dansk kultur og føler mig som et barn af den, men holder af
buddhismen, hvor fjern den end kan være fra vores kultur, fordi den bygger på erkendelse og erfaring, men erkender, at den står svagt socialt.
Jeg er betaget af at være til, og tænker på det hele tiden. Det er hvad
enten, jeg er til søs og går op på fordækket til ankerspillet med en kop
kaffe for at nyde morgenhimlen, eller jeg går ned i mosen i min baghave
og forundres. Jeg forundres over alle morgener på jorden. Over mysteriet, at vi er her, og at det ender med et par meter jord over kistelåget
- og det er godt nok. At livet koster livet… og at det derfor er så vigtigt
at leve det.”
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3. hovedtaler

Praktisk info

Onsdag d. 3. november – 09:00 - 09:45
Sessionsleder: Mads Møldrup
Congress-salen

Peter Batty

OBS!

Peter Batty er bredt set en
meget stor kapacitet indenfor geograﬁsk informationsteknologi.

Er du vegetar eller har du
brug for ”særlig” kost?

Han er grundlægger af og
formand for Spatial Networking, der udvikler en ny
infrastruktur for kalenderplanlægning, som skal kombinere sociale netværk med
fremtidig placering. Tidligere har han blandt andet været teknisk direktør hos to
af GIS-softwarebranchens
absolutte sværvægtere, Intergraph og Smallworld.

Hvis ja, skal du henvende dig til
Pernille Skriver, som så vil sørge for, at din
aftensmad svarer til dit behov.
Tlf.: 45 8936 2043
e-mail.: pernille.skriver@radissonblu.com

Han har været medlem af
redaktionen af GeoWorld magasinet siden 1996 og har udgivet et hav
af artikler. Han har givet foredrag ved en række store konferencer rundt
om i verden - nu er turen kommet til Kortdage.
Peter Batty har været involveret i udviklingen af branchestandarder,
herunder Open GIS Consortium (OGC) og IEC TC57 arbejdsgruppe
14, der omhandler systemgrænseﬂader i forsyningssektoren. Han er
medlem af bestyrelsen af GITA (Geospatial Information and Technology
Association). Peter arbejdede også tidligere indenfor det geograﬁske
område hos IBM.
Han tog sin kandidatgrad i datalogi ved universitetet i Oxford og har
desuden en bachelorgrad i matematik, ligeledes fra Oxford.

Madpakke til onsdag?
Hvis du i stedet for at deltage i frokostbuffetten onsdag inden afrejse ønsker at bestille en madpakke til hjemturen, er det en
mulighed.
Man skal blot rette henvendelse ved
registreringsbordet, hvor der vil ligge en
liste, som man kan skrive sig på.
Sidste frist for dette er dog mandag inden
kl. 12.00.
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NÅR VIDEN SKAL SES

INFORMI GIS - FRA

DATA TIL VIDEN

Hos Informi GIS er vi specialister i at gøre data til viden. Vores løsninger
bygger på en samling af produkter, der giver de bedste muligheder for
at indsamle, visualisere, analysere og publicere data, der dermed bliver til
brugbar viden.
Vi sørger for at de geograﬁske informationer kan deles i hele organisationen, både brugere og borgere får adgang til en verden af viden. Det
giver det bedste udgangspunkt for en række selvbetjeningsløsninger, der
bringer data og viden i spil - og frigør ressourcer.
ArcGIS Server er IT-kompatibel og giver browserbaseret adgang til integration mellem GIS og andre organisationssystemer.
Dermed skal data kun vedligeholdes ét sted og kan udnyttes optimalt på
rette sted af rette vedkommende - altid.

INFORMI GIS A/S
Jægersborg Allé 4
DK-2920 Charlottenlund
Telefon 39 96 59 00
Fax 39 96 59 34
informi@informi.dk
www.informi.dk

INFORMI GIS A/S
Lindholm Brygge 31, 1.
DK-9400 Nørresundby
Telefon 39 96 59 00
Fax 39 96 59 34
informi@informi.dk
www.informi.dk

INFORMI GIS A/S
Gråbrødregade 9, 2.
DK-6000 Kolding
Telefon 39 96 59 00
Fax 39 96 59 34
informi@informi.dk
www.informi.dk

Brugskvalitet

Session 1

Mandag d. 1. november – 13:00 - 15:00
Sessionsleder: Jesper Koch
Congress-salen

Hvad ved vi om brugerens oplevelser
af digitale kort?
Brugerinddragelse, brugerinddragelse, brugerinddragelse!
Vi har hørt det, forstået det, og kender de ﬂeste argumenter:
- Et produkts succesfaktor eller brugsrate er ikke længere deﬁneret af eller
kendetegnet ved dets tekniske funktionaliteter men afgøres i lige så høj
grad af dets brugervenlighed og oplevelsesværdi.
- Med brugerinddragelse tidligt i processen opdager du fejltolkninger
om løsningen/systemet, som ville være svære/dyrere at ændre senere
i processen.
- Investeringer i brugerinddragelse kan økonomisk betale sig i længden,
Return on investment, og brugerinddragelse behøver ikke at være
dyrt, besværligt og tidskrævende.
Hvordan man konkret kan gøre og de speciﬁkke udfordringer, vi ﬁnder
ved design af digitale kort og GIS-portaler, kan du høre mere om i den
session om Brugskvalitet.
Program
13:00 – 13:50: Live test - Thomas Snitker
Afholdelse af brugervenlighedstest i levende live af en løsning i brug
med følgende elementer:
• Publikum er observatører
• På forhånd har vi udvalgt et site: Gladsaxe kommune
• På forhånd har vi fastlagt nogle realistiske testopgaver
• Test
• Analyse i plenum
• Feedback til Gladsaxe kommune
13:50 – 14:10: Brugerinddragelse i forskellige faser af et projekt Thomas Snitker:
• Hvordan kan du inddrage brugerne i dine projekter?
• Hvornår kan du gøre hvad?
• Der vil blive præsenteret forløbet af en typisk case, hvor brugervenligheden er i fokus.
• Det vil blive vist, hvordan de forskellige testtyper kommer ind.
14:10 – 14:40: Erfaringer fra at arbejde med Usability for kortløsninger
– Soﬁe Gjedde-Simonsen:
• Hvordan indføres usabilitykrav i udbud, kravspeciﬁkationer og opfølgninger af et projekt?
• Hvilke generelle udfordringer ses der speciﬁkt i forhold til at lave webkortløsninger?
• Det digitale kort og dets karakteristika, herunder hensyntagen til skiftende kortindhold, zoom og symbolik, som er anderledes end for det
analoge kort.
• Udfordringerne ved at prioritere kortet i forhold til andre vigtige informationskilder, herunder lister og sagsdokumenter
• Hvilke tilgængelighedskrav, browserkrav og lignende er det offentlige i
højere grad forpligtiget til end andre?
14:40 – 15:00: Opsamling og spørgsmål fra salen

Soﬁe Gjedde-Simonsen, Atkins
Brugervenlighedskonsulent og interfacedesigner
hos Atkins. Soﬁe har i mange år arbejdet med
usabilty og graﬁsk design af webgisløsninger.
I det daglige arbejder Soﬁe på tværs af Atkins webgis-udviklingsprojekter i samspil med
resten af udviklingsteamet. Soﬁe har derfor
udført mange forskellige typer af usabilitytest
med forskellig form for brugerinddragelse. Derudover arbejder hun med det praktiske som
koordinator i arbejdet med kodning og opsætning af den graﬁske
brugergrænseﬂade. Soﬁes baggrund er inden for geoinformatik og IT.

Thomas Snitker, Snitker & Co.
Thomas er Cand. mag i medievidenskab og
blandt Danmarks førende brugervenlighedsspecialister. Thomas stiftede i 2005 Snitker & Co.
som han er ejer af. Han har mange års erfaring
i brugervenlighedsbranchen med brugervenlighedsundersøgelser for nationale og internationale virksomheder. Thomas er hyppig taler på
danske og internationale konferencer og er blogger på ComputerWorld. Derudover fungerer han
som censor på ITU og Biblioteksskolen.
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Digitale skråbilleder 2010
Leveres som webservices til GIS,
Internet og mobile enheder fra
geoserveren BlomURBEX®.
Fleksible plug’n’play løsninger,
hvor du er i luften på få timer.

www.blomasa.com

Masnedøgade 20
2100 København Ø
Tlf.: 70 200 226
blom.dk@blomasa.com

True Møllevej 9
8381 Tilst
Tlf.: 70 220 426
aarhus@blomasa.com

Supereksperterne prøver at komme ned på jorden

Session 2

Mandag d. 1. november – 13:00 - 13:30

Mandag d. 1. november – 13:30 - 14:00

Sessionsleder: Henrik Aanæs
Suecia

Sessionsleder: Henrik Aanæs
Suecia

Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

Nye højdekurver: en balance mellem numerisk nøje og kartografisk møje

Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her
vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces.

I omtrent 100 år har højdekurver på danske topograﬁske kort været baseret på materiale opmålt af militærtopografer omkring 1900.

Der ﬁndes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reﬂectance distribution function”, BRDF, der tager højde for fysiske og
geometriske forhold ved optagelserne. Denne metode er en statistisk
baseret normalisering eller kalibrering baseret på pixels i overlappet
mellem nabo-ortofotos. Ikke alle pixels bør indgå i kalibreringen, der
er en form for regressionsanalyse, som i modsætning til almindelig
mindste kvadraters regressionsanalyse tager højde for unøjagtigheder
i både prediktor- og respons-variabel. Kun pixels i overlappet, der er
uforandrede, bør medtages i kalibreringen.
For eksempel skal pixels, der i én optagelse indeholder en bil, der ikke
ﬁndes på nabo-optagelsen, naturligvis ikke medtages. Sådanne forandringspixels ﬁndes automatisk og fjernes før kalibreringen. Forandringspixels ﬁndes ved hjælp af en allerede rapporteret teknik baseret
på en kendt metode fra den multivariate statistik, nemlig kanonisk korrelationsanalyse.
Et problem i denne forbindelse er, at et bestemt ortofoto typisk vil skulle
kalibreres til ﬂere nabo-ortofotos. Disse ﬂere kalibreringer vil iblandt
være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et
ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi
samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en lavere værdi i det fælles
overlap. Processen må derfor være adaptiv, og der må ofte itereres ﬂere
gange for at opnå visuelt tilfredsstillende resultater.
Sådanne automatiseringsbestræbelser kan være vigtige i et forsøg på
“insourcing” af arbejdspladser fra bl. a. Asien, hvortil en stor “outsourcing” hidtil er foregået.

Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Space
Forskning vedrørende, undervisning i og anvendelse af geoinformatik, specielt (multivariat)
statistik, billedanalyse og telemåling.

Dette materiale blev undervejs suppleret og bearbejdet i ﬂere omgange
og opnåede med tiden stor kartograﬁsk perfektion. Kurverne gav et
godt indtryk af landskabets lokale form. Derimod var de mange bearbejdninger ikke i stand til at reparere på den drift i materialets absolutte
nøjagtighed, som er en uundgåelig sideeffekt af den aldrende teknologi,
der blev brugt ved opmålingen.
Derfor har det længe været kendt, at en revision af højdekurvebilledet
ville blive nødvendig. Med introduktionen af Danmarks Højdemodel er
en revision blevet decideret presserende. Forskellen mellem det eksisterende kurvebillede og den tilgængelige information om landskabets
absolutte højde er blevet for stor.
Typisk genererer man nye kurver ved interpolation i højdemodellen.
Den slags kurver afspejler landskabet minutiøst og er med deres høje
informationsindhold vanskelige at fortolke. Derfor udtynder man punktmængden i kurverne for at opnå et mindre nøjagtigt, men mere roligt
kurveforløb.
Sædvanligvis sker udtyndingen med en variant af den klasssiske
Douglas-Peucker-algoritme. Douglas-Peucker lider dog af nogle svagheder. For det første ses der rent lokalt på hver enkelt kurve for sig. For
det andet udtynder metoden kun de punkter, der allerede indgår i et kurveforløb. Der rykkes således aldrig rundt på de resterende punkter for at
optimere kurveforløbet. Det betyder, at de udtyndede kurver ofte fremstår kantede og (i grelle tilfælde) endda krydser hen over hinanden.
For at reducere disse ulemper har vi på Kort & Matrikelstyrelsen udviklet
en ny empirisk funderet ﬁltreringsalgoritme til højdekurver. Algoritmen
er udviklet i tæt samarbejde mellem geofysikere og kartografer i et forløb, hvor traditionel geofysisk ﬁltrering blev tilpasset gennem løbende
tilbagemeldinger fra kartograﬁsk faglige vurderinger af resultaterne.
Processen ledte til en algoritme som kombinerer iterationer af anisotrop
(dvs. formbevarende) og isotrop (dvs. formudtværende) ﬁltrering. Under
iterationerne introduceres en stedse mere strikt fastholdelse af lokale
ekstrema. Filtreringsdelen sørger for, at kurvebilledet bliver glat og mere
letforståeligt, mens fastholdelsesdelen skaber overensstemmelse mellem kote og kurvebillede for de mest fremtrædende landskabselementer.
Med denne ﬁltrering har det været muligt, inden for en rimelig tidsramme, at skabe et kurvebillede, som udgør et passende kompromis mellem det gamle kurvebilledes overlegne kartograﬁske kommunikation og
den nye højdemodels overlegne topograﬁske nøjagtighed.

Thomas Knudsen, Kort & Matrikelstyrelsen
Højdemodeller, geodætiske databearbejdningssystemer.

Medforfattere
Tom Jensen, Gitte Rosenkranz, Tom Andersen
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ENRICHING

SOCIETY

Professionelle tjenester indenfor Geograﬁsk IT
SWECO Position er specialiseret indenfor Geografisk IT, GIS og håndtering af geografiske data
og har i løbet af de seneste 10 år etableret sig som en af de primære leverandører af GIS- og
datahåndteringstjenester på det nordiske marked. Det gælder serverteknik, håndtering af geo-databaser, webklient teknik, udvikling af nye programmer og opgradering af eksisterende applikationer.
Oplæring af kundernes medarbejdere, systemdrift, bearbejdning af data og teknisk avancerede
analyser har ligeledes været en del af projekterne. Sweco Position er et software uafhængigt rådgivningsselskab, der sammen med kunden vælger den bedste programplatform til at løse den
aktuelle opgave. I Sweco Position arbejder der cirka 160 fuldtidspersoner.

www.sweco.se

Supereksperterne prøver at komme ned på jorden

Session 2

Mandag d. 1. november – 14:00 - 14:30

Mandag d. 1. november – 14:30 - 15:00

Sessionsleder: Henrik Aanæs
Suecia

Sessionsleder: Henrik Aanæs
Suecia

En struktureret tilgang til behandling af
laserscannede data.

Avancerede 3D løsninger og kortlægning

Der er opstået stor interesse for brug af 3D data og for at ﬁnde effektive
metoder til indsamling af højopløste data. Dette har gjort store mængder af “rå” data tilgængelige, men mange kæmper stadig med at transformere dataene hurtigt og enkelt til et brugbart format.
Med ﬂere input-kilder og lange dataprocesser er det afgørende at have
en struktureret tilgang. Denne session skal demonstrere, hvordan processen kan automatiseres og anvendes graﬁsk.
Et case studie fra Sverige vil blive brugt til at illustrere, hvordan store
mængder laserscannede data kan konverteres til brug for tværproﬁl-,
strøm- og terrænanalyse.
Studiets hovedformål var at undersøge klimaforandringer og vandaﬂedning i kommunen Kävlinge i Sverige. Et område, som er rigt på både
planter og dyrearter.
Data og automatiserede arbejdsgange bliver illustreret i FME (et “Spatial ETL”-redskab), og deltagerne vil få information om:

Kortlægning er for længst blevet en 3D proces, således at vi har 3D
bymodeller, true ortofoto, osv. Dette indebærer, at 3D IT-værktøjer er
blevet yderst relevante. Disse værktøjer er bl.a. blevet udviklet inden
for computer graﬁk og computer vision. Derfor mener vi, at der med
fordel kunne være en større kommunikation mellem disse fagområder
og geobranchen.
Foredraget vil belyse automatisk fotogrammetri, 3D visualisering og 3D
geometrisk processering i lyset af moderne kortlægning.
Derved vil vi åbne op for yderligere dialog.
En oversigt over de tre emneområder er:
Automatiseret fotogrammetri
Her vil det blive beskrevet, hvordan teknikker fra computer vision kan
bruges til at understøtte og automatisere opbygningen af 3D bymodeller.

- Passende projektorganisation
- Datainspektion af 3D-data
- Krav til destinationsdata mht. ﬁlformater og performance
- Testkørsel af arbejdsgange
- Skabelse af DEM-ﬁler og mosaik

Geometrisk processering
Automatisk scanning, f.eks. med Lidar, har en tendens til at generere
meget store datasæt, der indeholder ﬂere punkter end nødvendigt og
måske ikke de rigtige punkter. Landmåling producerer færre punkter,
men det kan være en udfordring at få dem forbundet i det bedst mulige
net af trekanter til brug for en overﬂademodel.

Ulf Månsson, SWECO

I denne del af foredraget vil vi gennemgå moderne teknikker til processering af geometriske data, der gør det muligt at:
- forsimple store trekantsnet,
- udglatte eller fjerne støj på trekantsnet og
- optimere strukturen på trekantsnet - d.v.s., hvordan punkterne er forbundet.

Projektleder og GIS-konsulent hos SWECO. Ulf
har over 15 års erfaring med GIS og fokuserer
på Spatial ETL. Ulf er internationalt anerkendt
for sin FME-ekspertise og var blandt de første i
verden, der ofﬁcielt blev tildelt akkrediteringen
“Certiﬁed Professional”.

3D Visualisering
Selv med reduktion og optimering af datasæt kan det være en udfordring at visualisere og undersøge store datasæt. Det kræver ofte special programmer og store computere.
I denne del af foredraget vil blive demonstreret, hvordan ﬂere og ﬂere
ellers tunge 3D og GIS-opgaver kan løses i en almindelig Internet browser.

Henrik Aanæs, DTU Informatik
Forsker og underviser inden for computer vision og automatisk fotogrammetri.
Medforfattere
J. Andreas Bærentzen og Bent D. Larsen
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Punktér udgifterne
med effektiv GIS

Med en webGIS-løsning
følger mange fordele – bl.a.:
Højere datakvalitet og lavere omkostninger
Markant reduceret indlæringstid
Mere brugervenlighed og højere effektivitet
Erstatning af desktop

WebGIS-løsninger fra Grontmij | Carl Bro er din hurtige og
priseffektive vej til en smidig geografisk tilgang og præsentation af jeres data. Det har en stor del af landets kommuner
og en bred vifte af organisationer og virksomheder allerede
opdaget. Vores GIS-løsninger tilfører din virksomhed konkret
værdi og giver brugervenligt det overblik, du har brug for.

Vil du vide mere?
Ring til afdelingschef, GIS & IT, Bo Overgaard 4348 6998

BBR-GIS holder åbent hus

Session 3

Mandag d. 1. november – 13:00 - 13:30

Mandag d. 1. november – 13:30 - 14:00

Sessionsleder: Kirsten Elbo
Dania

Sessionsleder: Kirsten Elbo
Dania

WebGIS-løsninger anno 2010 – et eksempel fra Kulturarvsstyrelsen

Beregning af spildevand fra den spredte
bebyggelse vha. BBR og GIS

Kulturarvsstyrelsen administrerer ﬁre nationale registre, der samler informationer om Danmarks kulturarv. Informationer fra disse udstilles i en
række webløsninger, som skal understøtte behov fra simple visninger
til avancerede sagsgange. Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med
Atkins redesignet systemet ”Fredede og Bevaringsværdige Bygninger”.
Den oprindelige løsning er lavet på et tidspunkt, før udviklingen af webGIS for alvor tog fart, og er desuden behæftet med nogle problemer,
hvad angår brugervenlighed.

By og Landskabsstyrelsen har til opgave mindst en gang om året at levere en ny og opdateret tabel med landets såkaldte ”spredte bebyggelse”,
dvs. bygninger, der ikke er kloakerede, men udleder deres spildevand
på anden måde og dermed belaster vandmiljøet. Det er en opgave, som
involverer temmelig store mængder af data fra mange kilder.

I dag stiller brugerne større krav til både funktionalitet og graﬁsk design,
hvorfor redesignet har haft to hovedformål:
1. At opdatere den offentlige webløsning med et moderne GIS og et
mere nutidigt udseende. For Kulturarvsstyrelsen har det været et ønske
at lette borgernes adgang til oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger for derigennem at øge interessen for denne del af vores
kulturarv.
2. At gøre avanceret forretningslogik mere brugervenlig for nyregistrering og redigering af oplysninger. Systemet afspejler en avanceret forretningslogik og har tidligere været svært tilgængeligt for andre end de
mest ihærdige og dygtige professionelle brugere. Kommunerne er centrale brugere af FBB, men da det er frivilligt for kommunerne at indberette data, har det været vigtigt at designe systemet, så brugeren får en
positiv oplevelse med systemet.
Oplægget vil være bygget op omkring en række eksempler på, hvordan
funktionalitet i det eksisterende system er redesignet med en diskussion
af hvilke overvejelser, der er gjort i de enkelte tilfælde. Hvornår kan man
f.eks. med fordel redesigne et system frem for at bygge et nyt?
I oplægget vil der desuden blive lagt vægt på, hvordan man opnår brugervenlighed på et eksisterende system. Der vil være en diskussion af
balancen mellem at bruge økonomi på at lave et system brugervenligt,
der kan være en omkostelig affære, kontra at uddanne brugerne. FBB
har mange forskellige brugere, der har vidt forskellige forudsætninger
og behov, og Kulturarvsstyrelsen vil fortælle om tankerne omkring at
håndtere dette.

Kristine Hoff Meyer, Kulturarvsstyrelsen
Kristine er projektleder i Kulturarvsstyrelsens
systemudviklerteam, som har ansvaret for vedligeholdelse og udvikling af de ﬁre nationale
kulturarvsregistre. Kristine er uddannet cand.
mag. i kunsthistorie og informationsvidenskab
og har 10 års erfaring som projektleder fra TDC
og Kulturarvsstyrelsen. Hendes ekspertise ligger indenfor design, brugervenlighed og projektledelse, og hun har erfaring med udvikling
af web-gis løsninger til en meget forskelligartet
brugergruppe.

Udgangspunktet er et udtræk fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR),
der indeholder en enkelt bygning pr. adresse i alle de ukloakerede ejendomme – svarende til omkring 350.000 af de i alt mere end 4 millioner
bygninger i Danmark. Tabellen geokodes på grundlag af adressekoordinaterne.
Udtrækket skal derpå korrigeres lidt. F.eks. ﬁndes der bygninger indenfor de kloakerede områder, som i BBR er angivet som ukloakerede, og
der er heller ikke fuld overensstemmelse mellem BBRs og ejendomsregistrets angivelse af bygningernes anvendelse.
Dernæst skal tabellen beriges med oplysninger fra en lang række andre
kilder, både ud fra den geograﬁske placering og ud fra attributterne.
Ud fra bygningernes anvendelse anslås den samlede udledning (antal
personer gange hvor stor en del af året, bygningen benyttes, gange
standardværdier for hver persons udledning af vand, kvælstof, fosfor og
organisk stof). Den samlede udledning ganges derefter med renseeffekten for den aktuelle type rensning.
Til slut er turen kommet til kravene til fremtidig rensning. Hvis bygningen
ligger i et område, der snart bliver kloakeret, er der ikke mere at gøre,
men ellers er der for alle dele af landet deﬁneret krav til renseklassen,
som dog kun gælder, hvis det vandløbssystem, bygningens udledninger
ender i, er overbelastet.
Denne opgave har By og Landskabsstyrelsen i samarbejde med LE34
automatiseret, så den let kan udføres ensartet hver gang, men samtidig
kan ændres, når nye data eller behov gør det nødvendigt. Hver enkelt
delopgave tilføjes blot på listen med programtrin.
En særlig udfordring har været, at man ikke kan være sikker på, at alle
de mange datakilder beholder den samme struktur. Programmet kontrollerer derfor ved start, at alle de benyttede tabeller ﬁndes og har en
datastruktur, der tillader afvikling af alle programtrin. Desuden kan man
undervejs i afviklingen kontrollere tabellernes indhold for ugyldige værdier og om nødvendigt stoppe afviklingen.
Med denne løsning foregår produktionen af en ny tabel automatisk og
medarbejderne kan lave noget andet imens. Hvis denne proces skulle
laves manuelt, ville det tage måneder at få en ny tabel klar. Flere andre
opgaver kunne med fordel løses på lignende måde.

Kenneth Ibsen, Miljøcenter Nykøbing-Falster
Arbejder til daglig med GIS og spildevand i forbindelse med Novana og vandplaner.

Medforfatter
Anne Juul Sørensen, ATKINS
Medforfattere
Kristoffer Colding, By- og Landskabsstyrelsen
og Nikolaj Frandsen, LE34
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Geodata Danmark
– specialister i WebGIS & Geodata
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Verden er omskiftelig! Der sker konstant ændringer
af de rammer vi bevæger os i. Hos Geodata Danmark
sætter vi en ære i at give seriøs rådgivning om GIS
og Geodata, så der skabes mest mulig nytteværdi i
eksisterende data og applikationer.

Geodata Danmark har i år fokus på
VisKort med
lokale FOT data
og ortofoto

BorgerGIS
VisKort Online til GIS i hjemmesider
NetDialog – Giv et tip til borgerhenvendelser
Sagsbehandler WebGIS
NetGIS Sag
Flex Viewer til ArcGIS Server
Geodata Online
Hosting af geodata
Værditilvækst i eksisterende geodata
FOT-data og OGF datamodeller

Energivej 3, 4180 Sorø . Birkemosevej 7, 6000 Kolding
Tlf. 57 86 04 00 . info@geodata.dk . www.geodata.dk

Besøg vores stand på Kortdage 2010, hvor vi
traditionen tro byder på en kold fadøl og en
snak om mulighederne med GIS og geodata i
din kommune!

BBR-GIS holder åbent hus

Session 3

Mandag d. 1. november – 14:00 - 14:30

Mandag d. 1. november – 14:30 - 15:00

Sessionsleder: Kirsten Elbo
Dania

Sessionsleder: Kirsten Elbo
Dania

Termografiprojekt i Odense Kommune

Digital Offentlig Byggesagsbehandling
– leg, lær, ansøg!

Med en vedtaget Klimaplan i foråret 2010 vil virksomheden Odense
Kommune gå forrest for at gøre Odense til en af de byer i Europa, der bidrager mindst til klimaforandringerne. Det langsigtede mål er, at Odense
skal være en CO2-neutral by i 2050 og allerede i 2012 skal CO2-udslippet reduceres med 8%. Tre overordnede indsatsområder – vedvarende
energi, energibesparende tiltag og en klimarigtig transportsektor er
grundstenene i klimaplanen for at nå de ambitiøse mål.
Odense Kommune har som virksomhed og bygningsejer direkte mulighed for at regulere og effektivisere energiforbruget og den proces
er allerede iværksat. Men da det er et fælles ansvar at imødegå og bekæmpe klimaforandringerne, ønsker kommunen i vid udstrækning at
inddrage erhverv og borgere så meget som muligt.
Et af de energibesparende tiltag er at undersøge bygningsmassen i
kommunen for varmetab. Der er derfor igangsat et termograﬁprojekt,
hvor et område på 1000 ha. i foråret 2010 er termograferet fra ﬂy. Optagelserne er udført med større længde- og sideoverlap end ved sædvanlige luftbårne optagelser, dette for at kunne anvende billederne i sammenhæng med 3D-bygninger. På den måde er det ikke kun varmetab
fra bygningernes tage, men også varmetabet fra facader og gavle, der
vil kunne identiﬁceres. Ligeledes er optagelserne udført med en bedre
nøjagtighed end ved tilsvarende projekter, for at kunne præcisere varmeudslippet fra eksempelvis døre og vinduer.
Data skal inden offentliggørelse bearbejdes. Da Odense Kommune har
gennemført geokodning af BBR på bygningsniveau er det oplagt at inddrage disse data i processen. Endvidere søges der om tilladelse til at
anvende udvalgte forbrugsdata for at kvaliﬁcere data.
De bearbejdede data skal offentliggøres på kommunens kortportal. De
bygningsejere, hvor de største varmetab registreres, får en henvendelse fra kommunen, hvor de tilbydes besøg af en energirådgiver for et
uforpligtende energitjek af deres bolig.
Det er kommunens intention, at de ejendomsejere, der ud fra energitjekket ønsker at iværksætte energiforbedrende tiltag, skal kunne tilbydes
en fordelagtig ﬁnansiering. De sparede udgifter til varmeforbruget afdrages på investeringerne til eksempelvis efterisolering af loft og hulmur
eller nye døre og vinduer.
Målet er således, at så mange virksomheder og boligejere som muligt,
i det termograferede område, energiforbedrer deres bygninger, og dermed hjælper med til at reducere CO2-udledningen.

Hvert år bliver der brugt store ressourcer på byggesagsbehandlingen
i Danmark. Byggesagsbehandling er et meget komplekst område og
mange ansøgninger skal ofte frem og tilbage mellem ansøgeren og den
kommunale byggesagsbehandler adskillige gange, enten fordi de er mangelfulde, eller fordi oplysningerne i ansøgningerne ikke er korrekte.
Erhvervs- og Byggestyrelsen har i samarbejde med 6 kommuner og
KL gennemført et projekt, som har til formål at digitalisere byggesagsbehandlingen fra borgeren får idéen til et projekt og til der ligger en
fuldstændig ansøgning på den kommunale byggesagsbehandlers bord.
Projektet er gennemført med støtte fra ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi).
Projektet er nu gennemført og IT-løsningen er sat i drift i de 6 kommuner. De allerede høstede erfaringer viser, at brugerne er positive, og de
modtagne ansøgninger ser ud til at være af en væsentlig højere kvalitet
end hidtil.
Foredraget vil gennemgå projektidéen og projektoplægget og sammenholde idéfasen med det færdige resultat. Der vil blive gjort rede
for, hvordan en ”før/efter måling” er blevet udvalgt for at kunne vurdere
effekten af digitaliseringen.
En væsentlig del af løsningen er baseret på data, der benyttes til at give
ansøgeren et overblik over de muligheder og eventuelle restriktioner og
forhindringer, der ﬁndes på lige netop hans ejendom. Oplysningerne
bliver hentet fra en række centrale registre og services.
Foredraget vil gennemgå og demonstrere, hvordan koblingen til de
enkelte dataelementer er foretaget dels vha. nøgleattributter og dels
gennem geograﬁske operationer (overlapsanalyser). Hvad giver det af
udfordringer for løsningen, at man baserer sig på centrale services, der
helst skal være oppe og køre alle sammen, for at løsningen kører? Der
vil blive givet forslag til strategier for at mindske generne, hvis én eller
ﬂere services ikke kan levere data. Endelig vil vi demonstrere en simpel
byggeansøgning set fra ansøgerens stol.

Christian Fischer, Grontmij | Carl Bro
Christian arbejder i Grontmij | Carl Bro A/S indenfor GIS og IT og har mere end 15 års erfaring
med adresser og ejendomsdata. I projektet har
Christian varetaget integrationen til de eksterne
data, som anvendes gennem åbne snitﬂader.

Såfremt det igangsatte projekt bliver en succes, er det efterfølgende
planen, at den resterende del af Odense by termograferes.

Sten Frandsen, Odense Kommune
Arbejder med sagsbehandling og udvikling af
GIS-analyser og GIS-temaer.

Else-Marie Ulvsgaard, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Else-Marie arbejder i Erhvervs- og Byggestyrelsen og er projektleder for projektet ”Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling”.
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FOR AT GØRE EN
LANG HISTORIE KORT
Vores løsninger inden for GIS effektiviserer det daglige arbejde og gør
livet nemmere for kommuner og borgere.
Besøg vores stand og se blandt andet hvad vores nyeste produkt,
GISurvey, kan gøre for dig og vind en iPad.

WWW.RAMBOLL.DK

Brænd igennem - eller brænd inde

Session 4

Mandag d. 1. november – 16:00 - 17:30
Sessionsleder: Hans Ravnkjær Larsen
Congress-salen

Brænd igennem - eller brænd inde
Vi har alle et budskab. Vi har alle en måde at levere det på og nogen
gange lykkes det rent faktisk at få budskabet bragt ud.
Måden, hvorpå man får ide, tanke og handling sat i gang, er mangeartet.
Hvad der fungerer i ét tilfælde, fejler fælt i et andet. Hvad er det, som skal
til for kunne trænge igennem? Hvad er det, som gør, at nogen brænder
igennem og andre brænder inde? Dette og mange andre spørgsmål har
vi sat os for at ﬁnde svar på www.kortdage.dk
En applikation, et program, en hjemmeside, et medie, ja hvad som helst
er et værktøj og en beholder, som endegyldigt har til formål at bringe information rundt i et evigt kaotisk system, så et godt udgangspunkt for at
besvare ovenstående vil selvsagt være at se på disse bud på generiske
budbringere, som vi alle omgås dagligt. Med dette på plads skal der ses
på den faktiske information. Hvor skabes den? Af hvem? Af hvad? For
hvem? Hvorfor? Og hvorfor ikke?
Mange gode websites, portaler eller services bliver bare aldrig nogen
succes uanset layout og indhold. Andre rammer en eller anden nerve,
selv om hverken indpakning eller nytænkning præger dem. Disse besynderligheder eller oplagte vindersager hives frem af skuffen i ﬂæng
og vil sammen med publikum blive analyseret og vurderet.
Ved dette års Kortdage vil vi stille skarpt på eksisterende, kommende
og mulige afarter af information, kommunikation og udbredelsesmedier.
I en 5-10 nedslagspunkter vil vi kikke på mekanismer og strukturer, som
alle sammen er nødvendige for, at budskaber af enhver art kan brænde
igennem.

Sik Cambon Jensen
Arbejder som GIS Guru hos KMD. Arbejdsområderne er GIS, kort og fagsystemer til kommunerne.

Hans Ravnkjær Larsen
Hans rådgiver virksomheder og organisationer
om de gode historier hos ‘hr larsen - pronto!‘
Ikke mindst dem, der kommer af at bygge bro
mellem data på den ene side og perspektiverne i
at anvende dem på den anden.

Medforfattere
Thomas Snitker, Snitker & Co.
Lars Brodersen, Aalborg Universitet
Steen Roar Hillebrecht, Erhvervsakademi Sjælland

Kortdage 2010

23

KMD GIS Inside
KORT OG GODT
KMD har stor ekspertise i at sammenstille data fra registre til brug for sagsbehandlingen.
Men hvorfor stoppe her. GIS skal være en naturlig del af sagsbehandlingen og med
KMD GIS Inside gør vi det lettere at lave en samlet procesunderstøttelse ved at tænke
kort ind i applikationerne.
Kort skal med andre ord være en integreret del af KMD’s løsninger.
Kort og data hænger naturligt sammen, og KMD gør det let for kommunen at udnytte
sine faglige kompetencer i stedet for at bruge tid på datasamling.
Kom og besøg os på stand nr. 1 til en snak om GIS.

INSPIRE - sidste nyt
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Sessionsleder: Jan Juul Jensen
Suecia

Sessionsleder: Jan Juul Jensen
Suecia

Kan GI-loven inspirere geografisk infrastruktur?

INSPIRE compliant systematic approach
to environmental data flow

Der er nu for alvor gang i udmøntning af Lov om infrastruktur for geograﬁsk information (GI-loven) og hermed implementeringen af INSPIREdirektivet. EU har udarbejdet de regelsæt, som skal følges i forbindelse
med etablering af INSPIRE. Det drejer sig om regler for metadata, data,
tjenester og aftalegrundlag, der trinvis skal implementeres henover perioden frem til 2019.

The demand for ﬂows of environmental data between levels of government, organisations, and European countries is increasing. This demand is being driven by policy makers need to have up-to-date and
comparable information, and through the responsibility to make environmental data publicly available. Some of this data is deﬁned in speciﬁc
requests e.g. through reporting. Other ﬂows are much broader with interoperability being the critical requirement.

Men hvad betyder det for offentlige myndigheder, private leverandører
og andre interessenter? Hvem er omfattet af loven og hvilke opgaver
medfører det? Hvilke data er omfattet og hvordan får vi adgang til dem?
Hvor ligger INSPIRE-værdien og hvordan kan vi høste den? Oplægget
vil give et bud på besvarelse af disse spørgsmål. Der vil blive givet en
status på implementeringen lige nu og en oversigt over de kommende
opgaver samt deres ansvarlige.
Myndigheder, som er omfattet af loven, har en række opgaver, som beskrives i INSPIRE gennemførelsesbestemmelserne og tilhørende vejledninger. Det drejer sig om:
• At etablere visnings- og download-tjenester i henhold til forordning for
nettjenester
• At distribuere geodata, der vedrører INSPIRE i henhold til dataspeciﬁ kationerne for de relevante INSPIRE-temaer
• At oprette metadata for de geodata, der vedrører INSPIRE-temaerne
og de tilhørende tjenester
Yderligere skal etablering og udbygning af den geograﬁske infrastruktur overvåges og rapport herom tilsendes EU-kommissionen. I den forbindelse skal INSPIRE-ansvarlige myndigheder opliste de metadata,
geodatasæt og tjenester, som de besidder, og angive, om disse er i
overensstemmelse med INSPIRE-reglerne.
Oplægget vil også indeholde en beskrivelse af de største udfordringer,
f.eks. at få det decentraliserede ansvar for implementeringen til at lykkes. Heri spiller nedsættelsen af Samordningsudvalget i februar 2010
en væsentlig rolle. I første omgang er udvalgets opgave at bistå miljøministeren ved implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark. Udvalget har på længere sigt også mulighed for på eget initiativ eller efter
miljøministerens anmodning at fremkomme med indstillinger om initiativer og tiltag til fremme af den geograﬁske infrastruktur i Danmark.
GI-loven sikrer, at en række datatemaer kan ﬂyde frit på tværs af grænser mellem lande og grænser mellem forvaltninger. Dette sker gennem
opbygning af en infrastruktur for geograﬁsk information, hvor data med
tilhørende funktionalitet og aftaleforhold tilbydes i et miljø, der sikrer interoperabilitet. I loven og bemærkningerne til denne lægges op til en tæt
forbindelse til digital forvaltning for at sikre bred anvendelse af geograﬁsk
information.

The challenge is that environmental data is available in a multitude of
formats and media, which are not necessarily harmonised between producers. Many resources are spent trying to align the data in a common
format.
Data ﬂows will only work if there is an agreed applicable format for supplying data, and a systematic approach to ensuring the quality of the
data to meet a speciﬁed level. A systematic approach to reporting will
reduce the costs.
The aim of this presentation is to introduce environmental data ﬂows
illustrated with our experience from European Pollutant Release and
Transfer (EPRTR) Directive and the Water Information System for Europe (WISE). Using these ﬂows, the implementation of Quality Assurance
and Quality Control in a reporting ﬂow will be discussed. Some examples from other countries will illustrate how such data ﬂows have been
implemented elsewhere.
Secondly the presentation will look at how the Shared Environmental
Information Strategy (SEIS) and the INSPIRE Directive can inﬂuence
how environmental ﬂows are implemented at the local level.
Finally, considering demand is increasing, particularly for more timely
data, a view on how the architecture can help to mitigate the costs of
making data available for building products and services, with a brief
introduction to the OGC SensorWeb standard and its application within
the context of the presentation.

Jon Maidens, ATKINS
Jon is a project manager. Since 2006 Jon has
been working with the European Environment
Agency developing web mapping applications
and recently SensorWeb implementation. Jon
also manages a contract with the European
Commission providing technical support for the
implementation of the Water Information System
for Europe (WISE), and a contract to provide
GIS expertise to Eurostat.

Ulla Kronborg Mazzoli,
Kort & Matrikelstyrelsen
Leder af INSPIRE-teamet i Kort & Matrikelstyrelsen, og nationalt INSPIRE-kontaktpunkt. Står for
forvaltning og udmøntning af Lov om infrastruktur for geograﬁsk information og sekretariatet for
OIO-udvalget for stedbestemmende information,
som behandler spørgsmål om grundlæggende
principper for og rammer om arkitektur for og itunderstøttelse af stedbestemt information.
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De bedste kort på hånden
– med GIS og kort fra COWI

Besøg COWIs stand og få mere viden om de nyeste tendenser og teknologier
inden for GIS og kort.
Få en snak med os om:
s

Mobile mapping

s

Integration mellem WebGIS-systemet Stratus og ODEUM e-Plan
(for eksempel digital kommuneplan)

s

Effektivisering af LER-besvarelser med WebGIS-systemet Stratus til forsyningsvirksomheder

s

Geograﬁsk registrering på web og iPad.

COWIs rådgivere står klar på standen med vores seneste kortprodukter og viden om anvendelser,
digitale kommuneplaner, ejendomsretlige data, GIS-løsninger
og meget mere ...

COWI Lyngby
45 97 22 11

COWI Silkeborg
87 22 57 00

COWI Vejle
76 42 64 00

COWI Aalborg
99 36 77 00

COWI Århus
87 39 66 00

COWI Odense
63 11 49 00

www.cowi.dk
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Sessionsleder: Jan Juul Jensen
Suecia
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Dania

Nyt Geodata-info.dk - Implementering af
en central infrastrukturkomponent

Geoforums Generalforsamling 2010

KMS udvikler næste generation af geoportalen Geodata-info.dk. Den
nye Geodata-info.dk er omstillingscentralen, der giver en fælles indgang til metadata om geodata i Danmark. Metadata er information om
geodatasæt og/eller geodatatjenester. Metadata gør det muligt at ﬁnde
relevante geodata og vurdere disses anvendelighed til en given brug.

Generalforsamlingen i 2009 besluttede, at der fremover skulle holdes
generalforsamling i forbindelse med Kortdage. Geoforum byder derfor
medlemmerne velkommen til årets generalforsamling.

Publicering af metadata via Geodata-info.dk bliver tilgængelig for alle
dataejere, og det forudses at Geodata-info.dk vil blive bredt anvendt af
geodatabranchen i Danmark. Tjenesten er blevet færdigudviklet i løbet
af sommeren 2010, og dataejere kan nu indlæse deres metadata.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om selskabets aktiviteter.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af præsident - hvert andet år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
ii. 1 intern revisor.
iii. 1 intern revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Geodata-info.dk gør det muligt for dataejere at publicere metadata. Ikke
mindst giver portalen mulighed for på kvaliﬁceret vis at søge og udvælge
relevante geodata med udgangspunkt i de geograﬁske datas metadata.
Geodata-info.dk inkluderer open source komponenten ”Vis kort”, som
baserer sig på fælleskomponenten ”Vis stedet”. Denne kortklient gør
det muligt at vise fundne geodata, hvor disse er tilgængelige.
Projektet er en del af implementeringen af ”Lov om infrastruktur for geograﬁsk information”. Denne lov fastlægger rammerne for en dansk geograﬁsk infrastruktur og implementerer EU’s INSPIRE-direktiv i dansk
lovgivning. Ifølge Loven er de dataejere, der er omfattet af denne, forpligtet til at indsamle og publicere metadata om deres data og tjenester
og gøre dem søgbare via Danmarks INSPIRE-Geoportal. Geodata-info.
dk udgør en central infrastrukturkomponent, der er en afgørende forudsætning for etableringen af denne portal.
Selve kernen i Geodata-info.dk, søgetjenesten, er baseret på open
source softwaren GeoNetwork, som igennem fælles nordisk samarbejde er tilpasset krav fra INSPIRE-direktivet.
De enkelte oplysninger i søgetjenesten skal følge de regler, der udarbejdes i henhold til ”Lov om infrastruktur for geograﬁsk information”.
Reglerne udspringer af fælles INSPIRE-retningslinjer, som igen følger
internationale standarder på området. Metadatareglerne følger den internationale standard ISO 19115 og metadata forudsættes repræsenteret i XML ved indlæsning og skal følge den internationale standard
ISO 19139.

Dagsordenen er følgende:

Såfremt det kommer til afstemning ved generalforsamlingen, gør vi opmærksom på, at hver medlemsvirksomhed har 1 stemme og hvert personligt medlem har 1 stemme.
Stemmeberettigede medlemmer får udleveret stemmesedler ved indgangen.
Alle deltagere i generalforsamlingen kan ved indgangen få udleveret
Regnskab 2009, Arbejdsplan 2011, Budget 2011 samt forslag til Kontingentvedtægt 2011.
Efter Generalforsamlingen byder Geoforum på et glas Cava, for at vi i
fællesskab kan markere Geoforums 10-års jubilæum.

Oplægget vil præsentere det nye Geodata-info.dk samt arkitekturen
bag den.

Anders Friis-Christensen,
Kort & Matrikelstyrelsen
Arbejder som IT-arkitekt med modellering af
geograﬁske data samt service orienteret arkitektur-design. Er involveret i implementeringen af
lov omkring infrastruktur for geograﬁsk information (INSPIRE).
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Soirée

Total Blærerøws Burnout

Marie Finne har i 40 år har rejst på de syv have som telegraﬁst og vil
denne aften øse op af sine mange oplevelser og fortællinger.

Total Blærerøws Burnout er et nyt indslag på Kortdage 2010, hvor muligheden for rigtigt at blære sig forenes med faglig netværksdannelse.
Total Blærerøws Burnout er et interaktivt intermezzo, hvor alle deltagere i Kortdage 2010 har mulighed for at fremvise den faglige
løsning, de er allermest stolt af.
Det kan være et helt system, et smart lille hjælpeprogram, der gør hverdagen lettere for en gruppe GIS-brugere, det kan være den fedeste integration, en sagsbehandlerløsning eller et produkt, der endnu er under
udvikling, og som blot mangler lidt kvaliﬁceret input.
Total Blærerøws Burnout er stedet, hvor der uddeles faglig sparring
og de faglige skulderklap, som ingen andre end fagligt ligestillede kan
give. Folk, der som du, forstår betydningen af gode kort- og GIS-løsninger.
Total Blærerøws Burnout er en uformel sammenkomst uden krav om
abstract eller PowerPoint. 16 Blærerøwe har meldt sig på banen og kommer og viser deres faglige og superseje løsning. Kortdagsdeltagerne vil
så kunne zappe rundt mellem blærerøwene efter forgodtbeﬁndende.
Total Blørerøws Burnout er stedet, hvor du inspirerer og bliver inspireret af dine kolleger i kort- og GIS-verdenen. Det er jo lige netop derfor, vi
er så mange, der bliver ved med at mødes til kortdagene.
De sejeste Burnout-løsninger præmieres på stedet. Kortdagsudvalget
har henstillet til, at udstillere og sponsorer udnytter deres stand til at
blære sig fra og overlader Total Blærerøws Burnout til enkeltpersoners
blærebehov.
Total Blærerøws Burnout - fordi du har fortjent det!

Årets Kortdage indeholder mandag aften efter generalforsamlingen
og aftensmaden et arrangement, der benævnes Soirée. Det betyder
noget i retning af aftenkomsammen på fransk.
Formålet med Soirée på Kortdage er at få et input fra andre fagdomæner end det geofaglige. Vi ønsker at skabe et rum for det mere stilfærdige samt at gøre det sociale til det faglige og omvendt.
Planen er, at vi i hyggelige omgivelser og i godt selskab skal høre et
foredrag med bid i. I afslappet form (så vidt muligt i dybe Chesterﬁeld
sofaer og med en god kop kaffe) fortælles en fantastisk historie.
Vi har fået sønderjyden Marie Finne, der i 40 år har rejst på de syv have
som telegraﬁst, til at komme og øse af sine mange fortællinger. Marie
har passeret de 70 år, men er stadig landmand og skovhugger - og tidligere Danmarksmester i atletik. Hun tager rundt og holder foredrag om
sine 40 år til søs som telegraﬁst. Hun besluttede, at hun aldrig ville have
noget med “teknik” at gøre, efter hun stoppede som “gnist”.
Fyrre år på havet er lang tid, og Marie Finne har en perlerække af morsomme og dramatiske oplevelser bag sig, som hun elsker at fortælle
om. Vi kan se frem til en anderledes og stemningsmættet oplevelse i
godt selskab med en sand opdagelsesrejsende.
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KLAR TIL
AT TAGE PÅ
OPDAGELSESREJSE?

BESØG NIRAS INFORMATIK PÅ STAND 2
OG FÅ GODE RÅD MED PÅ REJSEN
– uanset om du er Backpacker eller til All Inclusive

NIRAS A/S

www.niras.dk
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Sådan så tyskerne Danmark fra oven i
1944

Ekspeditioner i Grønland starter digitalt

Luftfoto af Danmark, optaget i 1944 af det tyske Luftwaffe og derfor kaldet LW1944, er blevet scannet og georefererede. De er nu tilgængelige
for alle på Internet fra http://lw1944.ﬂyfotoarkivet.dk/
Der er tale om sirligt forarbejdede fotokort, som i mange år har ligget i
papir-format i Det Kongelige Biblioteks arkiver. Nu er de endelig blevet
digitaliseret. Det er sket i et Privat-Offentligt samarbejde mellem Det
Kongelige Bibliotek og JO Informatik.
Ca 75% af Danmark er dækket. Vi går i dybden med historien bag
LW1944 foto, tilblivelsen og brugen. Vi viser det nye website, som er
fuldt tilgængeligt for offentligheden, og hvor alle har mulighed for at bidrage med interessante brugerhistorier, som kan stedfæstes i LW1944.
Henrik Dupont vil starte med at præsentere årgang 1944 ud fra en historisk vinkel i forhold til luftfotografering af Danmark generelt og i forhold
til de andre luftfoto-årgange, der er til rådighed fra efterkrigstiden. Herefter vil Jeanett Egesø fortælle om det nye website, hvilke besøgende,
der er, og de brugerhistorier, folk har bidraget med.
Websitet er lavet sådan, at almindelige mennesker, der har oplevet 1944
og som har lyst til at bidrage med interessante historier, der kan stedfæstes i netop LW1944, kan indsende disse. Andre har så mulighed for at
kommentere dem. Dermed viser websitet ikke blot de digitaliserede foto,
men er med til at dokumentere historien på en ny og levende måde.
I arbejdet med foto er der fremkommet mange spændende detaljer.
F.eks. kan man se ﬂere pansergrave. Pansergrave er dybe grøfter, som
tyskerne ﬁk gravet for at lave forhindringer mod en eventuel landsætning af allierede panserkøretøjer. Der er også påført stednavne på fotokortene, men på tysk. Selvom luftfoto er 66 år gamle, er de i en utrolig
god kvalitet - både alderen taget i betragtning og ikke mindst i forhold til
datidens kamerateknik.
Til sidst vil vi stille skarpt på mulighederne og bestræbelserne for at
frembringe de sidste fotos for at nå målet om 100% dækning af landet.

Henrik Dupont, Det Kgl. Bibliotek
Ansat i Det Kongelige Bibliotek på Kort og Billedafdelingen siden 1979 som forskningsbibliotekar
(geograﬁ og historie) med specielt ansvar for
kort og luftfoto.
MTM i Geoinformatik fra AAU og til cand scient
fra KU. Daglige leder af Kort og Billedafdelingen
og bestyrer af de godt 19 millioner enheder af
såvel historisk materiale samt digitalt materiale
inden for området fotograﬁ, landkort, luftfoto mm.

Problemfeltet er opdagelsesrejser og ekspeditioner i Grønland gennem
tiderne. Arktis og Grønland har i århundreder fascineret opdagelsesrejsende. Tidligere kunne opdagelsesrejsende være afskåret fra omverdenen i over et år. I dag kan man løbende sende emails og ringe hjem,
uanset hvor man beﬁnder sig. De teknologiske fremskridt har haft kolossal betydning for de moderne opdagelsesrejsende i Arktis.
I første del af præsentationen vises blandt andet landkort fra 1600-tallet med ekspeditioner til Frisland (et arktisk fantomland) samt eksempler på, hvordan de ukendte områder af Grønland gradvist er blevet
udforsket og opmålt. Det analoge kort over Grønland har gennem ﬂere
hundrede år gradvist taget mere og mere konkret form på grundlag af
opdagelsesrejser og ekspeditioner.
Anden del af præsentationen bliver af det grønlandske nationale webGIS, som hedder NunaGIS (www.nunagis.gl). NunaGIS blev lanceret i
2008 og er under fortsat udbygning. Etableringen af NunaGIS betyder,
at vi nu har digitale kort. Vi satser meget på, at vi får én samlet webGIS-platform for hele den offentlige sektor i Grønland, både centrale
og lokale myndigheder. De grønlandske kommuner har taget en fælles
beslutning om, at alle kommuner bruger en fælles platform for digitale
kommuneplaner med udgangspunkt i NunaGIS. Når en borger vil ansøge om en arealtildeling, så skal det foregå via NunaGIS. Vi kan på
NunaGIS med avancerede værktøjer følge bevægelserne i landskabet
for 40 rensdyr, som er udstyret med radiosender – og meget meget
mere.
Som tredje og sidste del af præsentationen kobles ekspeditionerne
sammen med den digitale geodata-platform. Nu skal alle ansøgninger
om ekspeditioner i Grønland udfyldes på et særligt ansøgningsskema,
der er udviklet med direkte tilkobling til NunaGIS. Alle ekspeditioner i
Grønland skal derfor nu først planlægges digitalt, før man kan få lov til
at tage ud i den virkelige arktiske ørken, krydse indlandsisen eller sejle
nord om verdens største ø. På den måde er den moderne opdagelsesrejse i Grønland i sandhed blevet digital.

Aviaja Marsilie Neumann Andersen,
Grønlands Selvstyre
Aviaja M.N. Andersen er i foråret 2010 tiltrådt en
stilling som AC fuldmægtig i Landsplanafdelingen i Grønlands Selvstyre. Aviaja er cand.mag.
i engelsk og har blandt andet erfaring som projektansvarlig. Aviaja har ansvar for udvikling og
implementering af den grønlandske SDI-strategi.
Medforfatter
Klaus Georg Hansen, Landsplanafdelingen i
Grønlands Selvstyre.

Jeanett Egesø, JO Informatik
Salg og markedsføring af digitale arkivløsninger
og individuelle udviklingsopgaver indenfor kortog geodataløsninger.
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Intergraph Maps & Apps

Cloud-baseret GIS.
Fremtiden er her nu.

Se og hør hvordan på stand nr. 28

www.intergraph.dk
Amazon Web Services, the “Powered by Amazon Web Services” logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.
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I Carsten Niebuhrs fodspor. En landmåler i det lykkelige Oman anno 2000

OGF - når pengene svinder, er der måske
alligevel en vinder

For 250 år siden sendte Frederik VI den navnkundige ekspedition af
sted mod Det Lykkelige Arabien for bl.a. at ﬁnde ud af, hvorfor denne
betegnelse var opstået. I ekspeditionen deltog landmåleren Carsten
Niebuhr.

Kommunerne er presset på økonomien og derfor tvungne til at lede efter
besparelser indenfor alle områder. GIS-området er ingen undtagelse.
Kommunernes Landsforening har i samarbejde med Kommunalteknisk
Chefforening netop afsluttet et projekt om et Omkostningseffektivt Geograﬁsk Forvaltningsgrundlag, OGF.

I 1997 stod jeg med to kufferter i Oman, klar til at tage handsken op
efter Carsten Niebuhr. Ikke i den danske konges eller et dansk ﬁrmas
tjeneste, men i den omanske sultans. Ansat i det omanske forsvarsministerium var min opgave at hjælpe omanerne med at opbygge et moderne geodætisk institut. Det brugte jeg to år på og har siden besøgt min
daværende arbejdsplads ﬂere gange for at følge op på projektet.
Indtil 1970 var Oman i dybeste middelalder uden nogen som helst form
for modernitet, mens vi andre tog til månen, ﬂøj Concorde og så farvefjernsyn. I dag er Oman i mange henseender et hypermoderne samfund, hvortil naturligvis også hører en national kortlægning. Det gav for
mig en række særlige udfordringer at kombinere moderne vestlig kortlægningsteknik og geo-forståelse med den udbredte lykkelighedskultur,
som faktisk fortsat hersker i Oman.
Oman har stadig sine historiske rødder, der i høj grad hænger sammen
med Omans placering på verdenskortet, og som gør, at landet fortsat
har en særdeles central placering i globaliseringen. Og så er Oman et
usædvanligt smukt og spændende land befolket af dejlige mennesker;
en lang ekspeditionsrejse takket være mit job som landmåler i omansk
tjeneste.

Lars Brodersen, Aalborg Universitet
Lars Brodersen er uddannet landinspektør i
1982 og dr.scient. i geokommunikation i 2007.
Har arbejdet med kortlægning, landmåling, GIS,
geokommunikation m.m. i Schweiz, Grønland,
Danmark og Oman med produktion, produktudvikling og forskning. Herunder to år i National
Survey of Oman som produktionschef. Er i dag
ansat som lektor i geokommunikation og geoinformation ved Aalborg Universitet.

Projektet konkluderer, at mange kommuner samtidigt kan opnå både
besparelser og kvalitetsforbedringer. Men hvad er den rigtige vej at gå,
hvis man skal være mere effektiv i kommunerne?
Rapporten fra projektet giver en række anvisninger fx at løfte en række
geodatarelaterede opgaver til et fælleskommunalt niveau. Men er teknologien og de organisatoriske rammer klar? Hvor er det helt konkret,
at besparelserne skal ﬁndes? Disse og mange ﬂere spørgsmål vil blive
diskuteret på denne debatsession, hvor problemstillingen trækkes op af
ﬁre knivskarpe paneldeltagere.
Mie Mølbak, Randers Kommune
Mie Mølbak er uddannet landinspektør og har
deltaget i OGF-projektet som repræsentant for
Randers Kommune, hvor hun til daglig er GISkoordinator.

Jens Ole Back,
Kommunernes Landsforening
Jens Ole Back er chefkonsulent i KL og er den
drivende kraft i OGF. Jens Ole er cand. scient. i
matematik og fysik.

Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune
Philip Hartmann er by- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune, som også har deltaget i OGFprojektet. Philip er uddannet civilingeniør og
har gennem en årrække spillet en central rolle i
forbindelse med kommunalt samarbejde om GIS
og geodata i hovedstadsområdet.

René Løhde, Microsoft
René Løhde har som løsningsarkitekt hos Microsoft Danmark været involveret i ﬂere af de
største cloud computing -løsninger i Danmark.
Han har praktisk erfaring med cloud computing løsninger, fra kode- til CxO-niveau, og har blandt
andet deltaget i ﬂere cloud computing -projekter
med GIS-fokus i Danmark.

Kortdage 2010

33

Datascanning

BRUG MEDARBEJDERNES TID MERE EFFEKTIVT,
OG OPTIMER BORGERSERVICEN
Data Scanning A/S kan hjælpe jer med at tage de nødvendige skridt mod
en digitalisering. Via nøje planlagte digitaliseringsforløb kan vi scanne hele
jeres arkiv og gøre alle dokumenter søgbare. Det giver både medarbejdere
og borgere nemmere og hurtigere adgang til arkivet via deres computer.
De enkle og mere effektive arbejdsrutiner betyder, at I sparer tid og får luft til
at fokusere på øvrige opgaver. Fx at give borgerne en endnu bedre service.

Sikkerhed er altafgørende. Data Scanning A/S’ unikke sikkerhedskoncept
– SafeScan® er jeres garanti for den højeste sikkerhed og fortrolighed ved
scanning af jeres arkiv.
Ring til din salgsafdeling på 46 55 00 70 eller mail til salg@datascanning.dk
og hør nærmere. Du kan også gå ind på www.postdanmark.dk/datascanning.

Data Scanning A/S

Danmark som Geograﬁsk kompetencenation

Session 7b

Tirsdag d. 2. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Thomas Balstrøm
Suecia

Danmark som geografisk kompetencenation - Vidensbehov og vidensproduktion

net et billede af, hvor der er udestående vidensbehov - dvs., hvor der
ikke produceres nok kandidater.

Ingen kan være i tvivl om, at GIS og geodata er blevet en del af fundamentet under ’det digitale Danmark’. Ingen, der arbejder indenfor fagområdet, er ubekendt med, at der i de senere år har været et stigende
behov for kvaliﬁceret arbejdskraft til produktion, anvendelse og forvaltning af geograﬁske data.

Når undersøgelsen afsluttes i efteråret 2010, vil det være muligt at give
et bud på, hvor der er behov for øget indsats i forhold til at få lukket
hullerne – både med henblik på den direkte yderligere undervisningsaktivitet og dermed den nødvendige, bagvedliggende forskning og øvrige
kompetenceopbygning.

Derimod er henstår der også nogle ubesvarede spørgsmål, som en ny
undersøgelse nu sætter fokus på.
Hvilke videnstyper, er der behov for i det danske GIS- og geodataerhverv? Har vi den kompetencemasse, der skal til? Kan universiteter og
tekniske skoler i fremtiden levere dét, der skal til?

Desuden kan undersøgelsen vise, hvor der er behov for vidensopbygning og følgende undervisningskapacitet. Nogle af disse områder vil
ligge inden for de eksisterende uddannelsesinstitutioners fagområder.
Andre kræver, at nye undervisningssteder og fagområder kontaktes og
inddrages, og atter andre uopfyldte behov vil evt. kunne løses ved et
fremtidigt samarbejde mellem eksisterende uddannelsesinstitutioner.

Er der i det hele taget grundlag for at kunne leve op til det høje ambitionsniveau, der ligger i forventningen om, at Danmark kan udvikle sig til
en ’geograﬁsk kompetencenation’, som det fremgår af forventningerne i
Geoforums ’Strategi 2013’?

Hans Skov-Petersen, LIFE, Københavns
Universtiet

I løbet af 2009-2010 er der af Geoforum blevet gennemført to strukturelle undersøgelser af videnproduktionen (antallet af kandidater uddannet
fra universiteter og tekniske skoler) på den ene side og vidensbehovet
(erhvervets behov for ansættelser) på den anden.

Forskning og undervisning. GIS, Rumlig analyse, simulering og modellering af rumlig adfærd.
Medlem af Geoforums bestyrelse og formand for
Geoforums Forskningsudvalg.

I undersøgelsen af produktionen ﬁk vi uddybende svar fra 10 uddannelsesinstitutioner. Fra offentlige og private virksomheder er der indkommet 123 besvarelser i undersøgelsen af vidensbehovet.
Spørgsmålene og opstilling af kompetencekategorier var i de to undersøgelser formuleret overensstemmende. I undersøgelserne blev vidensproduktionen og -behovet opgjort med udgangspunkt i dels ’typen’
af viden og dels den akademiske ’dybde’. De typer af viden, der indgik, omfattede datafangst, lagring, analyse, kartograﬁ /kommunikation,
organisation og samfund samt systemudvikling. Dybde kunne angives
som ’Tekniker’, ’Bachelor’, ’Kandidat’, ’Ph.D.’ eller ’Anden uddannelse’.

Thomas Balstrøm, GIS & Geodata
Konsulent i virksomheden GIS & Geodata.
Medlem af Geoforums Forskningsudvalg.

De foreløbige resultater viser et skema over hvor mange kandidater,
der uddannes indenfor de forskellige videnstyper. Ved at sammenholde
disse med det tilsvarende skema for erhvervets vidensbehov har vi dan-
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Ikke kort til stjernerne... næh, vi er

Stjerner til kort!
Kom på opdagelsesrejse i GIS-universet på
Atkins’ stand til Kortdage, og mød nogle af
verdens - galaksens - bedste GIS-folk.
Vi ses!

Titusinder GIS-mennesker som ressource
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Hvorfor modne et it-system før idriftsættelse? - Et system til 60.000 brugere…

Det kriminelles geografi

Et nyt stort system til at administrere og udbetale EU og landespeciﬁkke
støtteordninger til landbruget er under idriftsættelse. Fødevareerhverv
har valgt at idriftsætte systemet trin for trin gennem en modningsproces,
hvor systemet gennem optimeringsprocedurer og tuning gøres klar til at
blive åbnet op for ca. 60.000 landmænd og konsulenter.
Mange it-systemer er gennem tiden blevet idriftsat før modningsprocessen, hvor de endelige brugere har følt generne i form af fejl, nedbrud og
uhensigtsmæssigheder ved systemet. Gennem denne modningsproces
af Arealsystemet er det målet, at de endelige brugere slipper for oplevelsen af børnesygdommene og får en positiv førstegangsoplevelse af
systemet.
I modningsprocessen er der planlagt/udført optimeringer i forhold til
servicemål, inddragelse af markedsrepræsentanter og forbedringer
ud fra analyser af brugeroplevelser. Oplægget vil fokusere på erfaringerne ved at indlægge en modningsproces før idriftsættelse, herunder
en diskussion af hvilke fordele og ulemper, der er ved denne form for
idriftsættelse.
Lidt om systemet: Arealsystemet er en integreret del af direktoratets
moderniseringsplan, CAP Lang Sigt. Projektet er en modernisering og
udvidelse af et web-baseret GIS, hvor ansøgerne kan registrere deres
landbrugsjord online og hvor sagsbehandlerne kan behandle og validere ansøgningerne ved brug af standard- og nyudviklede GIS-værktøjer. Det nye arealsystem skal dels give kunderne ﬂere og mere intuitive værktøjer til brug før og under ansøgningsprocessen, og dels give
FødevareErhvervs medarbejdere et bedre og mere ﬂeksibelt værktøj
til deres sagsbehandling. Det leverede system er opbygget omkring en
open source platform med OpenLayers, MapServer og GeoServer som
de centrale komponenter. Oracle bruges som database og en ArcGIS
klient og ArcGIS Server er fuldt integreret som en avanceret klient til
databehandling og analyser.

Kriminelle aktiviteter er en af de største bekymringer, vi har i det moderne samfund. De ﬂeste lande i verden er nødt til at beskæftige sig
med et uacceptabelt højt niveau af kriminalitet.
I de seneste årtier er den anmeldte og faktiske kriminalitet steget markant i mange lande. I områder med stigende kriminalitet bliver der afsat
midler til bekæmpelse af kriminalitet samt til at tage hånd om en række
andre problemer som negativ udvikling af industri, handel og befolkningsstruktur. Politiet, politikerne og andre beslutningstagere stræber
konstant efter en bedre forståelse af dynamikken i kriminalitet og området har brug for metodeudvikling og forskning.
At studere forbrydelsesmønstre sammen med geograﬁsk information er
en vigtig metode til at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Vi har udviklet GIS-analyser, som søger at skabe en analytisk og teoretisk ramme,
der omfatter både kvalitative og kvantitative metoder til at studere kriminalitet på makro-, meso- og mikroniveau. Med en omfattende situationsanalyse af kriminalitet på byniveau opbygger vi viden, som hjælper
os med at forstå de topograﬁske og stedspeciﬁkke problemer i billeder.
I vores metoder er analytiske proﬁlsteder baseret på socio-økonomiske
og demograﬁske strukturer, arealanvendelse og miljø. Derfor kan vi belyse den aktuelle situation i kort over kriminaliteten, som ofte viser en
tilsyneladende verden, og dermed mere klart forstå sammenhængen
mellem steder og kriminalitet.
Resultaterne af vore analyseteknikker er produkter, hvor der tages hensyn til de rumlige fænomener, deres indbyrdes forhold, samt betydningen på ﬂere forskellige geograﬁske niveauer. Det er et redskab, der gør
det lettere for de retshåndhævende interessenter at udvikle strategier
og tilrettelægge indsatsen på en måde, der maksimerer resultaterne og
samtidig minimerer omkostningerne.

Ulf Silbersky, Wspgroup
Oplægget vil primært fokusere på den interne del af systemet, som skal
benyttes til at vedligeholde markblokke samt oprettelse af en række nye
temaer, som giver fradrag i landbrugsstøtten.

Virksomhedsudvikling med GIS, GIS-analyser
og miljøanalyser.

Oplægget vil holdes af Claus Pedersen fra FødevareErhverv og Lars
Hølledig fra Atkins, der har udviklet systemet.

Claus Pedersen, FødevareErhverv
Arbejder som forretningsarkitekt i IT-udviklingskontoret i FødevareErhverv med udvikling af
IT-systemer – primært på de arealbaserede støtteordninger. Har stor erfaring med at omsætte
de forretningsmæssige behov i organisationen til
løsninger. Har stor erfaring med alle aspekter af
udviklingsopgaverne fra kravspeciﬁkation over
udbud til design og test af løsninger.
Medforfattere
Lars Hølledig, ATKINS
Niels Ole Præstbro. FødevareErhverv
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GIS34 Manager
Styr på GIS data

OGF
ready

GIS34 Manager
GIS34 Manager er en videreudvikling på 10 års arbejde med
MapInfo Manager *.

OGF ready
KL’s OGF projekt arbejder med tre principper. De tre principper imødekommer GIS34 Manager ved:

GIS34 Manager giver overblik over dine GIS data og sikrer, at
medarbejderne arbejder på de rigtige data.

Princip 1: Geodata kan let benyttes på tværs af kommunen, da MapInfo ﬁlerne automatisk ﬂyttes til en central
geodatabase, der kan tilgås med mange forskellige SQL
klienter.

Brugerstyringen er baseret på Windows Login og med få
klik vil brugeren kunne få adgang til manageren, og relevante
data.
Metadata til hver GIS tema registreres i GIS34 Manager, og
det vil være muligt at integrere metadata med Geodata-info.
dk, så data kan deles med andre.
Arbejdsområder bliver til en Sagstype i GIS34 Manager.
Med en sagstype er muligt at samle data, metadata, værktøjsopsætning og vejledninger, hvilket gør at alt det man skal
bruge for at løse en GIS opgave hurtigt og let kan ﬁndes. Det
er det vi kalder opgaven i centrum.

Princip 2: Geodata og tilhørende metadata, bliver gemt i
en database. Adgangen til data styres via Windows login.
Princip 3: Data udstilles via kendte standarder som
WMS/WFS og det er muligt at anvende SQL-forespørgsler.

Flere oplysninger om GIS34 Manager kan rekvireres hos:
Heine Torsson GIS Salgschef
Tlf. 7733 2246 E-mail: ht@le34.dk

* LE34 MapInfo Manager skifter navn til GIS34 Manager
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Resultater gennem dialog
Vi baner vejen for samfundets udvikling indenKortdage
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Udinaturen.dk – et brugerinteraktivt
friluftskort

På opdagelsesrejse i referencearkitekturen

Udinaturen er en ny friluftsportal, der giver brugeren mulighed for at se
friluftsmuligheder i hele Danmark. Portalen giver, som noget nyt, brugeren mulighed for selv at lægge data ind om den bedste naturoplevelse.
Brugeren kan digitalisere i kortet, skrive kommentarer og uploade billeder om en tur eller en facilitet. Brugeren kan ligeledes give en bedømmelse af faciliteterne og turene. Derigennem kan andre brugere se
hvilke ture, der er særligt populære.

Imens store dele af den danske geodataverden var samlet til Kortdage
2009 i Kolding, blev ”reference arkitektur for anvendelse af stedbestemt
information” sendt i høring. Referencearkitekturen rummer en række
grundlæggende principper for udformningen af den geodatainfrastruktur, der er fundamentet for en stor del af vores arbejde.

Skov- og Naturstyrelsen (SNS) har med denne portal taget web 2.0teknologien til sig og gjort sig nogle tanker og erfaringer omkring brugerens interaktion på nettet. Oplægget vil fokusere på de overvejelser,
som SNS har gjort sig omkring mulighederne for brugeren. Hvor går
grænsen for, hvad en bruger kan få lov til? SNS vil fortælle om egne
erfaringer med at åbne op for brugerne og hvilke aspekter, andre bør
overveje, når man åbner op for brugerinteraktion.
Udinaturen.dk har et administrationsmodul, hvor SNS har mulighed for
at styre brugerens interaktion. Her kan billeder og kommentarer besvares og slettes af SNS. Da SNS er en organisation med mange forskellige administratorer, som har forskellige rettigheder og forpligtigelser, er
løsningens administrationsmodul opbygget, så dette understøttes.

Men hvordan er det lige, vi skal håndtere det i praksis? Hvad betyder
det i praksis, at geoobjekterne skal adskilles fra forretningsobjekterne?
Og hvordan er det lige, vi implementerer og anvender det bitemporale
aspekt i de data, vi arbejder med?
Vi har arbejdet med GIS og geodata gennem mange år inden for mange
forskellige forvaltningområder. I indlægget vil vi gennemgå udvalgte
principper i referencearkitekturen og sætte dem ind i en dagligdags
kontekst.
Foredraget vil belyse følgende:

Udinaturen indeholder således data fra offentligheden, men langt de ﬂeste data indberettes af SNS, skovdistrikter samt af kommunerne. Dette
har sat krav til sikring af datakvalitet, som håndteres i løsningen.

• Hvilke overordnede fordele og ulemper ligger der i at følge modellerne
i arkiteturprincipperne?
• Hvordan vil eksempelvis koblingen mellem GIS og ESDH se ud, hvis
man følger principperne til dørs
• Hvor langt er vi fra den ideelle verden?
• Når ”Geonøglen” centraliseres, hvilke krav stiller det så til de services,
som tilbyder adgang til stedbestemmelsen?
• Serviceniveau og kvalitetsniveau (SLA, QLA)
• Hovedparten af de systemer, vi anvender i dag, bygger på internationalt
standardsoftware. Vi anvender i udstrakt grad OGC’s (Open Geospatial
Consortium) speciﬁkationer. Hvordan harmonerer de to verdener?

Oplægget vil fortælle om de tanker og erfaringer, der er med at sikre
datakvalitet, når ﬂere forskellige aktører indberetter til systemet. Oplægget vil således både indeholde det forretningsmæssige perspektiv til
håndtering af brugerinteraktion og datakvalitet samt en teknisk del, der
fortæller, hvordan man bedst foretager administrationen af brugernes
input, samt sikrer datakvaliteten.

Endelig vil vi gennemgå et tænkt eksempel på en it-løsning, hvor referencearkitekturen er fulgt til punkt og prikke. Gennemgangen vil illustrere nogle af de områder, hvor en slavisk opfyldelse i virkeligheden
kan give en dårlig løsning for slutbrugeren, eller være uforholdsmæssig
dyr at implementere i forhold til det forretningsmål, som løsningen skal
opfylde.

Charlotte Sloth Lassen,
Skov- og Naturstyrelsen

Bo Overgaard, Grontmij | Carl Bro

Løsningsarkitekturen for administrationen af brugernes interaktion vil
fremlægges og diskuteres på baggrund af de erfaringer, der er med
løsningen.

Er ansat hos Skov og naturstyrelsen og
projektleder på udinaturen.dk.

Medforfatter
Astrid Kristiansen, Atkins

Markedschef hos Grontmij | Carl Bro indenfor IT
og GIS.
Bo er desuden formand for Geoforums Standardiseringsudvalg og medforfatter til ﬂere vejledninger om standardisering inden for GIS og
geodata.
Medforfatter
Christian Fischer
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Udfordringer med hensyn til randzonekortlægningen under Grøn Vækst

Webservices i praksis – baseret på
eksempler fra PlansystemDK

Af den politiske aftale om Grøn Vækst fremgår, at der etableres ”Lovkrav om permanente 10 meters sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie
randzoner langs alle vandløb og søer, svarende til 50.000 ha. Kravet
om dyrkningsfrihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller
ﬂerårige energiafgrøder uden brug af gødning eller sprøjtemidler”.

Plandata i PlansystemDK stilles til rådighed via fælles aftalte standarder
for services (WMS, WFS) samt via åbne SOA-snitﬂader. Systemet er
modulopbygget og de enkelte moduler spiller sammen via de nævnte
services og snitﬂader.

Formålet med randzonerne er at reducere udvaskning af næringsstoffer
og pesticider. Randzonerne er dermed et centralt bidrag til den nationale implementering af Vandrammedirektivet og de bidrager desuden til
opfyldelsen af Grøn Vækst, Pesticidplan 2010-2015. Endelig indgår de
som en indsats til at skabe mere ny natur.
Den største udfordring i forhold til en tilstrækkelig administration af
Randzoneordningen er datagrundlaget for udpegning af randzonerne. I
øjeblikket er der et meget spinkelt datagrundlag at bygge en administrationsordning op omkring. Der eksisterer et antal forskellige vandløbstemaer, hvoraf ingen er dækkende for alle de arealer, der skal medtages
i ordningen.
FERV har, i samarbejde med bl.a. KMS, udført et omfattende arbejde for
at klarlægge, hvordan datagrundlaget skal komme på plads, inden ordningen træder i kraft. Det er undersøgt hvilke data, der foreligger vedrørende vandløb og søer. Datakvaliteten er undersøgt og der er igangsat
et arbejde for at skaffe/udvikle de data, der ikke kan tilvejebringes via
FOT og KMS’ eksisterende vandløbsdata. Arbejdet med fremskaffelse
af kortgrundlaget går på tværs af mange ministerier og institutioner, og
omfatter både eksisterende kortlægning og kortlægningsopgaver, der
skal udføres.
Oven i opgaven med generering af et tilstrækkeligt randzonetema kommer, at der ikke fremover skal kompenseres for de eksisterende 2mbræmmer, hvorfor disse skal identiﬁceres og fratrækkes i det randzoneareal, der skal danne baggrund for udpegningen af de kompenserbare
randzoner. Desværre ﬁndes der heller ikke en fuldstændig registrering
af 2m-bræmmerne.

Laura Hedemand, FødevareErhverv
Arbejder i markkortudviklingsenheden i FødevareErhverv. Primære arbejdsområder er:
- Udfærdigelse af ordningerne under Grøn Vækst
- Udvikling af nyt GIS-system til indtegning af
marker og vedligehold af markblokregistret

Med udgangspunkt i PlansystemDK diskuteres overordnede udfordringer for SOA-baseret infrastruktur. Der gives eksempler på anvendelse
af snitﬂader og services.
Vi ser følgende udfordringer for services og åbne snitﬂader:
• Hvordan forbedres hastigheden og stabiliteten i SOA-baserede systemer? Erfaringer fra Plansystemet.
• Baseres SOA principperne på antagelser om oppetider, der (foreløbig)
ikke kan lade sig gøre i praksis?
• Behovet for fælles offentlige distributionsdatabaser.
Vi ser en række udfordringer for distributionsservices:
• Hvilken rolle skal landsdækkende temaer spille? Kan man fremover
have én digital kommuneplanbrowser, der kan præsentere alle landets
kommuneplaner? Hvordan spiller kommunale individuelle præsentationer sammen med disse standardiseringer?
• Hvordan forbedres hastigheden på kortvisningen? Er der sammenhæng med store offentlige kortbrowsere, fx Google?
• Er der behov for fælles standarder for kortpræsentation på Internet?
Vi præsenterer forskellige måder at vise planer fra PlansystemDK, herunder eksempler på muligheder, der anvender PlansystemDKs webservices.
Præsentationen afsluttes med visning af Plansystemets nye indberetnings- og uploadmoduler samt nedarvning af status fra kommuneplan til
kommuneplanrammer - fra lokalplan til lokalplan-delområder, mv.

Sanne Mikkelsen, LIFA
By- og Landskabsplanlægger, Plan-GIS konsulent, samt ansvarlig for udvikling af LIFA´s
planværktøjer. Hun deltager i udviklingen af
PlansystemDK´s indberetnings- og uploadsider.

Henrik Larsen, By- og Landskabsstyrelsen
Chefkonsulent i Landsplanområdet, By- og
Landskabsstyrelsen ( BLST). Her arbejdes med
geograﬁsk information vedrørende miljø, natur
og planlægning. BLST søger løbende at kvaliﬁcere data efter fælles standarder samt at sikre
adgangen til BLST ’s data for alle. BLST har
ansvaret for PlansystemDK. HLA er endvidere
tilknyttet Servicefællesskabet for Geodata - et
samarbejde mellem stat, amt og kommuner om
geodata.
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Biografen
Tirsdag d. 2. november – 13:00 - 17:00
Sessionsleder: Vibeke Bendixen
Lokale 12

Kortdags Kino

14:00 – 14:45 BBC:
”The Beauty of Maps” – about Cartoon Political Maps

Tirsdag eftermiddag vil der være mulighed for at
supplere de levende indtryk med levende billeder
- vi viser ﬁlm i Biografen på Kortdage!
Hvis du blev inspireret af morgenens hovedtaler,
Mike Parker, er der mulighed for at kigge nærmere på et par udsendelser fra en BBC-serie kaldet ”The Beauty of Maps”.
Derudover vil vi vise Powaqqatsi – verden i forandring. En ﬁlm, der illustrerer verden i billeder i stedet for på kort.
Filmene kan ses i små portioner eller mindre klip, men husk – sluk mobiltelefonen og forstyr ikke de andre biografgængere!

The Beauty of maps – about cartoon political maps of the nineteenth
century er en britisk dokumentar fra BBC om det nittende århundredes satiriske kort, der gav de traditionelle geograﬁske kort en ny form
ved hjælp af humor, satire og historiefortælling. Som eksempler vises
bl.a. kunstneren Fred Rose’ ”General Election” kort fra 1880, der perfekt fanger tidens offentlige politiske stemning og hans serie af satiriske
kort over ”Europe at war”, der medvirker til at kartograﬁen tager en ny
retning – reﬂekterende en foranderlig verden.Rose tegner fx Rusland
som en grotesk udseende blæksprutte, der med sine tentakler rundt om
de omkringliggende nationer symboliserer den trussel landet udgjorde
for sine naboer.

Program for Biografen
13:00 – 13:45 BBC:
”The Beauty of Maps” – about Medieval Mappa Mundi

15:30 – 17:00
Powaqqatsi – verden i forandring

Britisk dokumentar fra BBC om Hereford Mappa Mundi, der er det største intakte middelalderlige kort i verden. Kortets formål var at vise hele
menneskehedens viden i et enkelt billede. Verden skildres fyldt med liv,
og kortet viser den klassiske og bibelske historie, moderne bygninger
og begivenheder, dyr og planter fra hele verden, og de berygtede ‘monstrøse racer «, der mentes at bebo de fjerneste hjørner af Jorden.
Dokumentarprogrammet er en sjælden mulighed for at komme helt tæt
på kortet og udforske dets detaljer, hvilket giver et unikt indblik i middelalderens verdensopfattelse.

Powaqqatsi er fra 1988 og efterfølgeren til den eksperimenterende dokumentarﬁlmen fra 1982, Koyaanisqatsi, af Godfrey Reggio. Powaqqatsi
er et ord fra Hopi-indianernes sprog, der betyder “parasitære livsformer”
eller “liv i forandring”. Mens Koyaanisqatsi’s fokus er på det moderne
liv i de industrialiserede lande, så fokuserer Powaqqatsi mere på konﬂikten i tredje verdens lande mellem traditionelle livsformer og de nye
måder at leve med industrialiseringen. Der er ingen dialog i ﬁlmen, men
et soundtrack bl.a. med menneskelige stemmer (især børns og især fra
Sydamerika og Afrika) i harmoni med ﬁlmens budskab og billeder.
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Brug af GIS-data i økonomiske analyser

GIS og den offentlige sygehusplanlægning

Geograﬁsk baserede data er i takt med den øgede udbredelse af GIS
og øget tilgængelighed af offentlige data begyndt at ﬁnde vej til økonomiske modeller. Specielt ejendomsværdimodeller har en naturlig
forankring i det geograﬁske, hvor ordene beliggenhed, beliggenhed og
beliggenhed ofte benyttes som drivende faktor for ejendomsværdien.
For at gøre det muligt at vurdere værdien af nærhed til værdiskabende
elementer benyttes GIS i større omfang til at beregne først simple og
senere komplekse afstande.
Det Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS) har i en analyse af de rekreative værdier i byerne bedt Atkins om at beregne en række GIS-variable, der gør det muligt at værdisætte rekreative områder. Gennem en
husprisanalyse er nærhed til bynære rekreative områder som sø, vandløb og kyst blevet prissat. Analysen involverer en lang række grunddata
fra KMS’ Kort10, ejendommes salgspriser og beliggenhed fra OIS, samt
data fra Danmarks Statistik.
Processen med udvælgelsen af variable, der skal fremstilles og undersøges, er ofte sværere end selve modelleringen. Det skyldes mest af
alt, at det, som vi prøver at modellere, er menneskers opfattelse af,
hvad der har en nyttevirkning. Den direkte afstand fra kysten er ofte kun
interessant for de ejendomme, som har havudsigt. Hvis vi derimod tager
kørselsafstand til kysten i betragtning, bliver afstanden til nærmeste tilgængelige strandstrækning vigtig for langt ﬂere mennesker.
I fremlæggelsen beskriver vi de overvejelser, der har ligget til grund for
dannelsen af GIS-variable til DØRS-projektet, samt beskriver, hvordan
vi håndterer dannelsen af GIS-variable i en automatiseret proces. Vi vil
præsentere, hvordan vi bruger de forskellige offentlige datakilder til at
danne aﬂedte variable, der er skræddersyede til forskellige projekter.
Til sidst vil vi komme ind på, hvordan vi ser fremtiden for brug af GISbaserede data i økonomiske analyser og indenfor andre områder, hvor
GIS-data kan få stor brug og indﬂydelse.

Sune Djurhuus, ATKINS
Erfaring som GIS-specialist og analytiker gennem mange projekter indenfor miljø og den
ﬁnansielle sektor. Har gennem en række projekter arbejdet med problematikker indenfor brug
af offentlige geograﬁske data til modellering af
menneskers økonomiske adfærd og ejendomsværdier.

Geograﬁske analyser kan bruges i mange niveauer af den offentlige
planlægning. Et planlægningsmæssigt emne, der meget aktuelt har
været debatteret kraftigt i medierne, er fastlæggelsen af den nye sygehusstruktur. Da beslutningen om fastlæggelsen af denne struktur begunstiger de kommuner, hvori sygehusene skal placeres, økonomisk
såvel som tryghedsmæssigt og prestigemæssigt, bliver diskussionen
uundgåeligt politisk.
I dette projekt har vi forsøgt at tage afstand til disse forhold og udarbejdet en struktur, som udelukkende er funderet på geograﬁske og demograﬁske forhold. Formålet har ikke været at fastlægge en endelig
løsning, men snarere at give et bidrag til den offentlige debat, der viser
forskellige muligheder for placering af sygehusene. Muligheder, som
udelukkende tager højde for at servicere den brede befolkning.
For at udlede disse bidrag er der anvendt den såkaldte ”Facility location
theory”. Ud fra denne er to analyser udvalgt til belysning: p-median og
p-center-problemerne. Begge analyser tager udgangspunkt i et diskret
datasæt af mulige placeringer samt en angivelse af hvor mange borgere, der har bopæl i disse placeringer. Begge analyser søger at minimere afstanden for borgerne ved at placere sygehusene så optimalt,
som muligt.
Forskellen på analyserne er, at p-median minimerer den samlede afstand fra alle borgerne i de respektive placeringer til nærmeste sygehus,
mens p-center udleder den løsning, der besidder den mindste maksimale afstand for den dårligst stillede placering til et sygehus. P-median
udleder altså den løsning, der er optimal for områder af Danmark, hvor
befolkningsfordelingen er meget centraliseret, mens p-center udleder
den løsning, der er optimal for områder, hvor befolkningsfordelingen er
mere spredt.
Den forventede konklusion er, at p-median-analysens resultat vil minde
om den struktur, der er angivet i regeringens Sundhedspakke 2009 for
så vidt angår de centrale dele af Danmark. Endvidere forventes konklusionen på p-center-analysen at være en struktur, der måske ikke er så
realistisk, men som ligestiller borgere i udkantsområder med borgere i
centrale dele af Danmark.
Projektet er blevet udarbejdet af Anders Knørr Lyseen, Henrik Skov og
Anders Sorgenfri Jensen, i forbindelse med deres 8. semester af landinspektøruddannelsens specialeretning, ”Geospatial Technology and
Management”. Projektets vejleder var professor Henning Sten Hansen
ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet,
og blev afsluttet medio juni 2010.

Medforfatter
Markedsdirektør Eli Skop, ATKINS
Anders Sorgenfri Jensen, Landinspektørstuderende ved Aalborg Universitet
Anders og medforfatterne er B.Sc. i landinspektørvirksomhed, stud.geom. Det studiemæssige
arbejde på landinspektøruddannelsens overbygning Geospatial Technology and Management
involverer primært valg af og udvikling af analyseværktøjer, der kan give svar på den konkrete
problemstilling, som er omdrejningspunktet for
semesterprojektet.
Medforfattere
Henrik Skov, Anders Knørr Lyseen, Henning Sten Hansen
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GIS som redskab ved kritisk analyse af
turistkort, eksempler fra Fanø og Møn

GIS Inside People Outside

Ved historisk-geograﬁske turismestudier er det muligt at følge en destinations strukturelle udvikling og ændringer i det omgivende miljø ved
analyser af tilgængeligt kortmateriale. Det kan ske enten deskriptivt,
hvor forskellige kort ses som billeder af destinationen til forskellige tidspunkter, eller kvantitativt, hvor man stoler på, at de viste elementer er
korrekt placerede og at deres rumlige udstrækning svarer til den virkelige. Således bliver det f.eks. muligt at sammenligne forskellige former for arealanvendelse (mark, skov, sammenhængende eller spredt
bebyggelse etc.) eller optælle forskellige elementer, såsom ishuse og
hoteller.
Turistkort er imidlertid, som alle andre kort, fremstillet med et bestemt
formål. Der ﬁndes utallige eksempler på, at kort kan bruges til manipulation, kommercielt og politisk. En (ureﬂekteret) reaktion på anvendelsen
af topograﬁske og tekniske kort som kildemateriale indenfor de geograﬁske discipliner har været den såkaldte kritiske geograﬁ, hvor bevidstheden om magtrelationer og det, at enhver teknologi kan udnyttes af de,
som kontrollerer den, er fremtrædende.
Effekterne af turismen på naturgrundlaget lader sig observere ved traditionelle naturgeograﬁske og biologiske feltstudier, og til dels forudsige
ved anvendelse af koblede økologiske-økonomiske modeller. Heri er
GIS det oplagte redskab for integration. Nytten og troværdigheden af
sådanne modeller øges betragteligt, hvis de kan veriﬁceres med data
fra den virkelige verden. Sådanne data ﬁndes i diverse statistiske databaser eller skal fremskaffes ved kildestudier og påfølgende indtastning/
digitalisering af materialet, som det f.eks. er tilfældet med landbrugsstatistik og matrikel/bonitetskort. Igen er der det forbehold, at ingen model
er bedre end de data, der benyttes. Derfor er det vigtigt at kende pålideligheden og nøjagtigheden af kort, der danner basis for information om
udbredelse og placering af de relevante rumlige fænomener.

At komme fra A til B er ingen sag nu om dage, når blot man selv sørger
for den fysiske transport af krop og legeme. Services af den ene eller
an-den art står i kø for at levere dig den korteste, den hurtigste og/eller den kønneste rute imellem start og slut på din færden igennem den
virkelige verden. Er dette ikke nok, så er de ﬂeste i dag udstyret med
en autopilot i form af en GPS, som hele tiden sørger for at holde dig på
rette vej.
At komme fra A til B via gangbare kanaler, hvor den lige linje ikke nødvendigvis er en option, er et spørgsmål om (rute)planlægning og procesunderstøttende ruteanvisning på gadeniveau. En GPS, som der her
typisk er tale om, er det procesunderstøttende vidunder, som hele tiden
ved, hvor du er, og guider dig punktvist ad en optimeret rute frem mod
målet.
Men hvad nu, hvis A og B ikke er geograﬁske steder i et kort, men i
stedet to forskellige punkter i et sagsbehandlerforløb – ultimativt start
og slut på forløbet? Planlægningen består her i en række vejledninger
i, hvorledes man plejer at gøre. Dette enten, fordi det er lovmæssigt
bestemt (man må jo heller ikke køre udenfor vejene), eller fordi det beror
på en årelang tradition indenfor en given forvaltning. Ligesom der er
hurtige, korte og kønne veje at følge i eksemplet ovenfor, er der også i
sagsbehandlingen varianter som tangerer disse.
Hvis nu A og B kunne nås (lettere) vha. et system med indbygget ’sagsbehandler-GPS’, ville man så ikke sikre, at ﬂere sager kunne nå i mål
både sikkert og uden ’svinkeærinder’? Når man endvidere kan se bort
fra, at der her er tale om at bringe en fysisk (person) fra A til B, kan man
også uden problemer skifte chauffør (sagsbehandler) undervejs. Den
procesunderstøttende GPS sørger for og sikrer, at retning og mål bevares uanset hvilke ’seværdigheder’ (POI’er), man vælger undervejs.

I dette foredrag følges der op på min artikel om Turistkort som geograﬁsk kommunikation (Geoforum Perspektiv 15). Den deri opridsede
tilgang anvendes grundigst på et turistkort over Fanø fra 1948, men
også på senere kort samt på turistkort over Møn. Desuden trækkes der
linjer til nutiden med eksempler på, hvordan geograﬁsk information bruges internt i Vadehavsprojektet.dk og til promovering af destinationen,
Sydvestjylland.

GPS’en er opfundet og har, må man sige, bevist sit værd. Tankevækkende er det, at denne dims 100% er baseret på GIS – noget kunne tale
for, at også GIS bør være en del af andet end ruteanvisninger fra geograﬁsk A til geograﬁsk B. Om end ikke andet, så bør dele af strækningen
fra sagsbehandlerpunkt A til sagsbehandlerpunkt B være geograﬁsk
funderet – man må formode, at sagsgangen ofte indeholder betydelige
elementer af GIS.

Niels Chr. Nielsen, Kommunernes Vadehavssekretariat, Esbjerg

Ligesom folk i århundreder har fundet vej fra A til B uden procesunderstøttende isenkram, kan den traditionelle sagsbehandling også gennemføres uden GIS, men millioner af mennesker kan ikke tage fejl: En
GPS er for mange en gave fra himlen.

Indsamling og formidling af informationer om
eksisterende og potentielle maritime oplevelser i
Vadehavsområdet - herunder geograﬁsk information om områder, stiforløb, “fortællepunkter” etc.
Betjening af delprojektets styregruppe og samordning af formidling, inkl. Internet og mobil, samt
markedsføring med andre dele af det overordnede projekt “Oplevelsesøkonomi i og omkring
nationalpark Vadehavet”.
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Sik Cambon Jensen, KMD
Arbejder som GIS Guru. Arbejdsområderne er
GIS, kort og fagsystemer til kommunerne.
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BLAST Bringing Land and Sea Together

Danmarks højdemodel anvendt til kortlægning af virkemiddel i Grøn vækst

BLAST er et regionalt EU-projekt omkring Nordsøen. Igennem tre år
har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) haft et samarbejde, med 15 andre
statslige og kommunale institutioner, universiteter og private virksomheder fra Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Storbritannien og Danmark,
omkring at harmonisere land- og vand-data. Projektet startede i 2009
og afsluttes med udgangen af 2012.

I forbindelse med regeringens gennemførelse af Grøn vækst er der udpeget et katalog af virkemidler, der skal anvendes for bl.a. at forbedre
Danmarks miljøtilstand. Et af disse virkemidler er at ophøre/reducere
vandløbsvedligeholdelsen (ORVV) for derved at forbedre den fysiske
og biologiske tilstand i vandløbet. Ved ORVV vil vandstanden i vandløbet stige periodevist.

I BLAST arbejder vi med at forbedre mulighederne for forureningsbekæmpelse, for socioøkonomisk udvikling, og for at formindske følgerne
af klimaforandringer ved at levere harmoniserede land- og vand-data.
Projektet er organiseret i ﬁre forskellige projektgrupper, som er tæt relaterede til hinanden:

Udpegningen af arealerne, som bliver oversvømmet på grund af ORVV,
sker via Danmarks laserscannede højdemodel (DHM). DHM er meget
velegnet til at kortlægge de arealer, der oversvømmes, når vandstanden i vandløbene stiger. DHM har en høj nøjagtighed og meget stor
punkttæthed. Kombineres denne med GIS-analyser, er det muligt at
kortlægge og afgrænse de arealer, der med stor sandsynlighed vil blive
påvirket ved ORVV.

• Etablering af en land-vand-model for Nordsøen på baggrund af eksisterende data. Der vil blive gennemført supplerende dataopsamling i en
række testområder. I Danmark er området omkring Hirtshals udvalgt.
Dataopsamling i kystzonen foregår dels ved traditionel opmåling med
multibeam fra båd og dels som test af rød/grøn laseropmåling.
• Udvikling af redskaber og systemer til at analysere behovet for harmonisering af elektroniske søkort og udveksling af maritime data og informationer omkring havne.
• Øget sikkerhed til søs med det formål at sikre både mennesker og miljø
på havet og i kystzonen. Arbejdet indebærer en harmonisering af de regionale maritime skibsinformationer, og det vil være muligt at få overblik
over, hvor et skib beﬁnder sig, med hvilken last og hvilken rute skibet vil
følge frem til bestemmelsesstedet.
• Udvikling af GIS-værktøj, der kan understøtte kystzoneplanlægning i
forbindelse med klimaforandringer i kystzonen. Værktøjet vil blive testet
i de udvalgte testområder. Det vil bl.a. blive muligt at udpege de mest
optimale placeringer i kystzonen for vedvarende energianlæg.
BLAST er støttet af EU gennem Interreg IVB North Sea Program. De
danske partnere i projektet er Aalborg Kommune, DTU-Space, Kommunernes Landsforening, Kystdirektoratet, Hjørring Kommune og Kort
& Matrikelstyrelsen.
Du kan besøge projektets hjemmeside på www.blast-project.eu. Siden
indeholder de nyeste resultater, planer, præsentationer og nyheder.

Susanne Boiesen Petersen,
Kort & Matrikelstyrelsen

Vandstandsstigningen er statistisk udregnet ved hjælp af 400 målestationer, der måler vandstand i vandløb. Ud fra disse målestationer er det
også muligt at se, hvor meget vandstanden falder efter en grødeskæring. Dette gennemsnitlige fald i vandstanden er anvendt til at estimere
effekten af en grødeskæring. Dette er en bestemmelse af, hvor meget
vandspejlet ville være faldet, hvis der var udført grødeskæring. Der er
taget udgangspunkt i data fra målestationerne for perioden 2000-09.
For at estimere hvor lang tid vandet oversvømmer markerne, er der ligeledes taget udgangspunkt i målestationerne.
Selve virkemidlet ORVV er i vandplanerne udpeget til at være 6.000 km
vandløb jævnt fordelt ud over hele landet ved de i alt 24.000 km vandløb, der er målsat i regeringens vandplaner. Udfordringen har været at
lave en screeningsmodel, der kan anvendes til at kortlægge de arealer,
der potentielt vil blive oversvømmet i hele landet, hvor ORVV er registreret og kortlagt i vandplanerne i Grøn vækst.
Under udviklingen af screeningsmodellen er sammenhængen mellem
den målte vandløbsvandstand i vandløbet og DHMs vandspejlshøjde på
samme tid blevet undersøgt. Studiet har vist, at det ved anvendelsen af
DHM er nødvendigt at udjævne højdemodellen for at få en bedre sammenhæng mellem det faktiske vandspejl og DHM’s vandspejlshøjde.
At en højdemodel nødvendigvis skal udjævnes for at kunne anvendes
til at regne på vandets bevægelse i højdemodellen, er ikke noget nyt.
Men forsøg med at regne med standard-metoden i AnuDEM, viste sig
at være for krævende, hvis der skulle regnes på hele landet. Så en mere
effektiv metode er udviklet.
Såfremt metoden bliver godkendt af EU, vil denne screeningsmodel
danne grundlag for de landbrugsarealer, der kan modtage kompensation, som følge af virkemidlet ORVV i Grøn vækst.

Arbejder i projektenheden i Søkortområdet hos
KMS.
Ian Berg Sonne, Kort & Matrikelstyrelsen
GIS, GIS-analyse og anvendelse af GIS og
miljøfaglige geodata i Miljøministeriet.
FOT-speciﬁkationen og anvendelse af FOT i
digital miljøforvaltning.
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Simpel integreret GIS – giver mere GIS

Web-GIS: en fantastisk opdagelsesrejse,
som for altid vil ændre dit liv

I mange kommuner er GIS-afdelingen stadig placeret i den Tekniske
afdeling. Hvert år laver GIS-afdelingen analyser og specialfremstillede
kort til resten af kommunens mange forvaltninger og funktioner. Opgaverne strækker sig fra fremstilling af simple kortudsnit til avancerede
rapportunderstøttende kortbilag, der ofte indeholder essensen af taltunge geoprocesserede analyser.
På trods af, at der løses rigtig mange kortunderstøttende opgaver hvert
år, er dette langt fra dækkende, hvis man skal udnytte det fulde potentiale, som ligger i at kortunderstøtte kommunens sagsbehandlerværktøjer og sagsgange.
I planlægningen og beslutningsprocessen af kommunens fremtidige udvikling indenfor hjemmepleje, folkeskoler og sygepleje, bare for at nævne nogle eksempler, er det en stor hjælp, hvis ikke en nødvendighed, at
overblikket skabes via specialfremstillede kort og tilhørende GIS-analyser. Data skabes i disse processer ét sted (i forvaltningen med ansvaret)
og behandles ét andet sted (i forvaltningen med de tekniske midler). Ud
over, at denne tilgang er tidskrævende, kræver den også en umådelig
bred faglig viden hos en lille skare af specialister.
Ved at åbne op for, at GIS kan benyttes som en integreret del af sagsbehandlingen, kan dele af arbejdet udføres hurtigere og mere sikkert af
sagsbehandleren selv. Dermed frigøres eksperterne til de mere datatunge ad hoc prægede og mere spændende analyser.
I Tønder Kommune har det længe været ønsket at mindske risikoen og
fjerne ﬂaskehalsene. Strategien er at lade de tekniske værktøjer komme
til brugerne med data, i stedet for at lade data fra brugerne komme til
stedet med de tekniske værktøjer. Kodeordet er her at gøre fagsystemerne kortunderstøttende og dette på rette tid og sted.
Kort og GIS skal ikke være separate værktøjer, som kræver specialviden
at bruge (og koster dyre licenser i anskaffelse), men de skal derimod
være integrerede størrelser, som tilpasses sagsbehandlerværktøjerne
og de daglige deﬁnerede arbejdsgange. Svar, som tidligere krævede
en teknisk funderet medarbejder, skal ﬁndes ved brug af kort-kloge systemer, som giver de rette svar på de rette tidspunkter og på en simpel
måde og direkte i det system, som sagsbehandleren bruger i dagligdagen.
Indlægget vil gennemgå eksempler på, hvorledes arbejdet typisk foregår i dag, og herefter demonstrere, hvorledes man på mange måder
kan ændre disse til mere procesorienterede og kortunderstøttende arbejdsgange.

Randers kommune tog på den første opdagelsesrejse i Web-GIS i 2007.
Vi kom til et ”land”, som endnu ikke var opmålt. Der var store vidder og
nogle pragtfulde ”landskaber”, som på en og samme tid virkede tiltrækkende og skræmmende. Heldigvis vandt nysgerrigheden for at udforske
nyt land over frygten for det fremmede.
Vi har i løbet af de sidste 3 år været på mange og gode oplevelsesrejser.
Vi har fået rigtig mange nye venner og lært en masse om kultur og egne
behov. Disse oplevelser vil vi gerne dele med jer. Vi vil gerne fortælle
jer, hvorfor det er en god investering at skifte ”BMW´en” ud med oplevelsesrejser til det forjættede land.
Jeg vil med mit oplæg stille skarp på, hvorfor det ikke er rigtigt, når GISfolk siger, at Web-GIS ikke kan erstatte redigering af kommunernes data,
og hvorfor det for nogen er så vigtigt at holde fast i denne påstand.
I vil få et indblik i
• hvilke udfordringer, det giver i organisationen og i kravet til leverandørerne, at Web-GIS bliver den primære GIS-platform,
• hvorfor Web-GIS giver bedre data,
• hvorfor Web-GIS giver større frihed i valg af leverandør,
• hvorfor GIS nok bliver nævnt mange gange i den digitale verden, men
ikke bliver taget seriøst,
• hvorfor brugerne er så vigtige, når løsninger skal ﬁndes og
• hvorfor vi skal på banen nu, hvis ESDH- og CMS-systemer ikke alene
skal sætte dagsordenen for den digitale verden.
Vi er ikke i tvivl om, at vi skal på mange ﬂere opdagelsesrejser, men det
kunne være rart, hvis der var ﬂere rejsearrangører på markedet og der
var mulighed for at møde nye venner fra andre kulturer.
Vi har udviklet løsninger, hvor
• alle medarbejderne i kommunen har adgang til de temaer, som kan
lette deres arbejde,
• vi fokuserer på forretningsgange og udvikling frem for system begrænsninger,
• stort set alle vores data vedligeholdes af fagkontorerne via web-GIS,
• Web-GIS er (trods meget begrænsede ressourcer) en vigtig brik i arbejdet med at forenkle sagsgange, udvikle løsninger, som både kan
bruges af sagsbehandlerne og professionelle ansøgere,
• vi har tilfredse medarbejdere, der tager aktivt del i at udvikle nye løsninger,
• vi har et brugervenligt system, som maks kræver ½-1 dags oplæringsforløb,
• vi udvikler på tværs af kommunegrænserne og
• vi - i samarbejde med andre kommuner - har fået redeﬁneret begrebet
brugergruppe.

Knud Erich Jensen, Tønder Kommune
Fagchef for GIS & Udvikling

Mie Mølbak, Randers Kommune
Ansvar for kommunens koordinering af indkøb
og anvendelse af data.
Ansvar for udvikling af nye arbejdsrutiner,
som kan fremme effektiviteten og mine kollegers arbejdsglæde.
Arbejder på at udbrede kendskabet til GIS og
ikke mindst geodata, så data kommer i spil på
nye måder.
Arbejder på at få GIS og geodata aktivt i spil i
det digitale Danmark.
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Retlige geodata – hvordan håndterer vi
dem?

Matrikelkortet som referencegrundlag i
dag og i morgen

Brugen af geograﬁske informationssystemer og digital kommunikation
i forholdet mellem borgerne og myndighederne har været på den politiske dagsorden siden 1990-erne. GIS udgør i stadig højere grad grundlaget for forvaltningsretlige afgørelser. Den retlige regulering af kort og
GIS-området har fået sin ”grundlov” med INSPIRE-direktivet, hvis fulde
titel er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts
2007 om opbygning af en infrastruktur for geograﬁsk information i Det
Europæiske Fællesskab. INSPIRE-direktivet vil fremover være styrende for den måde arealdata, kort og planer spiller sammen på indenfor
miljøområdet.

Matrikelkortets historie går tilbage til 1700-tallet, hvor dets anvendelser
ikke var mange. I dag er situationen en hel anden og mange nye brugere
af kortet er stødt til. I tiden frem til digitaliseringen af matrikelkortet i perioden 1990 til 1997 var anvendelsen af kortet hovedsageligt knyttet til
ejendomsdannelsesprocessen. Med digitaliseringen og den nemmere
tilgængelighed steg anvendelsesmulighederne bl.a. i GIS.

Indlægget præsenterer INSPIRE-direktivets juridiske grundbegreber:
geodata, geograﬁske objekter og metadata, og illustrerer begrebet retlige geodata som en kategori af geodata, hvor de centrale egenskaber
kan beskrives som retlige attributter, og hvor korrekt anvendelse af juridisk metode er væsentlig for kvaliteten af de pågældende geodata.
Det fremhæves, at metadata vedrørende retlige geodatas gyldighed er
væsentlig for anvendeligheden af de pågældende data. Metadata for
retlige geodata er også et vigtigt element i det, der traditionelt indenfor
det juridiske miljø diskuteres under overskriften retssikkerhed. Indlægget præsenterer eksempler på aktuelle metadata-problematikker i den
danske miljøretlige debat. Samtidig belyses INSPIRE-direktivets krav til
metadata, og det illustreres, hvordan direktivet med en produktorienteret regulering af geodataområdet vil bidrage til en øget gennemsigtighed i forhold til en lang række af de geodata, der stilles til rådighed for
borgerne og ligger til grund for myndighedernes beslutninger.
Endelig konkluderes det, at der stadig er en række problemstillinger i
forbindelse med de kortlægningsprocesser, som geodata fremkommer
i, der kalder på en tydeligere retlig regulering.
Håndteringen af usikkerhed er her et væsentligt spørgsmål med retlige
aspekter, idet borgere og virksomheders retsforhold er indirekte påvirket af den videnskabelige usikkerhed, der hersker i forbindelse med
myndighedernes kortlægning. Her påpeges et behov for procedurekrav,
der forpligter myndighederne til at redegøre for nøglebeslutninger i forbindelse med de miljørelaterede kortlægningsprocesser og til at evaluere datakvalitet i forbindelse med brug og formidling af geodata og
geoinformation.

I de seneste år er der dog sket en yderligere udvikling omkring anvendelse af matrikelkortet i forbindelse med opbygningen af en digital forvaltning. Vi ser det indenfor tinglysningen, hvor servitutterne nu skal
geograﬁsk stedfæstes, indenfor byggeforvaltningen, hvor der foretages
stedfæstelse af BBR ejendom, og indenfor lokalplanlægning, hvor lokalplaner tilknyttes de matrikulære grænser. Disse er alle eksempler på
anvendelse af matrikelkortet som referencegrundlag.
Anvendelsen af matrikulære data i sammenspil med andre data forventes yderligere at øges i takt med, at den offentlige forvaltning digitaliseres, opgaver integreres på tværs af serviceområder og nye borgerservices kommer i fokus. Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) skal også
fremover være klar til at understøtte nye behov for anvendelse af matrikulære data som reference.
Derfor har KMS i perioden juni 2008 til juni 2010 gennemført et enterprise-arkitektur projekt (OIO EA-modellen er anvendt), hvor formålet var at
opstille forslag til indsatsområder for, hvordan matrikelkortet i fremtiden
kan gøres mere anvendeligt som referencegrundlag i en såvel fælles
offentlig som offentlig-privat infrastruktur for stedbestemt information.
Herudover blev der opstillet en arkitekturramme for, hvordan matriklen
anvendes som referencegrundlag med anvendelses-cases, hvor forbedringstiltag er i fokus.
Udgangspunktet for såvel indsatsområder som arkitekturrammen var en
lang række interview med brugerne af matriklen som referencegrundlag. Det være sig lige fra offentlige styrelser, regioner, kommuner og til
praktiserende landinspektører og leverandører af IT-løsninger.
Oplægget vil fortælle den ”gode historie” om, hvordan matriklen bruges
som referencegrundlag set fra anvendernes øjenhøjde. Desuden fortæller vi, hvordan KMS vil arbejde for, at dette grundlag kan blive endnu
bedre og dermed arbejdskraftbesparende for anvenderne (et fokus, der
er yderst relevant i dagens Danmark).

Lasse Baaner, LIFE, Københavns Universitet
Lars Storgaard, Kort & Matrikelstyrelsen
Mit ph.d. projekt er et juridisk projekt om vandforvaltning under vandrammedirektivet. Men jeg
har en spirende interesse for geodatadelen.

Arbejder med projekter vedr. anvendelse af matriklen som referencegrundlag, herunder stedfæstelse af servitutter ifm. e-TL. Står for udarbejdelse af business case for forbedring af matrikelkortets geometriske nøjagtighed og har desuden
internationale opgaver såsom INSPIRE.
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Session 12

Tirsdag d. 2. november – 14:00 - 14:30

Tirsdag d. 2. november – 14:30 - 15:00

Sessionsleder: Ulla Kronborg Mazzoli
Dania

Sessionsleder: Ulla Kronborg Mazzoli
Dania

Mongoliet – kultursamfund i forandring

Offentlige data i spil – Hvad er PSI og
hvorfor det?

Den danske opdagelsesrejsende Henning Haslund-Christensen foretog
en række ekspeditioner til Mongoliet fra begyndelsen af 1920’erne og
frem til slutningen af 30’erne. Formålet var at dokumentere den truede
mongolske kultur. Haslund-Christensen skrev rejsebøger og holdt foredrag om Mongoliet, kulturen og livet på de vidtstrakte sletter.

EU’s PSI-direktiv omfatter ”public sector information”, dvs. data, som
offentlige myndigheder skaber og besidder. Direktivets ånd er at bringe
sådanne data ”i spil” udenfor den offentlige sektor, samt at fjerne ublu
særaftaler og andre barrierer og hindringer for nyttiggørelse af offentlige data f.eks. i den private sektor.

Den Mongolske Folkerepublik blev grundlagt i 1924 med Sovjetunionen
som forbillede. I 1990 ændrede Mongoliet sit politiske system til demokrati. En af udfordringerne for det unge demokrati er fastlæggelse af
ejendomsretten til jord.

De ﬂeste danske geodata er PSI – så emnet har stor betydning for kortog geodatasektoren.

Mongoliet får international støtte til projektet gennem Millenium Challenge Account - Mongoliet (MCA-M), som en del af projektet Property
Rights Project. Projektet gennemføres i løbet af de næste tre år og et
team af internationale eksperter, under dansk ledelse, skal bistå med
etablering af processer til mere effektiv registrering af ejendom i Mongoliet inden for både den offentlige og den private sektor.
Der skal foretages analyser og anbefalinger til forbedring af IT-systemer, processer og procedurer for registrering af fast ejendom. Der skal
udvikles ledelses- og strategiplaner samt ske en digitalisering af data.
Der skal også gives råd og vejledning om mere grundlæggende beslutninger som graden af integration mellem matrikelsystemet og tinglysningssystemet.
Et af succeskriterierne for projektet er parlamentets vedtagelse af ny
lovgivning på området.
Ved vedtagelsen af matrikuleringsloven i 2003 indførte man privat ejendomsret til jord, så der er tale om et i matrikulær forstand jomfrueligt
område på 1,5 millioner kvadratkilometer - mere end 30 gange Danmarks areal.
Samtidig er anvendelsen af jorden meget varieret fra byer med traditionelt sovjet-højhusbyggeri i hovedstaden Ulaanbaatar, over byområder med de traditionelle mongolske ﬁlt-telte, såkaldte ”gerer”, og til
steppeområder, som primært anvendes til græsning. Desuden er der
Gobi-ørkenen, hvor fund af store mineralforekomster af kul, uran, guld,
mm. vækker drømme om et voldsomt udviklingspotentiale og frygten for
miljøproblemer.
Indlægget vil dels beskrive de faglige udfordringer og kompleksiteten
i gennemførelsen af projektet og dels berette om, hvordan det opleves – lidt i overført betydning – at knytte tilbage i historien og arbejde
under markant andre vilkår og i en anden kultur, end den vi kender i
Danmark.

I ﬂere EU-lande er der iværksat ambitiøse PSI-programmer for at efterleve direktivet. I andre lande er initiativerne mere begrænsede. Sammen med IT- og Telestyrelsen har Erhvervs- og Byggestyrelsen og
Geoforum ﬂere gange bidraget til at kortlægge situationen i Danmark.
Nylige rapporter er med til at give et billede: Er vi gode eller dårlige i
Danmark? – og hvorfor er vi det?
I 2002 besluttede Finansministeriet og kommunerne, at en lang række
offentlige registerdata fra BBR, ESR osv. plus de stedfæstede adresser
skulle stå til rådighed for alle brugere alene mod betaling af de marginale distributionsomkostninger. Dengang var aftalen enestående i Europa.
Med udgangspunkt i denne ”datafrikøbsaftale” vil vi belyse udviklingen
frem til i dag med hensyn til ”PSI re-use”, dvs. genbrug af offentlige
adresse- og registerdata i Danmark.
Hvad har aftalen betydet for anvendelse af de ofﬁcielle adressedata
som en del af vores fælles infrastruktur? Hvad er erfaringerne med OIS
og de registerdata, som OIS stiller til rådighed? Hvor langt er vi nået og
hvad er værdien af dette genbrug? Hvor mange kopier af adresserne er
i brug og i hvor mange applikationer? Hvor mange borgere og virksomheder anvender data hver dag? Hvilke sektorer og domæner har vi ikke
nået – og hvorfor ikke?
Denne del af foredraget vil være baseret på en aktuel analyse, som
Erhvervs- og Byggestyrelsen har ladet udføre i 2010.
Foredraget vil endvidere præsentere resultaterne af et EU-forslag til
opstilling af ”indikatorer” for “PSI re-use”. Indikatorerne skal bl.a. gøre
det muligt at måle og sammenligne udviklingen i Europa på tværs af
landegrænser. Hvorfor halter Danmark bagefter Spanien og UK? Er vi
gode eller dårlige på kort- og geodataområdet?
Foredraget vil være ”rigt illustreret” med kort og billeder, anvendelseseksempler, kurver, grafer og citater fra nøglepersoner.

Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen
Kristian Skak-Nielsen, Blominfo A/S
Adm. direktør og landeansvarlig i Blom gruppen
for Danmark. Ansvarlig på nordisk plan for Mapping & Modelling samt for koordinering af Blom
gruppens internationale projekter.

Samordning og udvikling indenfor ejendomsdataområdet og registerlandskabet omkring
BBR (Bygnings- og Boligregisteret), herunder
INSPIRE. Regulering og udvikling af danske
vejnavne, adresser, adressedata, standardisering og internationalt samarbejde. Tilængelighed
og genbrug af offentlige data, dvs. PSI (Public
Sector Information).
Medforfatter
Katrine Langballe, Erhvervs- og Byggestyrelsen
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Udfordringen 2010 - afrunding og kåring

Session 13a

Tirsdag d. 2. november – 13:00 - 14:00
Sessionsleder: Bo Grave
Udfordringen 2010 foregår i lokale 12. Afrunding og kåring foregår i Nortvegia.

Udfordringen 2010 - opdagelsesrejsen
Særsession på Kortdage 2010, der i år byder på overraskelser
Hvor meget GIS kan man nå at udvikle på 24 timer? Deltagerne får en
opgave, nogle data og 24 timer til at vise, hvor langt man kan nå med
forskellige GIS-teknologier.
Ideen er, at deltagerne i samarbejde med andre GIS-interesserede skal
løse en konkret problemstilling på 24 timer, hvor man får mulighed for at
vende forskellige ideer, problemstillinger og løsningsforslag.
Hvor er Danmarks mest øde sted?
Deltagerne i dette års Udfordring vil få 24 timer til at ﬁnde Danmarks
mest øde sted. Er dét det sted, der er længst fra store infrastrukturinvesteringer, er det længst væk fra Rådhuspladsen, eller kan øde ses som
et sted længst væk fra naturoplevelser? Ordet øde kan have mange
betydninger, men hvordan kan brugerne selv være med til at sætte parametrene og lave GIS-analysen. Den opgave skal de ni deltagere i års
Udfordring løse.

René Thorny, it-jobbank
René er Produkt Manager hos it-jobbank, der er
en del af StepStone-koncernen. René har altid
haft stor interesse for forretningsmæssig udnyttelse af ny teknologi og har arbejdet med kort og
dataprodukter i mere end 10 år. Tidligere har han
været produktchef for integrationsløsninger hos
Krak. Han har opfundet ﬂere unikke produkter,
som blev solgt til danske, norske og tyske kunder.

Kom forbi Udfordringslokalet og se, hvordan holdene løser udfordringen. Resultatet bliver fremlagt tirsdag efter frokost, hvor du kan stemme
på den bedste løsning.
Deltagerne vil blive inddelt i tre hold, der hver skal give deres bud på en
applikation, hvor brugerne kan vægte væsentlighedskriterier og hurtigt
se resultatet.
Program
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 –

Præsentation og sammensætning af grupper.
Oplæg ved Michael Leth Jess, DN.
Praktiske oplysninger om teknik.
Herefter arbejder grupperne til næste dag kl. 12, hvor
de skal være klar til at præsentere resultaterne – præsentation, tirsdag kl. 13:00

Gruppearbejdet vil foregå under kyndig sparring med René Thorny. Under vejs vil forskellige ”GIS-guruer” bidrage med idéer og inspiration til
de forskellige grupper.

Michael Leth Jess,
Danmarks Naturfredningsforening
Michael Leth Jess er uddannet ved Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole i 1988. Michael
har siden 1994 arbejdet som Afdelingsleder for
natur & plan hos Danmarks Naturfredningsforening. Han vil i sit oplæg fortælle om begrebet
Tranquility, eller det uforstyrrede sted, og om
uberørte områder i Danmark.
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Session 13b

Tirsdag d. 2. november – 14:00 - 14:30

Tirsdag d. 2. november – 14:30 - 15:00

Sessionsleder: Eric thor Straten
Nortvegia

Sessionsleder: Eric thor Straten
Nortvegia

Digitalt Vejnet - Tilvejebringelse af et
pålideligt datagrundlag

GPS-baseret Road Pricing

Vejdirektoratet har fået til opgave at gennemføre et forprojekt vedrørende etablering af et Digitalt Vejnet i Danmark. Det langsigtede mål er
at tilvejebringe et landsdækkende, aktuelt og kvalitetssikret vejnet, der
er alment accepteret som datagrundlag for anvendelser, der bidrager til
bedre miljø, fremkommelighed, traﬁk-sikkerhed samt services til transportbranche og traﬁkanter.
Forprojektet skal levere beslutningsgrundlag for en eventuel landsdækkende udbredelse. Forprojektet kører efter den vedtagne tidsplan og
slutter ultimo 2011 med evt. indstilling i juni 2011 om hvorvidt, der kan
etableres et landsdækkende digitalt vejnet.
Forprojektet er afgrænset til et forsøgsområde, der omfatter 7 hovedstadskommuner omkring Motorringvej 3 (Gentofte, Gladsaxe, Herlev,
Rødovre, Glostrup, Brøndby og Hvidovre). Kommunerne leverer sammen med Vejdirektoratet data til forsøget sammen med andre offentlige
dataleverandører.
Den bærende ide i forprojekt Digitalt Vejnet er, at data overvejende
skaffes til veje fra allerede eksisterende data. F.eks. skal geometrien
komme fra det fællesoffentlige geograﬁske administrationsgrundlag
(FOT), mens egenskabsdata (attributter) om vejstrækninger og kryds
skal komme fra vejforvaltningssystemerne vejman.dk og RoSy.
Blandt anvendelserne som Digitalt Vejnet tænkes at danne grundlag
for er:
- etablering af et digitalt hastighedskort,
- beregning af kørselsafgifter,
- rutevejledning,
- planlægning af cykeltraﬁk,
- multimodalitet,
- planlægning af det samlede transportsystem,
- effektiv vejadministration og
- traﬁkantservice i øvrigt.

Én af de helt afgørende forudsætninger og udfordringer for forprojektets succes er garantien for, at datagrundlaget og traﬁkinformationerne
i Digitalt Vejnet er pålidelige i forhold til tid og rum. Det, du ser på vejen,
skal svare til det, du ser på din GPS eller mobiltelefon. Det stiller ikke
alene krav til teknologien, men i høj grad også til ajourføringen af data i
Vejdirektoratet, kommunerne og FOT.
Indlægget stiller skarpt på de udfordringer, der er, samt de tiltag, man
har taget i brug, for at sikre et ajourført og kvalitetssikret datagrundlag.

Hans Jørgen er chefkonsulent i Vejdirektoratet
og arbejder i Informatiksekretariatet med Digitalt
Vejnet, Digitaliseringsprojekter, Vejportalsamarbejdet m.m.

GPS er det mest udbredte satellitnavigationssystem og blev oprindeligt udviklet af det amerikanske forsvarsministerium til militært brug.
Desuden er EU i gang med at skabe et uafhængigt navigationssystem,
GALILEO. Gennem de seneste år er bil-navigationssystemer, baseret
på GPS og digitale vejnet, blevet udviklet og fungerer udmærket under
de ﬂeste forhold. Med det europæiske GALILEO tilbydes nye positioneringstjenester med øget nøjagtighed og robusthed.
I det seneste oplæg til regeringens Ø-udvalg om projektet peges der
imidlertid på to overordnede modeller - en basis- og en maksimumsmodel, som begge er baseret på GPS:
1) Basismodellen: kørselsafgifterne opkræves pr. km i en given trængselszone. Brugerens kørsel registreres med GPS i bilen og først, når bilen har krydset en zonegrænse, påbegyndes takseringen. Takseringen
foretages per kørte kilometer i zonen, som registreres enten ved GPS
og/eller fra bilens odometer. Ved et sådan system, er det ikke nødvendigt at vide hvilken rute, der præcist køres på, men i hvilken zone, bilen
beﬁnder sig.
2) Maksimummodellen: kørselsafgifterne opkræves pr. km i vejnettet.
Dette kan differentieres efter trængselszoner, vejtyper, veje, strækninger og/eller kørselsretning. De teknologiske udfordringer i denne model
ligger i detaljegraden. Når takststrukturen er baseret på enkeltstrækninger eller efter vejtyper, stilles de største nøjagtighedskrav til positionsbestemmelsen, da det i disse tilfælde er nødvendigt at bestemme den
præcise rute, hvorpå der køres.

Forprojektet vil indeholde demonstrationsprojekter på nogle af disse
områder.

Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet

Udviklingen af kørselsafgiftssystemer baseret på Global Navigation Satellite Systems (GNSS) har inden for de seneste år åbnet mulighed for at
introducere variable kørselsafgiftssystemer uden etablering af fysiske
betalingsstationer. Et kørselsafgiftssystem indebærer en afgift på kørslen, som kan afhænge af både hvor, hvor langt og hvornår, man kører.
Dette adskiller denne afgift fra benzinafgiften, som ikke er afhængig
af hvor og hvornår, man kører, og fra et system med bompenge, hvor
afgiften ikke er afhængig af, hvor langt man kører.

Kørselsafgiftssystemer skal, udover at kunne opkræve afgifter efter traﬁkpolitiske mål, opfylde en række andre krav så som pålidelighed, sikkerhed, effektivitet, anonymitet, retfærdighed mv. Tidligere analyser har
vist, at positioneringsfunktionen er forbundet med en række barrierer.
Hvad er udfordringerne med et GNSS-system? Og hvad er kravene til
nøjagtighed for at opnå et pålideligt grundlag for afgiftberegningerne?

Per Knudsen, DTU Space
Per Knudsen, statsgeodæt, ph.d. og chef for Afdelingen for Geodæsi, Institut for Rumforskning
og –teknologi – DTU Space.
Han har ansvaret for forskning i geodæsi, primært GNSS og geoinformatik, og drift af permanente GNSS-stationer i Grønland, samt undervisningen i geoinformatik og Geomatics engineering. Han deltager i ﬂere EU- og ESA-projekter
om jordobservation, GMES og Galileo.
Medforfatter
Martina Zabic, DTU Transport
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Session 14

Tirsdag d. 2. november – 15:30 - 16:00

Tirsdag d. 2. november – 16:00 - 16:30

Sessionsleder: Kristian Skak-Nielsen
Congress-salen

Sessionsleder: Kristian Skak-Nielsen
Congress-salen

A long and winding road — FOTdanmark
og vejsektoren

Kan man måle og veje FOT? – etablering
af Business Case værktøj

FOTdanmark har til formål at etablere et sammenhængende fælles geograﬁsk administrationsgrundlag - et fundament for en effektiv administration på tværs af den offentlige sektor. FOT-data skal understøtte
sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning og skal anvendes til at
træffe afgørelser som led i udøvelsen af myndighedsopgaver. Den
egentlige nytte af FOT opstår, når FOT-data indgår i offentlige forvaltningsløsninger. Det forudsætter, at der er etableret et effektivt samspil
mellem sektorer og FOT.

En af FOTdanmarks faste arbejdsgrupper — FOT Speciﬁkationsforum
- har til opgave at sikre, at FOT-speciﬁkationen løbende holdes ajour,
så den til enhver tid afspejler brugernes behov. Dette arbejde sker bl.a.
ved, at man tager stilling til indkomne ændringsforslag.

Etablering af dette samspil er en vanskelig opgave. Ikke blot er der en
række tekniske udfordringer i at få systemer til at spille sammen, men
hvad ”værre” er, der skal indgås en række detaljerede aftaler om hvilke
data, der vedligeholdes, hvordan, i hvilken kvalitet, hvornår samt ikke
mindst af hvem. Altså et sæt af aftaler mellem myndigheder og sektorer
i det offentlige.
Når mange myndigheder på tværs af sektorer opretter og ajourfører
data, er det ekstremt vigtigt, at ansvar er placeret og kvalitet er beskrevet grundigt, og at man har opnået enighed om, hvad der er den nødvendige og/eller acceptable kvalitet og ajourføringsfrekvens. Der skal
med andre ord tænkes over, hvordan objektansvar m.m. placeres bedst
muligt. Bedst muligt i betydningen mest rationelt og dermed mindst arbejdskrævende for den, der ender med at sidde med ansvaret.
Et af de første steder, hvor FOTdanmark for alvor prøver kræfter med
disse aftaler og deres implementering, er i samarbejdet med Vejdirektoratet i projektet Digitalt Vejnet. Forprojektet, der gennemføres i perioden 2009-2011, koncentrerer sig om Motorring 3 ved København
og indebærer et tæt samarbejde med syv kommuner, FOTdanmark og
Vejdirektoratet.
VEJE og STIER er en af de mest komplekse objekttyper at indlede et
sådant sektorsamarbejde omkring. Dels er der tale om delt sektoransvar mellem stat og kommuner, dels er datastrukturen kompliceret. Men
ved at være inddraget i et pionerprojekt, der hviler på de samme dyder,
som foreningen FOTdanmark ─ det gode fællesoffentlige samarbejde
og en stor portion entusiasme og fælles øje for det fælles gode ─ er
der grund til at tro, at projektet vil gøre os klogere på ikke blot tekniske
løsninger, men især på de ”konceptuelle” håndtag, der skal skrues på,
før samarbejdet mellem FOTdanmark og vejsektoren er på den rigtige
plads.

Det er ofte en vanskelig opgave at vurdere et foreslået ændringsforslags
nytteværdi set i forhold til de økonomiske konsekvenser, som ændringen vil kunne have for fx FOTdanmarks eget databasesystem, FOT2007
og det umiddelbare omkringliggende miljø (browserløsninger mv.).
Samtidig har der i de seneste år været stigende fokus på nytteværdien
af offentlige investeringer. Bl.a. har Videnskabsministeriet i samarbejde
med KL og Danske Regioner udarbejdet en Business Case model beregnet til vurdering af offentlige investeringer (www.modernisering.dk).
Inspireret af dette nyttefokus blev der i 2009 nedsat en arbejdsgruppe
med det formål at forsøge at ﬁnde et ”værktøj” til vurdering af ændringer i FOT Speciﬁkationen. Værktøjet skulle kunne bruges til at anslå
både de kvantitative (vurdering i kr/øre) og de kvalitative (ikke direkte
målbare) fordele for brugerne af FOTdata. Denne vurdering skal efterfølgende sættes i forhold til de økonomiske konsekvenser af forslaget
intent i FOT (tilpasning af FOT2007, ændring af snitﬂader i forhold til
adgangen til data mv.).
Foredraget på Kortdage 2010 vil tage udgangspunkt i en præsentation af gruppens arbejde og de resulterende to værktøjer. Samtidig vil
foredraget forsøge at vise, hvordan man kan ’kvantiﬁcere’ de kvalitative
værdier i det forslag, som forslagsstiller anfører?
Fokus vil være på, hvordan arbejdsgruppen har forsøgt at forene tankerne bag en traditionel Business Case set i forhold til de ønsker, som
forummet havde mht. vægtning af både de kvalitative og de kvantitative
værdier.

Dorte Holm, FOTdanmark
Konsulent i FOTdanmarks sekretariat med særligt
ansvar overfor speciﬁkationsområdet.

Foredraget tager fat i en række af de konkrete og komplekse problemstillinger, som samarbejdet mellem Vejsektoren og FOT har givet anledning til at få klarlagt og komme til enighed om. Hovedvægten vil ligge
på samarbejdet mellem sektoren og FOT, hvorimod de valgte konkrete
tekniske løsninger (fx snitﬂader mellem systemer) ikke indgår.

Anne Marie Carstens, FOTdanmark
Sekretariatsbetjening af medlemmer og FOTdanmarks bestyrelse.
Arbejder med FOT2007 Forum.
Deltager fra FOTdanmark i “kommunegruppen”
vedr. Digitalt Vejnet.
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Session 14

Tips

Tirsdag d. 2. november – 16:30 - 17:00
Sessionsleder: Kristian Skak-Nielsen
Congress-salen

FOT - hvad skal vi bruge den til? - En
præsentation af ”hovedoprydning” i FOT
FOTdanmark satte i 2009 gang i en proces for at få foretaget en gennemgribende analyse af indholdet i speciﬁkationen. Formålet er at gennemgå hele speciﬁkationen for at se, om indholdet fortsat er relevant. Er der
f.eks. objekttyper, der kan undværes, fordi der nu er andre og muligvis
bedre kilder til dem? Er snittet mht. hvilke attributter, der bliver registreret i FOT, det rigtige? Er objektdeﬁnitionerne og beskrivelserne af, hvordan de skal registreres, de rigtige set i forhold til det, data skal bruges
til? Projektet ﬁk kaldenavnet: ”Hovedoprydningen”.
Første fase i Hovedoprydningen er netop afsluttet med gennemførelsen
af en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Resultaterne er
blevet bearbejdet i foråret 2010. I løbet af sommeren og efteråret har
FOTdanmark udarbejdet et forslag til en revideret udgave af speciﬁkationen.
FOTdanmark vil på kortdage 2010 præsentere en status for den igangværende Hovedoprydning. En række forskellige indfaldsvinkler er interessante:
• Formålet med opgaven: Er der overhovedet behov for en ”Hovedoprydning”?
• Gennemgang af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. Hvad var
resultatet og i hvilken retning peger resultatet?
• Speciﬁkationsforums oplæg til ny speciﬁkation og forslag til den videre
proces.
• Hvordan forenes ønsket om at spare penge på etablering og ajourføring af data med brugernes behov?

Fem tips, der gør
Kortdage endnu bedre
1. I oversigtsprogrammet er der i år kommet
sidehenvisninger
2. De forskellige sessioner kører overordnet
efter samme ur – nye indlæg begynder på
minuttallene 00 og 30. Det giver den bedste mulighed for at skifte spor, hvis det er
nødvendigt, uden at komme ind midt i.
3. Brug muligheden for at gå udstillerne på
klingen. De er her for at gøre jer klogere,
skarpere og gladere.
4. Tirsdag byder vi på en velkomstdrink inden
den fine middag. Men der er tid til at sætte
håret inden.
5. Notér jer, hvad der er godt og mindre godt
– vi følger op med en evaluering umiddelbart efter Kortdage.

• Hvordan skal snittet mellem FOT og sektordata skæres?
• Etableringen af spørgeskemaet: Ramte undersøgelsen plet eller skulle
den have været planlagt anderledes?
• Det stigende fokus på behovsdreven udvikling af speciﬁkationen.
Hvordan sikrer vi os, at data kan bruges af alle? Et eksempel herpå er
diskussionen mellem VD og kommunernes vejafdelinger om, hvordan
strækningsdata i FOT fremadrettet skal registreres.

Brian H. Damsgaard,
Faaborg-Midtfyn Kommune
GIS-Koordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune
og sidder i FOT-Speciﬁkationsforum som repræsentant for de fynske kommuner.
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”Mobile Mapping”

Poul Nørgård, COWI

Geoforums Kompetenceudvalg har arrangeret denne session,
der vil bibringe tilhørerne det nyeste indenfor det mobile kortlægningsområde i en pædagogisk form, men på et fagligt højt
niveau.

Afdelingschef hos COWI A/S
Uddannet landinspektør fra AUC i 1983. Har årelang erfaring med GIS og kortlægning. Arbejder
hos COWI med salg og produktudvikling, som
afdelingschef for kortlægning.
Poul er desuden medlem af Geoforums
Kompetenceudvalg.

Kompetenceudvalgets session om mobil kortlægning, Mobile
Mapping, fortæller om den nyeste teknik og giver en række
eksempler på anvendelse af metoden. Mobile Mapping er baseret på en speciel GPS-enhed beregnet til måling fra køretøjer.
Enheden er suppleret med gyroer og hjulsensorer, så der også
kan måles i tæt by, skovområder, tunneller m.m. Enheden kan
sætte position og retning på data fra en række andre sensorer
som laserscannere og kameraer.
Udstyret bruges typisk i tre hovedkategorier, som gennemgås
med eksempler under sessionen:
• Ved præcisionsmåling kan man udføre landmåling langs vejen, hvor en eller ﬂere roterende laserscannere opsamler
ﬂere hundredetusinde målinger i sekundet til en punktsky.
Data kan siden bearbejdes til brug for kortlægning med stor
nøjagtighed.
• Ved kortlægning suppleres laserne med kameraer; enten
traditionelle kameraer eller de 360° kameraer, vi kender fra
Google´s Street View. Ved kombinationen af laserscanning
og foto kan der udføres kortlægning af objekter langs vejen.
Metoden supplerer lodbilleder optaget fra ﬂy eller satellit
særdeles godt med sit horisontale perspektiv.
• Til 3D bymodeller kan billederne sammensættes til en slags
ortofotos, der viser en bymodel, eller data kan bruges til modellering af bygninger, hvor billederne sættes på facaderne
og danner fotorealistiske modeller. Til bymodeller suppleres
data fra Mobile Mapping ofte med registrering fra lodbilleder
og skråfotos.
Afslutningsvis bliver der samlet op på status for Mobile Mapping, hvor der sker en rivende udvikling. Anvendelsesperspektiverne for brugerne drøftes set i lyset af de muligheder og
begrænsninger, metoden har.
Materialet fra sessionen ﬁndes på USB-stikket for Kortdage i
form af et lille kompendium.

Flemming Guldmann, Vejdirektoratet
Flemming Guldmann beskæftiger sig med sammenstykningen af det geograﬁske grundlag for
vejprojektering. Opgaverne indebærer indhentning, konvertering, forædlinger og tilpasning af
kort- og laserscanningsdata. Primære værktøjer
er Microstation, FME og Mapinfo.

Lone Hendriksen, COWI
Ansat i COWI siden 2008 som specialist og
projektleder på mobile-mapping projekter, med
særlig fokus på processering af data og registrering af elementer langs veje. Er desuden ekstern
undervisningsassistent på landinspektørstudiets
5. semester, hvor hun underviser i fotogrammetri
øvelser.

Jesper Rye Rasmussen, BlomInfo
Ansvar for salg og markedsføring i Danmark
Jesper er uddannet arkitekt, har arbejdet med
GIS og geodata i mere end 20 år og er markedschef i Blom. Primært ansvarlig for salg og markedsføring i Danmark, men også involveret i en
række internationale projekter.

Programmet:
15:30 – 15:50: Hvad dækker begrebet Mobile Mapping?
(Poul Nørgård)
15:50 – 16:10: Præcisionsmåling langs veje. Metoder og erfaringer. (Flemming Guldmann)
16:10 – 16:30: Mobile Mapping som alternativ og supplement
til fotogrammetri. (Lone Hendriksen)
16:30 – 16:50: Navigation i 3D kort. (Jesper Rye Rasmussen)
16:50 – 17:00: Afrundning
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Tele Greenland - Kabler på tynd is

GIS effektiviserer driften i multiforsyningsvirksomheder

Tele Greenland er blevet kaldt et af verdens mest hårdkogte teleselskaber –der arbejdes i et af verdens hårdeste miljøer.
Tele Greenland A/S ejes 100% af Grønlands Hjemmestyre og beskæftiger i alt ca. 570 medarbejdere. Virksomheden har hovedkontor i Nuuk.
Tele Greenland A/S driver telekommunikations-, IT- og postvirksomhed
i Grønland, samt salg af telekommunikationsløsninger.
Den grundlæggende teleinfrastruktur i Grønland består af en digital radiokæde fra Nanortalik i Sydgrønland til Uummannaq i Nordgrønland.
Desuden er der en satellitforbindelse, som sikrer dækning af resten af
Nordgrønland og Østgrønland samt en international forbindelse til og
fra Grønland.
Med 22.500 husstande fordelt langs Grønlands kyster og krævende klimatiske forhold er telekommunikation en stor udfordring. Der tilbydes i
dag fastnettelefoni, ADSL Internet og radio/tv i alle byer og bygder. Der
tilbydes desuden mobiltelefoni i alle bygder med mere end 70 indbyggere.
I sommeren 2009 blev det nye søkabel (lyslederkabel) mellem Island og
Grønland og videre til Canada taget i drift. Når det gælder adgang til det
globale net af kommunikation, er Grønland teknologisk blevet ligestillet
med andre tætbefolkede dele af verden.
Et større arbejde med at digitalisere analoge ledningsplaner er i gang.
Tele Greenlands tegnestue (TTG) udarbejder og ajourfører ledningsplaner, der vedr. ledningsnettet. TTGs ledningsnet er hidtil blevet tegnet
manuelt – med tusch og på kalker.
Asiaqs grundkort benyttes som baggrund – såkaldte stedplaner. Fordi
Asiaqs grundkort er blevet digitale, kan TTG ikke længere opdatere
fremtidige rettelser i ledningsnettet på baggrund af de nyeste stedplaner. TTG har derfor været nødsaget til selv at opdatere nye som gamle
grundplaner manuelt - en meget tidskrævende proces.
TTG’s store ønske har derfor været at træde ind i den digitale verden
med ledningsplanerne. Dette vil give smidigere arbejdsgange vedr. registrering/ajourføring af ledningsnettet, og lettere udveksling af data.
Tele Greenland startede i sommeren 2009 med at få digitaliseret den
første by Nuuk, da det er her, de største ændringer i ledningsnettet sker.
Først et mindre pilotprojekt, senere i fuld skala. Man har valgt ikke at
sætte digitaliseringen af alle byer i gang på samme tid, men tage dem
fortløbende. Pt. er digitaliseringen af Qeqertarsuaq (Godhavn) i gang
og snart følger formentlig Ilulissat (Jakobshavn).
Igangsættelse af digitaliseringsprojektet har givet mange udfordringer
– f.eks. valg af softwareplatform, brugerﬂade, hvad og hvordan skal der
digitaliseres, valg af leverandør, etc. etc.

Karin G. Nielsen, Tele Greenland A/S
Ledelse af Tele Greenlands tegnestue.
Forhandling af kontrakter, indkøb, redigering osv.

Indlægget tager udgangspunkt i en række nye anvendelsesområder,
hvor GIS går fra at være et dokumentationssystem, ofte kaldet Ledningsregistreringssystem, til et Netværks Informations System (NIS),
hvor geograﬁen blot er en af mange vigtige informationer om forsyningsnettet.
Ved at gå fra klassisk GIS til NIS åbner der sig en række nye anvendelsesmuligheder, hvor kombinationen af geograﬁ og net-topologi f.eks.
giver os mulighed for effektivt at kunne danne afbryderstatistik (hvor
mange kunder har været uden strøm, hvor længe, og hvor mange gange
i løbet af et år), som skal leveres til Energistyrelsen. Afbryderstatistikken
giver os ligeledes mulighed for at kunne forbedre vores kundesupport,
da vi ved en kundekontakt til vores kundecenter med det samme kan se,
hvor mange gange og hvor længe en kunde har været uden forsyning.
Et andet nyt område, hvor NIS/GIS understøtter vores drift, er overgangen fra en klassisk nettavle til en database model, hvor nettet nu både
kan visualiseres graﬁsk såvel som skematisk på en skærm. En nettavle
er en fysisk/skematisk model af vores 10 kV net, hvor vi kan se forbindelserne mellem de forskellige transformerstationer og hvor vi ved at
tænde/slukke for kontakter på tavlen kan se hvilke områder, der vil blive
påvirket af en afbrydelse. Med en løsning baseret på en computermodel
kan vi nu - uanset, hvor vi er - simulere driftsafbrydelser og få det visualiseret skematisk og på et kort. På kortet kan vi se de enkelte forbrugere,
som vil blive påvirket. Vi har derved også mulighed for at henvende os til
de berørte kunder via SMS, e-mail eller brev ved planlagte afbrydelser.
Dette kan nu gøres på en langt mere effektiv måde end før.
GIS/NIS ændrer og forbedrer vores arbejdsgange på andre områder.
Ved at samle de tekniske anlægsinformationer med de geograﬁske data
får vi en samlet database, hvori vores medarbejdere via kortet kan gå
ind og slå op på en given komponent i nettet og umiddelbart få adgang
til den tekniske dokumentation for komponenten. Tillige kan herigennem
fås driftsoplysninger, som f.eks. hvornår og hvor ofte en given ventil i
vandforsyningen har været åbnet/lukket, eller hvor og hvornår en spildevandsledning sidst har været spulet.
Foredraget vil, udover en gennemgang af ovenstående, komme ind
på hvilke udfordringer, der er ved at gå fra ledningsregistrering til et
GIS/NIS, herunder hvordan eksisterende data skal/kan forædles for at
opfylde visionen. Endelig vil der også blive vist nogle små appetitvækkere/demonstrationer på vores nye løsning.
Nyborg Forsyning og Service er en multiforsyningsvirksomhed, som forsyner Nyborg med el, vand, spildevand og varme.

Brian Skjold Elnegaard, Nyborg Forsyning
og Service A/S
Jeg er teamleder i en projektafdeling med ansvar
for projektledelse og koordinering af større opgaver, herunder udvikling og vedligeholdelse af
vores GIS. De sidste 11 år har jeg arbejdet med
IT og telekommunikation. Jeg er uddannet som
elektronikmekaniker og svagstrømsingeniør.
Medforfatter
Henrik Hove Christensen, Intergraph
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LER: Automatisk udlevering af kort til
graveaktører
Dette indlæg er en præsentation af, hvorledes udlevering af kortmateriale til graveaktører har udviklet sig i forsyningssektoren fra dengang
kort var noget, man tegnede i hånden, til i dag, hvor det i høj grad er en
automatiseret proces baseret på digital sagsbehandling. Udgangspunktet for foredraget er et case study hos virksomhederne DONG Energy,
Frederiksberg Forsyning, HMN Naturgas og SEAS-NVE.
Det vil blive afdækket i hvilket omfang, digitaliseringen/automatiseringen har medført rationalisering hos forsyningerne, samt om det har haft
nogen indﬂydelse, at forsyningen kun har arbejdet med digital kortlægning (gas distribution) eller at forsyningen kom fra et papirbaseret registreringssystem.
Rationaliseringsgevinsten afhænger af en række forhold: fuldstændighed i digitalisering af forsyningsnettet, organisatoriske/faglige forhold,
forhold mellem andel af by- og landområder, samt sikkerhedsfaktorer
(højspændingsledninger/højtryksrør). Indlægget vil gennemgå disse
forhold og afdække hvilken indﬂydelse, de har haft på resultatet for indførelsen af digital sagsbehandling ved udlevering af kort i forbindelse
med graveforespørgsler.
Udover de faglige, organisatoriske, politiske og økonomiske problemstillinger i forbindelse med automatisk udlevering af ledningskort vil præsentationen også give en gennemgang af de teknologiske landvindinger
og standarder, som har banet vejen for indførelse af digital sagsbehandling hos ledningsejerne.
Endelig vil foredragsholder også give sit bud på, hvad fremtiden vil byde
ledningsejerne. Får vi og kan vi realisere visionen om fælles udlevering
af ledningsinformationer? Hvilken rolle kan SDI og åbne OGC-standarder spille i den sammenhæng? Vil graveaktørerne i fremtiden kunne
trække på ledningsdata via Web-services, som leverer ledningsinformation i WFS-format? Hvilke krav vil det stille til entreprenørerne? Er
den danske byggebranche moden til dette skridt? Og er teknologien
så moden, at de juridiske og økonomiske problemstillinger kan tilgodeses?

Jackie Sandgaard, Intergraph Danmark A/S
Jeg er ansvarlig for Intergraphs udvikling og salg
af danske brancheløsninger til forsynings- og
kommunikationsindustrien. Jeg sidder i DANVAs
styregrupper for datamodellerne DANVAND og
DANDAS. Udviklingen er de senere år gået fra
traditionelle Ledningsregistreringssystemer til
GIS, Anlægsregister og NIS (Netværks Informations Systemer). Den ændrede fokus betyder, at
GIS leverandørerne skal kunne tilbyde løsninger,
som kan anvendes i hele forsyningens værdikæde.

Er din kommune medlem
af Geoforum?
De ﬂeste kommuner og regioner er medlem af Geoforum,
og har haft god gavn af dette
medlemskab.
Er du GIS ansvarlig i en kommune, bør du overveje om et
kollektivt medlemskab vil være
en fordel for din kommune.
Husk, at Geoforums sekretariat
altid er åben over for spørgsmål og dialog.
Du kan kontakte os på
geoforum@geoforum.dk eller
på telefon 38 86 10 75.
Med venlig hilsen
Mette Borg og Jesper Skovdal
Geoforums Sekretariat

Medforfattere
Repræsentanter fra HMN Naturgas, Frederiksberg Forsyning, DONG
Energy og SEAS-NVE.
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Lokale-ressourceplanlægning

Tracking af mennesker med demenssygdomme

Lokale-ressourceplanlægning er nødvendigt for på en effektiv måde at
udnytte de lokaliteter og ressourcer, der er i en virkelighed under konstant forandring. Hvor godt står kommunens lokale-planlægning sig i
forhold til børnehaver og skoler, når elevgrundlaget forandrer sig over
tid?
De ansvarlige for den kommunale lokale-planlægning for skoler og børnehaver ender ofte i akutte lappeløsninger før hver skolestart. Der er
måske for få børnehavepladser, men et stort lokaleoverskud i folkeskolen. Friskoler, som etablerer sig i hurtig takt, fører til mindsket efterspørgsel efter kommunale pladser samtidigt med, at kommunen stadig
skal kunne give alle, der ønsker det, en plads.
Hvordan løser man så denne udfordring på en optimal måde? Er elevgrundlaget aftagende, kræver det måske en alternativ udnyttelse af bygninger og lokaler? Er det en vedvarende nedgang i elevtallet, eller kun
en midlertidig? For på en effektiv måde at håndtere spørgsmål af denne
type kræves et værktøj, som kan vise historik, nuværende situation og
give mulighed for at simulere fremtidige scenarier.
GIS er velegnet til at studere det ofte komplekse beslutningsgrundlag,
der anvendes ved denne type af planlægning. Blandt grundlagsdata kan
nævnes både ejendomsbestand, elevprognoser og elevstrømme, samt
kommunernes befolkningsplanlægningsprogrammer.
Vigtige nøgletal er nødvendige for at kunne sammenligne forskellige alternativer. Omkostninger per kvadratmeter og per elev er ofte forskellige
fra skole til skole, afhængigt af beliggenhed, udførte renoveringer, mm.
Hvor mange elever per kvadratmeter, en skole rummer, er ofte forskelligt fra nybyggede til ældre skoler, og i årenes løb har kravene til undervisningslokalerne ændret sig i forbindelse med ændrede retningslinjer
inden for pædagogik og specialundervisning.
Det er vigtigt at kunne håndtere komplekse spørgsmål om en kommunes lokaliteter både ud fra nuværende behov og fremtidige prognoser.
I et tilfælde, hvor overkapacitet i antal skolepladser kunne konstateres,
samtidigt med at der manglede pladser i børnehaver, blev problemet
løst ved at ﬂytte børnehavepladserne til eksisterende skoler i stedet
for at bygge. Dette fører til, at man kan opnå væsentlige besparelser
i drifts- og byggeomkostninger. Dermed undgår man også en mængde
kuldioxidudslip.
Foredraget vil vise almindelige problemstillinger, som en lokale-planlægger i en kommune stilles over for, hvilken støtte kortet og de geograﬁske analyser kan give i beslutningsprocessen, samt informationsformidling. Praktiske eksempler vil blive vist og præsenteret fra Lunds
kommun i Sverige.

I Danmark er der ca. 80.000 mennesker, som lider af demens-sygdom.
Det anslås, at ca. 15.000 mennesker rammes af denne sygdom årligt. Af
disse er ca. 95 % over 65 år. Demens betyder i øvrigt ”svækket sind”.
En af de største udfordringer ved denne sygdom er, at folk til tider ikke
er i stand til at træffe rationelle beslutninger. Derfor hører vi desværre
alt for tit om folk, som efterlyses. Dette skyldes, at folk med sygdommen
ofte føler sig utrygge på et plejehjem, og i deres sind er de ”på vej hjem”.
Andre får pludselig en indskydelse af at besøge venner, foretage indkøb
eller andet og denne funktion trigger dem til at forlade bopælen. Desværre gør sygdommen det umuligt for de demente at lokalisere deres
bopæl eller sågar at huske deres eget navn og adresse.
En måde at reducere problemerne på er at udstyre den syge med et
”Tracking device”. Dvs., at den demente udstyres med en chip, som
responderer og aktiveres, når personen bevæger sig udenfor en prædeﬁneret afstand fra sin bopæl - et såkaldt ”Geofence”.
Med udgangspunkt i et eksempel fra Spanien vises en nøglefærdig
løsning, som beskriver samarbejdet mellem dataleverandører, teleoperatør og myndigheder. Modellen beskriver endvidere koordineringen
mellem disse samt de muligheder, der ﬁndes for afrapportering m.m.
Løsningen fungerer op imod mange platforme. Det vil sige mobile og
andre håndholdte enheder, ligesom der er mulighed for webintegration.
Løsningen har en meget enkel og intuitiv brugergrænseﬂade til administration af det samlede system - herunder også ændring af opsætning
af tracking-enheden. Opnåelse af et fuldt datagrundlag er det største
succeskriterium.
Den demente er udstyret med en håndholdt enhed, som via en alarmknap afgiver signaler, som både kan opfanges via GSM-nettet og satellit. Disse signaler transmitterer personens nuværende lokation. Ved
hjælp af blandt andet ortofoto kan den dementes rute fastlægges, ligesom et produkt som digitale skråbilleder kan yde myndighederne støtte
omkring adgangsforhold m.m.
En praktisk udfordring i dette system ligger i, at de personer, som skal
udstyres med et ”tracking device”, skal give deres accept til dette. Ud fra
et forfængelighedssynspunkt må man antage, at en del af de demente
ikke vil lade sig udstyre med en sådan enhed.
Som samfund skal vi endvidere også have afklaret de etiske og moralske aspekter i denne form for ”overvågning”, da vi skal vare os i at
fungere som ”Big Brother”. Hvornår er det ok at ”overvåge” mennesker?
Selv I dette tilfælde, hvor ovennævnte service kan redde og generelt
forbedre sikkerheden for de demente og deres omgivelser, bør man
stille dette spørgsmål.

Andersen Bo Andersen, Blominfo A/S
Jenny Carlstedt, Sweco
Arbejder som projektleder indenfor Geograﬁsk
IT hos Sweco i Malmö.
Det er primært indenfor kommuner og den offentlige sektor. Jenny er uddannet i GIS ved
Malmø Universitet.

Arbejdsområdet er salg af BLOM’s geodata til
den private sektor, med særlig fokus på Pictometry skråbilleder, landsdækkende 3D BY modeller,
ortofotos og højdemodeller, samt adgang til data
via BlomURBEX webløsningen. Formand for
Geoforums Arrangementsgruppe Vest.

Medforfatter
Elin Ejsing Johansson, Lunds kommun
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Sikre skoleveje
Projektet “Sikker skolevej for børn” har de seneste år arbejdet med at
udvikle en metodik og virksomhedsstøtte, der ved hjælp af Geograﬁsk
IT indsamler information om og analyserer børnenes vej fra hjemmet til
skolen ud fra aspekter som sikkerhed, tilgængelighed og tryghed.
Projektet “Sikker skolevej for børn” er et forsknings- og udviklingsprojekt, der er blevet gennemført med økonomisk støtte fra Vägverket i
Sverige (Skyltfonden) og er en videreudvikling af “Sikker skolevej for
børn mellem hjemmet og skolebussens holdeplads”.
I det første projekt blev der udarbejdet en GIS-model, som kan anvendes af kommuner til enkelt at kortlægge og klassiﬁcere børns skoleveje.
Dengang var fokus på børn i landområder. Disse børn har oftest ret til
skolekørsel og projektet fokuserede dengang på de veje, som børnene
kørte mellem hjemmet og der, hvor skolebussen standser.
Formålet med videreudviklingen var at udbygge den forenklede GISmodel, som blev udarbejdet i første etape. Dette blev gjort ved at koble
børns synspunkter til modellen igennem brug af en spørgeskemaundersøgelse. Desuden blev inventeringsværktøjet udviklet fra første etape.
I forbindelse med denne fase blev modellen også tilpasset tættere befolkede områder.
For på en enkel måde at indsamle og analysere skolebørnenes erfaringer og traﬁkplanlæggernes bedømmelser af skolevejene er et kortbaseret værktøj blevet udviklet. Børnene får dermed selv mulighed for
at kommentere deres skolevej. Dette resultat kombineres derefter med
resultatet af en inventering foretaget af dygtige traﬁkplanlæggere. Til
denne inventering anvendes en videreudvikling af samme kortbaserede
værktøj, så al information indsamles og bearbejdes i samme systemmiljø.
En række kommuner har gjort brug af metodikken for at skaffe sig et
godt billede af, hvordan børnene kommer til og fra skole og hvordan
de strækninger og passager, som børnene går på, fungerer med henblik på sikkerhed, tryghed og tilgængelighed. Ud fra disse analyser kan
senere forslag til foranstaltninger på udsatte strækninger og passager
udarbejdes.

Tak til sponsorerne af
Kortdage 2010!
Geoforum vil gerne sige mange tak
til alle I virksomheder, der har støttet
Kortdage 2010 med et sponsorat.
Jeres støtte af Kortdage er med til at
muliggøre, at det samlede GI-samfund
i Danmark kan samles til årets største
begivenhed indenfor vores fællesskab.
På bagsiden af kortdagskataloget er
alle Kortdages sponsorer vist med
logo.
Sponsorerne har i år været med til
at muliggøre, at en stor flok studerende ved landets uddannelsesinstitutioner også kan deltage ved Kortdage.

Jenny Carlstedt, Sweco
Arbejder som projektleder indenfor Geograﬁsk
IT hos Sweco i Malmö.
Det er primært indenfor kommuner og den offentlige sektor. Jenny er uddannet i GIS ved
Malmø Universitet.
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Den Fine Middag
Tirsdag d. 2. november – 19:00 - 01:30
Congress-salen

Den Fine Middag

Kortdage 2010
Den Fine Middag

Om aftenen, tirsdag den 2. november, er der dækket op i den ﬂotte
Congress-sal til Den Fine Middag ved Kortdage 2010
Den Fine Middag er traditionelt et af højdepunkterne ved Kortdage, hvor
man både får en lækker ﬂerretters menu med fremragende vine, god
underholdning og dans til langt ud på natten og ikke mindst en mulighed
for at netværke med forretningsforbindelser, kollegaer og gamle venner
og studiekammerater under behagelige forhold.

En overraskelse venter..
Velkomstdrink (fra kl. 18:30)
Cava med hyldeblomst

Ved Kortdage 2010 er underholdningen en overraskelse, men du kan
roligt forvente, at det bliver med et lidt skævt syn på GI-verdenen - så
der er lagt op til en munter aften i festligt lag.

Menu
Forret
Laksesoufﬂé med ristede tigerrejer og friske krydderurter, serveret på sprøde salater hertil sauce verte
og langtidsbagte cherrytomater.

V.I.P

Vin udvalgt særligt til Geoforums Kortdage 2010
hvid Stickleback 2009, Heartland, Australien
Hovedret
Oksemørbrad med pommes Anne, chili/honningsyltede rødbeder, blomkålstimbale med saltristede
mandler samt portvinssauce
Vin udvalgt særligt til Geoforums Kortdage 2010
rød Tradition Rouge 2007, Chateau de Valcombe,
Rhône, Frankrig
Du kan også se frem til en god musikalsk oplevelse. Danseorkestret,
som vi har engageret, bliver Århus-bandet V.I.P., der har Michael Trier
som forgrundsﬁgur og bl.a. et velsmurt 80’er repertoire på plakaten.

Dessert
Brombær-creme bruleé serveret med tuille,
citronsorbet og pistacie
Vin udvalgt særligt til Geoforums Kortdage 2010
Brachetto d’Aqui Niades Cascina Garitina, Italien
Kaffe
Musik og dans (indtil kl. 00:30)
Natmad (kl. 00:30)
Biksemad med bearnaise, spejlæg,
rødbeder og groft rugbrød
Øl eller sodavand
kl. 01:30
Lyset slukker og musikken går hjem
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Nye dimensioner i 3D-arbejdet

Session 18

Onsdag d. 3. november – 10:30 - 11:00

Onsdag d. 3. november – 11:00 - 11:30

Sessionsleder: Lars Flemming
Congress-salen

Sessionsleder: Lars Flemming
Congress-salen

Nye metoder til ajourføring af 3D bymodeller, FOT-grundkort og dataregistre

Visual and GIS-suitable 3D City Models
for sustainable planning and SDI

Flere danske kommuner har i adskillige år haft en digital 3D bymodel,
som man har registreret på traditionel vis – typisk vha. fotogrammetrisk
registrering. På det seneste er punktskyer fra laserskanning anvendt for
at generere 3D bymodeller. Det, der skabes, er en ydre geometri af tag
og facade. Modellerne anvendes typisk til sol-, skygge- og volumenstudier i forskellige planlægningsfaser.

Highly accurate 3D city models derived by stereo feature extraction
(photogrammetry) are becoming an important subject for Spatial Data
Infrastructure (SDI) initiatives. These 3D city models have to be visually
appealing for sustainable urban planning and city marketing, but also
need to fulﬁl the user’s requirement to perform analysis and queries
within his Geographic Information System. At COWI, we deliver building-oriented 3D city models by integrating the ofﬁcial 2D footprints
from the cadastre and calculate useful geometric attributes like volume,
slope, surface area, etc. for each building. In addition to such attributes,
unique ID’s are assigned to all buildings. Therefore the existing 2D and
the new 3D data are consistent and the added value of using the data
in a GIS is signiﬁcant.

Sideløbende har arkitekter og ingeniører arbejdet med digitale 3D bygningsmodeller i forbindelse med nye byggeprojekter og renoveringsprojekter – også kaldet ”Building Information Management” - BIM. Disse
3D BIM-modeller er meget indholdsrige, da de anvendes til mange forskellige stadier i byggeprocessen og i ﬂere discipliner, fx design, konstruktion, analyser, osv.
Kommunerne er ofte involveret i byggeprojekter hvor 3D bygningsmodeller bliver produceret, men de stiller ikke som krav overfor byggerådgiver at få råderet over den endelige 3D bygningsmodel – det kan de
i princippet gøre uden videre. Det vil i stor udstrækning give mening,
at kommunen anvender 3D bygningsmodeller aktivt i den kommunale
organisation, da det vil være med til at forbedre deres datagrundlag
væsentligt og dermed effektivisere beslutningsgrundlaget.
Brugeren af 3D bymodellen i kommunen er typisk den tekniske afdeling.
Andre afdelinger, fx Ejendomsforvaltningen, kunne sagtens drage nytte
af modellen, dog med det i sigte, at deres ejendomsdata kan kobles til
de respektive 3D bygninger og ydermere til etageplaner samt evt. de
enkelte rum. Det kunne betyde, at medarbejderen ﬁk én indgangsportal
til al information om den givne ejendom eller etage / rum – nemlig via
3D bygningsmodellen. Idéen er ydermere, at der skal være mulighed for
at redigere data direkte via 3D-objektet og efterfølgende kunne sende
det tilbage til de respektive systemer og databaser. Dette er bare ét
eksempel - der kan være ﬂere brugere såsom byggesagsbehandlere,
brandfolk, mv.
For at en kommunal organisation skal kunne anvende 3D bygningsmodellerne, skal de simpliﬁceres, idet de indeholder for mange informationer og for komplekse detaljer, som ikke nødvendigvis har interesse. Det
kan gøres ved at anvende forskellige ﬁltrerings- og modelleringstekniker, som grundlæggende understøttes af tilgængelige CAD softwareprodukter.
Vi vil med denne præsentation tage udgangspunkt i ﬂere relevante cases, hvor vi vil redegøre for de initierende problemstillinger og de mange
anvendelsesmuligheder, som er dukket op. Ydermere er det relevant at
belyse de muligheder og udfordringer, som kommunerne står med fremover, men også de arbejdsbesparende tiltag som muliggøres.

The 3D data is conform to the CityGML standard accepted by the Open
Geospatial Consortium (OGC) and detailed roof structures including
dormer windows and chimneys or even façade details with accuracies
of 30 cm or better are derived photogrammetrically from stereo aerial
images. The 3D city models are provided in CityGML or Geodatabase
format and therefore they can be stored and managed in a relational
database, which makes them suitable for Spatial Data Infrastructures.
Furthermore, the 3D models can be presented in an impressive realtime web-visualization using Skyline Software.
The users of data are GIS professionals and urban planners, whose
usage of 3D data is not limited to visualization in city planning and marketing, but also appreciate the value-add of 3D city models for GIS analysis like for example considering the roof slope and surface for a solar
potential analysis.
At Kortdage 2010 we will focus on the applications of 3D city models
presenting the latest results of our major international projects:
-3D Model of Doha, Qatar: One of the largest automatic textured 3D city
models (650 sqkm, 300.000 buildings) currently existing and part of the
Qatar National Mapping project.
- 3D Model of the Principality of Monaco: Using aerial images with a
resolution of 4.5cm per Pixel - a highly detailed 3D model of Monaco,
including the enhancement of the façade details with terrestrial data
acquired through mobile mapping.
- 3D Model of the Canton of Geneva, Switzerland: This 3D model was
awarded for the “Best 3D Territory Model” at Imagina 2010 in Monaco.
It has already been used for several urban planning visualizations such
as for a new railway track.

Kilian Ulm, COWI A/S
Peter Byrn, Bentley Systems Scandinavia a/s
Uddannet Landinspektør. Det sidste 1½ år i
Bentley Systems har jeg været meget involveret
i Bentleys 3D City GIS strategi, som indebærer
integration og samspil af ﬂere faglige discipliner
såsom GIS, CAD, Building Information Management (BIM) og data registre.

International Sales Management for 3D City
Models

Medforfatter
Lars Moth-Poulsen, Bentley Systems
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Nye dimensioner..

Session 18

Fra data til kort

Session 19

Onsdag d. 3. november – 11:30 - 12:00

Onsdag d. 3. november – 10:30 - 11:00

Sessionsleder: Lars Flemming
Congress-salen

Sessionsleder: Lennart Christoffersen
Suecia

Analyse og visualisering af data i 3D

Pendlingsoplande i Danmark

Traditionelt anvendes 2D GIS ved løsning af en række miljøopgaver i
rådgiverbranchen. 2D GIS giver dog ikke altid den tilstrækkelige rumlige
indsigt, der kan være nødvendig for at forstå omfanget af eventuelle problemer på givne projekter. Det er desuden ofte vanskeligt at formidle resultater i 2D. Ved visualisering af projektet i 3D, åbnes der op for større
overblik og forståelse af projektet.

Inddelingen af Danmark i administrative enheder tager udgangspunkt i
en tankegang om, at de enkelte kommuner eller regioner skal være en
relativ territorialt lukket enhed. Her skal individerne både have deres
privatliv og arbejdsliv, altså få ﬂest mulige behov tilfredsstillet inden for
det geograﬁske område.

Som eksempel kan nævnes afrapportering af analyseresultater fra en
forureningssag. Traditionelt vil dette blive illustreret ved 2D temakort,
der viser graden af forurening på de enkelte prøvesteder ved hjælp af
farvekoder. Kortene kan være suppleret af en konturering udført på baggrund af en interpolation af værdierne fra prøvetagningen. Disse kort er
ganske brugbare og viser tydeligt, hvor forureningen er størst og hvor
forureningen er afgrænset. Man kan dog ikke ud fra kortene vurdere,
hvor dyb en given forurening ligger eller hvor store mængder forurenet
jord, der evt. skal håndteres.
En analyse i 3D vil for samme projekt give en mulighed for at bevæge
sig rundt om forureningen og derved få en bedre rumlig fornemmelse
af udbredelsen. Idet der kan genereres en video-ﬁl af 3D-analysen, lettes formidlingen, idet man med e-mail kan videresende til projektets
interessenter.
En håndtering af data i 3D kræver dog, at der eksisterer dybdedata en parameter, der ikke traditionelt indsamles. En afrapportering i 3D
kræver således, at der indføres nye rutiner fra feltarbejdet og til den
færdige 3D-model. Dette indebærer desuden en tilretning i det eksisterende programmel til administration og analyse af data. Flere udbredte
GIS-programmer er ikke forberedt til angivelse af dybde inden for alle
datatyper. Der mangler således stadig en ﬁnjustering, før brugen af 3Dvisualisering kan forløbe problemfrit. Det vurderes dog, at potentialet
er stort.

Til at belyse sådanne sammenhænge har man i mange år blandt andet
brugt pendlingsoplande. Disse oplande er faldet i antal gennem årene
som en logisk konsekvens af, at pendlingens omfang er steget. Samtidig er antallet af kommuner faldet, amterne er blevet nedlagt og nye
regioner skabt.
Jeg har i min opgave ikke udregnet nye oplande, men har, med udgangspunkt i 3433 geograﬁske enheder, gået tættere ind på hvilke interne dynamikker, der ﬁndes i allerede inddelte oplande. Data er fra 2008
og stammer fra RAS-statistikken. De behandlede pendlingsoplande er
udregnet af Landsplanafdelingens under Miljøministeriet i 2004.
Projektet er både en diskussion af begrebet pendlingsoplande og metoden til brug af udregning af disse. Endvidere er det et forsøg på at kvaliﬁcere forståelsen af nogle dynamikker, der kendetegner pendlingen i
oplandene.
Jeg vil blandt andet undersøge følgende:
- Den generelle udvikling i pendlingen
- Pendlingsbalancen, herunder nat- og dagbefolkning, samt andel af
indpendling vs. udpendling.
- Betydningen af køretidsafstande.
- Betydningen af byernes størrelse.
- Forskellen på forskellige landsdele, samt om man bor i en storby, et
landområde, stationsnært mv.
Oplægget tager udgangspunkt i et bachelorprojekt udarbejdet i foråret
2010 fra Geograﬁ - og Geoinformatikuddannelsen ved Københavns Universitet. Data er udlånt fra By- og Landskabsstyrelsen, hvor oplægsholder også er ansat som studentermedhjælp. Vejleder på projektet er
Lasse Møller-Jensen, lektor ved Institut for Geograﬁ og Geologi.

Der er en tendens til at se 3D-visualisering som kompliceret og fordyrende for et projekt og det bruges derfor ofte kun i forbindelse med
større opgaver. Med en modernisering af datahåndteringen, kan 3D dog
bruges rationelt på alt fra forureningssager på ejendomsniveau til f. eks.
oversvømmelses-scenarier på regionalt plan. Herved skabes grundlag
for bedre at kunne vurdere projektresultater samt give bedre forståelse
af projekterne.

Soﬁe Jæger, Københavns Universitet

Poul Juul Hansen, Rambøll Danmark

Studerende i Geograﬁ og Geoinformatik, samt
studentermedhjælp i By- og Landskabsstyrelsen.

Miljøplanlægning
Miljøledelse og kvalitetsstyring
Lead auditor
GIS og databaser
Fagleder GIS
Medforfatter
Thomas Søndergaard
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Onsdag d. 3. november – 11:00 - 11:30

Onsdag d. 3. november – 11:30 - 12:00

Sessionsleder: Lennart Christoffersen
Suecia

Sessionsleder: Lennart Christoffersen
Suecia

Kartografi i en FOT-verden

Kort uden hænder

FOT rummer store muligheder for den digitale kartograf. I praksis bliver
de kartograﬁske muligheder dog ofte overset. Denne præsentation sætter fokus på visualisering og formidling med udgangspunkt i FOT. FOT
vil være et naturligt udgangspunkt for udarbejdelse af kort til formidling
overfor borgere og professionelle brugere af kort.

Få viden om, hvor langt vi er nået i ønsket om automatisering af alt lige
fra indsamling af informationer til distribution af færdige kort og geodata.
Og få gode råd til, hvordan du selv kan gribe opgaven an.

Turistkort, kommunedækkende temakort og oversigtskort er eksempler
på kort i små målforhold, som kræver en større generalisering og kartograﬁsk bearbejdning. Mere aktuelt er publicering af webkort i små målforhold, der i den grad savner en bedre kartograﬁsk behandling.
Fremhævelse af vejnettet på kort i små målforhold konﬂikter med bygninger og andre temaer. En individuel ﬂytning eller sletning af disse
temaer er mange gange nødvendig. Andre generaliseringer kræver
ligeledes individuel redigering. For at undgå at inﬁltrere basisdata foretages de kartograﬁske ændringer ofte i et dtp-program adskilt fra GISdatabasen.
Denne proces skal gentages, når kort i små målforhold skal ajourføres
på baggrund af en opdatering af basisdata. Ved etablering af FOT-data
skabes imidlertid en mulighed for at genbruge den kartograﬁske opsætning.
FOT-data indeholder en unik objektkode – FOT_ID – som skal vedligeholdes ved ajourføring af FOT-data. Der kan herved skabes en kartograﬁsk database med link til FOT_ID for de ”kartograﬁske objekter”.
I dette indlæg vises, hvordan de kartograﬁske ændringer bevares, når
FOT-databasen ændres.
Et andet vigtig aspekt ved kartograﬁ er håndteringen af symbologikonﬂikter. Traditionelle GIS-programmer har funktionalitet til at ﬁnde det
geometriske overlap mellem geograﬁske objekter. Der er imidlertid et
stort behov for at ﬁnde og automatisk tilrette symbologikonﬂikter ved
kort i små målforhold.
I indlægget opsættes regler for håndtering af symbologikonﬂikter på en
FOT-datamodel. På baggrund af reglerne ﬁndes og redigeres symbologikonﬂikterne automatisk.

Lars Breumlund, Intergraph Danmark
Landinspektør uddannet 1989.

Problemfelt
Kan informationer indsamles automatisk eller mere effektivt? Hvordan
producerer vi topograﬁske data mere rationelt og med større værdi for
brugerne? Hvordan indfører vi en værdi- og behovsbaseret kortproduktion uden at gå på kompromis med kvaliteten?
Angrebsvinkel
En topograﬁsk/kartograﬁsk udviklingsproces består af en bred vifte af
tekniske, systemmæssige og organisatoriske aspekter, som hver for
sig, og i sin helhed, har væsentlig og afgørende betydning for hvor og
hvad, der kan effektiviseres og rationaliseres. Aspekter, hvor gevinster,
rationaler og værdi skabes med udgangspunkt i en målsætning om
værdiforhøjelse hos brugeren og anvenderen af topograﬁske tjenester,
produkter og kort parallelt med et automatiseret topograﬁsk kortproduktionsﬂow.
Indlægget vil tage udgangspunkt i, hvad en sådan udviklingsproces indeholder og hvad det kræver. Emner, som vil blive berørt i indlægget,
vil bevæge sig fra grunddata, værdibaserede behovsanalyser over i de
mere tekniske konkrete automatiserede generaliseringsudfordringer for
at fortsætte over i den automatiske kartograﬁske visualisering for efterfølgende distribution.
Den gode historie
KMS har hen over de seneste par år gennemført en væsentlig produktionsudvikling for at kunne understøtte disse målsætninger. Den gode historie er, at det kan lade sig gøre. Ingen siger, det er trivielt, nemt, uden
problemer, mv. Ikke desto mindre blev der i foråret 2010 og hen over
sommeren produceret landsdækkende topograﬁske geodatasamlinger i
1:10.000, 1:25:000, 1:50.000, 1:100.000 efter de beskrevne principper.

Dorthe Rejkjær, Kort & Matrikelstyrelsen
Har det daglige ansvar for aﬂedning og generalisering af grunddata til geodatasamlinger i andre
målestokke end det, grunddata produceres i.
Det er det, der i daglig tale kaldes GeoDB, som
udgør KMS´ landsdækkende topograﬁske geodatasamling.

Har været ansat hos Intergraph Danmark i 15 år
med primære arbejdsopgaver indenfor projektledelse, GIS konsulentopgaver, uddannelse og
markedsføring.
Har et omfattende kendskab til GIS-anvendelsen
i KMS og kommunerne.
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OIOUSR -referencearkitekturen for geodata

Session 20

Onsdag d. 3. november – 10:30 - 12:00
Sessionsleder: Bo Overgaard
Dania

OIOUSR - Referencearkitekturen for
geodata
“Referencearkitektur for anvendelse af stedbestemt information” er et
initiativ i regi af Servicefællesskabet for Geodata. Det er udarbejdet i
et projektsamarbejde mellem Kort & Matrikelstyrelsen, Kommunernes
Landsforening, FOTdanmark, Danmarks Miljøportal samt IT - og Telestyrelsen, der varetog opgaven som projektleder.
Referencearkitekturen har til formål at skabe sammenhæng mellem
arkitektur og standardiseringstiltag på tværs af stat, kommuner og
regioner. Den skal sikre sammenhæng til det internationale standardiseringsarbejde og til andre beslægtede tiltag som fx arbejdet med
referencearkitektur og standardisering inden for sags- og dokumentområdet. Referencearkitekturen skal bidrage til, at fremtidige it- og digitaliseringsprojekter kan opnå besparelser ved et øget genbrug af data og
komponenter.
Projektets afslutning blev godkendt af Servicefællesskabet for Geodatas styregruppe i begyndelsen af 2010, hvorefter det videre arbejde
med referencearkitekturen forankres, for den forretningsmæssige dels
vedkommende i styregruppen og for den tekniske dels vedkommende i
OIO-udvalget for stedbestemmende referencedata (OIOUSR).
Da der er tale om et meget komplekst område, hvor de teoretiske overvejelser skal kombineres med praktisk erfaring, er det væsentligt, at referencearkitekturen afprøves på konkrete projekter, så der er mulighed
for at indsamle erfaring og vurdere værdien.
Geoforums Standardiseringsudvalg står bag denne session, hvor der
gives en introduktion til referencearkitekturen. Der vil blive diskuteret
erfaringer med anvendelse af referencearkitekturen i projekter.
Program
10:30-10:40 Velkommen og formål med sessionen - Bo Overgaard.
10:40-11:00 Referencearkitekturen for anvendelse af geodata - Jesper
Nørgaard Andersen.
- kort introduktion, fokuseret på nogle få hovedelementer og de
væsentligste samfundsmæssige gevinster
11:00-11:40 Referencearkitektur i praksis – hvordan?
Fire oplæg á ca. 10 minutter efterfulgt af drøftelse:
a. Digital Vejnet – Lise Gerd, Vejdirektoratet.
b. Danmarks Miljøportal – Jens Jakob Nørtved Bork, DMP.
c. Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling – Jakob Vestergaard Olsen.
d. Referencearkitektur for anvendelse af stedbestemt information set fra et systemudviklersynspunkt – Eli Skop.
11:40-12:00 Opsamling og reﬂeksion - Flemming Nissen.

Jesper Nørgård Andersen, KMS
Jesper Nørgaard Andersen, Landinspektør
Arbejdssted: Digital Forvaltning og GIS, Kort &
Matrikelstyrelsen Primære arbejdsopgaver pt: Arkitekturarbejde, standardiseringsinitiativer, metadata
implementering.

Lise Gerd Pedersen, Vejdirektoratet
Lise Gerd Pedersen er bachelor i datalogi og
MPA. Hun arbejder for Vejdirektoratet og har mange års erfaring med alle faser af systemudvikling,
herunder arkitektur. Lise arbejder med Forprojekt
Digitalt Vejnet og herunder med brobygning mellem FOT-vejmidterne og vejforvaltningernes data.

Jens Jakob Nørtved Bork, Danmarks Miljøportal
Enterprise arkitekt i Danmarks Miljøportal.
Primær opgaver er ansvaret for Arkitektur, sikkerhed og drift.

Jakob Vestergaard Olsen, Grontmij | Carl Bro
Jakob Vestergaard Olsen er seniorkonsulent hos
Grontmij | Carl Bro A/S med mange års erfaring.
Hans specialer omfatter analyse og speciﬁkation,
projektledelse samt softwareudviklingsmetoder.
Jakob Vestergaard Olsen er bl.a. projektleder for
Digital Offentlig Byggesagsbehandling.

Eli Skop, Atkins
Eli Skop er markedsdirektør hos Atkins og har en
meget omfattende erfaring med gennemførelse
af store GIS- og IT-projekter. Han har i ﬂere år
interesseret sig indgående for referencearkitektur
for anvendelse af stedbestemt information og
dækker navnligt systemudviklernes vinkel.

Bo Overgaard, Grontmij | Carl Bro
Markedschef indenfor IT og GIS.
Bo er desuden formand for Geoforums Standardiseringsudvalg og medforfatter til ﬂere vejledninger
om standardisering inden for GIS og geodata.
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Flemming Nissen, KMS
FN er chefkonsulent i KMS og tilknyttet området
for Geograﬁsk Infrastruktur, hvor han arbejder med
standardisering, arkitektur og strategi med henblik
på nyttiggørelse af geodata i den kommende digitale forvaltning.

Kortdage 2010

Nedsmeltning, afrunding og afslutning
Onsdag d. 3. november – 12:00 - 12:30
Sessionsleder:Bo Grave
Congress-salen

Det var så det
Kortdage er forbi for denne gang, og alle er forhåbentligt mætte og veltilpasse. Kloge hoveder, faglig sparring
og inspiration, og fætre og kusiner i alle størrelser. Der er meget, som skal fordøjes og vendes, når vi, hver
især, tager de tre dages udbytte med hjem.
Kortdagsudvalget er der for at gøre de næste Kortdage 2011 endnu bedre! Vi sørger for at samle op på det,
som er sket i løbet af Kortdage 2010.
Og kom så godt hjem efterfølgende.
Tak for denne gang og på gensyn ☺

Evaluering af Kortdage 2010
Geoforum vil gerne høre fra Kortdagenes deltagere, hvordan vi kan gøre Kortdagene endnu bedre i fremtiden.
Derfor gennemfører vi en evaluering af Kortdage.
Evalueringen fra Kortdage 2009 er grundlaget for mange af de ændringer, der er gennemført i årets konference.
Når du er kommet hjem fra Kortdage, vil du modtage en e-mail med en opfordring til at deltage i evalueringen.
Evalueringen er lagt op sådan, at det ikke tager dig mere end fem minutter at gennemføre den, og den gennemføres online.
Brug denne mulighed for at præge Kortdage og vær med til at sætte gang i en udvikling, der er til glæde for
GI-menigheden i Danmark.

På forhånd tak
Kortdagsudvalget

På gensyn næste år i
Kolding, den 16. - 18. november
til Kortdage 2011
Kortdage 2010
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Vi er sponsorer på
Kortdage 2010
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