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Velkommen til Kortdage 2012

Kære Kortdagsdeltager!
Velkommen til Kortdage 2012. Stedet, hvor mere end 600
konferencedeltagere mødes for at udveksle erfaringer, pleje
netværket og drøfte fælles udfordringer og løsninger indenfor
kort- og geodata-domænet.
Kortdage 2012 åbner med ikke mindre end 3 hovedtalere. Jens
Krieger Røyen, Henrik Studsgaard og Mirko Presser vil tale
om geodata i forbindelse med digitaliseringen af Danmark. Vi
har kaldt åbningssessionen for Geotalisér Danmark, og de tre
oplægsholdere vil tale om henholdsvis det overordnede mål
med digitaliseringen af den offentlige sektor, hvordan geodataområdet kan bidrage til dette, samt tegne perspektiverne for
fremtidens digitaliserede offentlige sektor.

Som en del af strategien for at skabe opmærksomhed om GIS
og geodata i gymnasierne har vi inviteret elever og lærere.
Vi gentager sidste års store succes med en konkurrence for
gymnasieelever. Kom og vær med til at kåre den bedste geo-appidé indsendt af landets gymnasieelever. Til gymnasielærerne har
vi arrangeret en kursusdag, hvor de får mulighed for at snuse til
nogle af de centrale emner inden for GIS og geodata. Selv om du
ikke er gymnasielærer, er du velkommen til at kigge ind.
Kig også ind til de studerendes session og hør, hvad de studerende
går og arbejder med. Om torsdagen holder vi De Studerendes
Dag, hvor mere end 100 studerende fra landets universiteter
forventes at kigge forbi.

I år er det lykkedes os at få to talere fra Google til at kigge forbi
Kortdage. Rune Bentien og Matt Toon vil være hovedtalere
torsdag morgen. Fredag skal vi helt ind i hjernen for at se,
hvordan vi som mennesker håndterer rumlig forståelse, når
Hugo Spiers fra University College London vil fortælle om den
seneste hjerneforskning.

Ud over disse spændende aktiviteter er der god mulighed for at
pleje sit netwærk. I år har vi gjort en særlig indsats for at møde
nye kontakter. Torsdag formiddag er det muligt at deltage i
Speed networking. Traditionen tro er der også gode muligheder
for at søge ny viden og blive inspireret ved de mange foredrag og
i udstillingen.

I år har vi gjort en særlig indsats for forsyningsområdet.
Sammen med Geoforums Forsyningsudvalg har vi sikret, at
der om torsdagen er et helt spor med indlæg, som er målrettet
forsyningsområdet.

Velkommen til tre inspirerende og lærerige Kortdage!
Bo Grave
Formand for Kortdagsudvalget
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No. 001

KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG

Tid

ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2012

09:00 – 10:00

Registrering & kaffe

10:00 – 10:30

Velkomst
Keynote: Geotalisér Danmark

10

12:00 – 13:00

Frokost
Ejendomsdannelse

Transport

Store Nørd

15

13:00 – 13:30

FOT i digital forvaltning
Thomas W. Møller
FOTdanmarks sekretariat

Enkel ejendomsregistrering - reform
Peter Lindbo Larsen
MBBL

Standardisering af vejog traﬁkdata
Hans Jørgen Larsen,
Vejdirektoratet

Beregning af national
oversvømmelsesrisik
Lars Arge
MADALGO, AU og
SCALGO

13:30 – 14:00

Grunddata og FOT
Jens Krieger Røyen
Digitaliseringsstyrelsen

Stedfæstelse af servitutter - hvor bliver
nytteværdien af?
Bent Hulegaard Jensen
AAU

Offentlig transport og
oplandsanalyser i GIS
Thomas K. Andersen
GISGroup

Detaljerede og brugbare landsdækkende
konturkort
Morten Revsbæk
MADALGO, AU og
SCALGO

Bygningsdata – hvilken størrelse passer?
Lise Schrøder
AAU

ITS Platform
Anders Kvist Simonsen

Polarimetriske syntetisk
apertur radar data
Allan Aasbjerg Nielsen,
DTU Space

14:00 – 14:30

Randzoner - NaturErhvervsstyrelsens brug
af FOT data
Peter Ritzau Eigaard
NaturErhvervstyrelsen
29

SoLoMo

31

19

GIS i uniform

33

Vandplaner

21

Klima & højdemodeller

35

25

Manifest

Ud fra 4 brandgode oplæg vil vi
i år udarbejde et
manifest eller et sæt
dogmeregler for
WebGIS og kommunikation med kort på
Internet.
Tilhørerne vil i
grupper aktivt deltage i debatten og
være med til at formulere manifestet.
Oplæg:
Kl. 13:15-13:35
Bekæmp
kortanalfabetismen!
Brug Stedet! Sik
Cambon Jensen, KMD

14:30 – 15:00

SoLoMo - Go!
Henrik Kaltoft
Atkins

Beredskabets behov
for infrastrukturen for
geograﬁske informationer
Olaf Andersson
KMS

Vandrammedirektivets
geograﬁ
Lasse Baaner
KU SCIENCE

Klimahandlingsplan i
Herning Kommune
Mie Balleby Dahl
Herning Kommune

15:00 – 15:30

Smartphones and
Chewing Gums
Ulf Månsson
SWECO

GEO-PICTURES,
hurtig information når
katastrofen rammer
Ivan bæhr
UNOSAT/UNITAR

FOT-vandløb anvendelse
Ian Sonne
KMS

Planning a new ski
lift system in Sisimiut
(Greenland)
Darka Mioc
DTU Space

Kl. 14:40-15:00
Kort kan styrke
kommunikationen
på nettet
Bente Steffensen, KMS

44 Ajourføring

Kl. 15:15-15:35
Hvordan tænkes
kort ind i offentlige
hjemmesider?
Sofie GjeddeSimonsen, Atkins

15:30 – 16:00

Kaffe & kage & frugt
37

16:00 – 16:30

Europa

Key trends and direction
of the geospatial and
location market
Nick Chapallaz
ConsultingWhere, UK

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

EUROGI - Europæisk
GIS-samarbejde i praksis
Henning Sten Hansen AAU

17:30 – 18:00

Europæisk Forum for
Geostatistik
Erik Sommer
Danmarks Statistik

18:00 – 19:00

46

19:00 – 21:00
21:00 – 22:30

40

GIS i uniform

42

Geodata-bazar

af
højdemodeller

Kl. 13:50-14:10
Frem til løsningen –
brug infrastrukturen
Steffen Svinth
Thommesen, KMS

Håndtering af obstruktioner i Flyvevåbnet
Klaus Wolfsberg
Kastrup

Hvad koster en
koordinat?
Line Hvingel
AAU

Ajourføring af højdemodeller
Thomas Knudsen
KMS

Politiets brug af GIS
Tom Kristensen
Politiet

Fødevareministeriets
data
Tanja Ingversen
NaturErhvervstyrelsen

Danmarks Højdemodel, what’’s next?
Laurids Rolighed Larsen
NIRAS BlomInfo A/S

Efterfølgende gruppearbejde med
input til manifestet
og opsummering i
plenum med henblik
på fremlæggelse
af manifestet ved
afslutningen af
Kortdage 2012.

Strandene skal
nummereres
Allan Holm
Rigspolitiet

OpenStreetMap
Peter Brodersen
Korruption/Findvej.dk

45

46

Alarmcentralen
Steen Herlev Larsen
Rigspolitiets
112-sekretariat

Arealforvaltning

Danmarks Arealinformation 2.0
Ane Klok
Danmarks Miljøportal
Globeface Market:
Distribution af geodata
2.0
Ulrik Balslev
breakoutimage A/S

Havets Geodata
Sigvard Stampe
Villadsen
KMS

Sponsor-Ignite

Sponsor-sessionen
er en mulighed for at
holde dig orienteret
om nyheder blandt
produkter og ydelser.
Sponsorerne har i år
kun 5 min. hver til at
vise deres formåen.

Sponsor- og udstillerreception
Middag

46

Generalforsamling
VI TAGER FORBEHOLD FOR AT DER KAN SKE ÆNDRINGER I PROGRAMMET.

Side 3

Udstilling

Landsdækkende
FOT

13

7

10:30 – 12:00

TORSDAG DEN 1. NOVEMBER 2012
Keynote: Google

10

09:45 – 10:30

Kaffe & kage & frugt
47

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

Landinddelinger som
autoritative grunddata
Morten Winkler
KMS

48

50

Kommunal
planlægning

Det digitale
forsyningsselskab

Speed
networking

Program torsdag
Offensiv digital
kommuneplan
Mie Mølbak
Randers Kommune

Det Digitale
Vandselskab
Finn Asmussen
Københavns Energi

Stednavne - en genvej til
adresser, kendte steder
og andre geodata
Jens Bo Rykov
KMS

Digitalt Grønt Regnskab – geodata
næsten uden kort…
Susanne Dalby
Albertslund Kommune

Rammearkitektur for
it-systemer i en multiforsyningsvirksomhed
Sten Melson
Grontmij A/S, GIS&IT

Brug bedre adresser
bedre!
Morten Lind
MBBL

Det Socioøkonomiske
Svendborgkort
Allan Larsen
Svendborg Kommune

Stort potentiale for at
reducere udgifterne på
vedligehold
Dan Sander Petersen
Atkins

12:00 – 13:00
13:00 – 13:45

53

Mød de andre deltagere kortvarigt, men
intenst.
Vi sørger for at bryde
isen. Du får lov at
møde en række ligesindede og potentielle
samarbejdspartnere og
udveksle oplysninger.

Minikursus i GIS
og geodata
54
Introduktion
Thomas Balstrøm
Aalborg Universitet
Georefererede data
François Anton
Danmarks Tekniske
Universitet
Undervisning i GIS
Allan Gyldendal
Frederiksen
Syddjurs Kommune

Frokost
55

Gymnasiekonkurrencen
57

56

Linjeføring

Kommunalt
samarbejde

59

Forsyning med
GIS

60

Datahåndtering

Minikursus i GIS
og geodata
54

13:45 – 14:15

GIS i spil på tværs af
organisationen
Andres Stæhr Bastholm
Atkins

FKG på sporet
Inge Flensted
KL

Arwos effektiviserer
arbejdsgange ved
hjælp af webGIS
Kirsten R. Schultz
Arwos

GIS gennem Excel
Preben Lisby
Fredericia Kommune

Referencesystemer
Ole Jacobi
Danmarks Tekniske
Universitet

14:15 – 14:45

Ekspropriation i forbindelse med Femernprojektet
Andreas Kirkby
LE34 - København

Kommuner går sammen om OpenSource
GIS-løsninger
Erling T.L.Kristensen
Helsingør Kommune

Muligheder med forening af GIS, SRO og
mobile enheder
Martin Brandi
NIRAS

Effektiv datatvätt ger
nöjdare kunder
Bengt Paulsson
Sweco

Find din position
Allan Aasbjerg Nielsen
Danmarks Tekniske
Universitet

14:45 – 15:15

Cykelsuperstier og
ruteplanlægger i
hovedstadsregionen
Kristine Liljenberg, Københavns Kommune

Giro d’Italia på kort i
Herning og Horsens
Sonja Meyer
Herning Kommune

GIS og sprøjtefri
beskyttelseszoner
Hans-Christian Lybye
Københavns Energi

Fejlanalyse af mobile
mapping sensorer
Kristian Keller
COWI A/S

Adgang til data
Tina Svan Colding
Kort & Matrikelstyrelsen

15:15 – 16:00

Kaffe & kage & frugt
GeoZumba
62

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

Under kyndig Zumbavejledning, ved Sik
Cambon Jensen, får du
pulsen op til hede rytmer
i en helt særlig geograﬁsk
version.

17:00 – 17:30

17:30 – 18:30

64

Agile GIS

65

Kortlægning

Udbud af grønne
områder i praksis
Kristian Loft lund
Hvenegaard & Jens Bo
Landinspektører A/S

Agil udvikling i GIS
projekter?
Ane Klok, Danmarks
Miljøportal

Flyfoto i stereo
– hvorfor nu det?
Adrian Swiatecki
I-GIS

Vi tager skraldet i
Aarhus
Pernille Thormann
Villesen
Aarhus Kommune

Agil udvikling i et
juridisk perspektiv
Jesper Langemark, BvHD

Revolutionerende
kortlægning
Niels Kaare Hjaltelin
Rasmussen
Geoteam A/S

Syddjurs Kommunes
erfaringer med
mobilgis
Dan Lauritsen
Syddjurs Kommune

Simple digitale ansøgninger med høj værdi
Mie Mølbak, Randers
Kommune

Et pænt stort kortlægningsprojekt
Wolfgang Walcher
Microsoft

Studerendes
session
67

Kom på forkant med
udviklingen og den
seneste forskning.

Pause

18:30 – 19:00

55

19:00 – 01:30

70

Side 4

62

Kommunal
forretningsudvikling

Præmieoverrækkelse og velkomstvin
Den ﬁne middag og fest
VI TAGER FORBEHOLD FOR AT DER KAN SKE ÆNDRINGER I PROGRAMMET.

Studerende ved
danske universiteter
fremlægger deres
projekter i denne
session.

Udstilling

10:30 – 11:00

Fællesoffentlig
digitaliseringsstrategi

7

09:00 – 09:45

FREDAG DEN 2. NOVEMBER 2012
Keynote: Hjerneforsker fra University College London

11

09:45 – 10:30

Kaffe & kage & frugt
Nyt liv i gamle kort

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

75

3D

Hvordan integreres tiden i
kort?
Peder Dam
SAXO-Instituttet, KU

FOT i 3D eller 3D i FOT
Rasmus Lindeneg Johansen
COWI

Danmark set fra Luften
Henrik Dupont
Det Kongelige Bibliotek

Webbased 3D tool for collaboration and communication in building sustainable
cities
Håkan Engman
Agency9 AB

11:30 – 12:00

Ny rekord i produktionstid
på ortofoto - 58 år fra fotografering til udgivelse
Henning Andersen
COWI A/S

12:00 – 12:30

78

77

Services
Effektiv distribution af
grunddata (datafordeler)
Anders Friis-Christensen
KMS
Distribution af geodata:
Kører vi en lille FIAT eller
FERRARI i det offentlige?
Iris Gunia Schiøtz
Miljøministeriet

Brug 3D bymodeller til screening for potentialet for solceller og grønne tage
Niels Verner Pedersen
Niras BlomInfo

FOT-værksted

Hvordan kommer man i
gang med at bruge FOT som
administrationsgrundlag?

Overvågning af tilgængelighed og svartider
Minna Vadskjær
Grontmij

I FOT-værkstedet kan du
hente tips og tricks til at få
FOT-data sat i arbejde.

Udstilling

73

72

7

09:00 – 09:45

I fællesskab gennemgås de
basale FOT-funktioner med
relevante eksempler.

Afslutning

12:30 – 13:30

Frokost

Teatersalen T
Cabaret A
Cabaret B+C

4A
4 B+C

Udstilling
Lounge

Farverne i programmet afspejler lokalet, hvori sessionen foregår.
Sidehenvisninger ? til kataloget er påsat de enkelte sessioner.

Tak til sponsorerne af
Kortdage 2012!
Geoforum vil gerne sige mange tak til alle I virksomheder,
der har støttet Kortdage 2012 med et sponsorat.
Det er glædeligt, at både danske og internationale
virksomheder er med til at bakke op om arrangementet.
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.
Kortdages udstillere holder reception i udstillingen og byder på et glas vin
onsdag sidst på eftermiddagen. Kom og hils på udstillerne og få en snak
inden aftensmaden.
Udstillernes præmieoverrækkelse ﬁnder sted:
torsdag den 1. nov. kl. 18.30 i udstillingen.

Side 5

Side 6

Restaurant

Kælderplan

g

an

dg

In

Cabaretsal
Cabaretsal
A

Cabaretsal
Cabaretsal
+C
BB +
C

Stueetage

Geoforum
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(Koncertsal A)

Udstillingsområde
Koncertsal A
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Lokaleoversigt - MCH Herning Kongrescenter
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12

11
15
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23

14
16

22

Buffet

1

24

2

3

25
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Koncertsalen

21

19

27

29

Buffet

20
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Udstillingsområdet 2012

Buffet
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10

9

8

7
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KORTDAGE

Kortdagsudvalg 2012
(Fra venstre)
Bo Grave, LE 34, formand
Claes Bergholt Hviid, COWI
Katarina Ritz, KMS
Teresa Albeck Japsen, Niras
Jesper Kilsmark, Aarhus Kommune
Knud Søndergaard, Københavns Energi
Lasse Kjemtrup, GeoSjælland
Mette Borg, Geoforum
Jesper Høi Skovdal, Geoforum
Konsulenter
Lars Brodersen, AAU
Hans Ravnkjær Larsen, Geoforum
Lars Kristian Engelsby Hansen, KU

Hotelinformation
Østergaards Hotel
Silkeborgvej 94
7400 Herning
Tlf. 9712 4555
www.oestergaardshotel.dk

Hotel Eyde
Torvet
7400 Herning
Tlf. 97 22 18 00
www.eyde.dk

Hotel Corona Herning
Skolegade 1
7400 Herning
Tlf. 97125444
www.hotelcorona.dk

Danhostel Herning
Holingknuden 2
7400 Herning
Tlf. 97 12 31 44
www.danhostelherning.dk
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HOVEDTALERE VED KORTDAGE 2012

KORTDAGE

Geotalisér Danmark
Onsdag den 31. oktober 10:30- 12:00

Sidste år handlede Kortdage om
Teori U og innovation. Den
sidste del af ”U” omhandler aktiv
handling, og det må man sige,
der er sket på geodataområdet
det sidste år. Geodata er blevet en
central del af den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi.

Jens Krieger Røyen
Jens er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen med ansvaret for grunddata
i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

Henrik Studsgaard
Henrik er ny direktør i Kort &
Matrikelstyrelsen (KMS) og kan
berette om KMS’ strategi for
området.

Åbningssessionen på Kortdage 2012
lægger ud med ikke mindre end 3
hovedtalere.
Først vil Jens Krieger Røyen, Kontorchef
i Digitaliseringsstyrelsen, tale om det
overordnede mål med digitaliseringen af
den offentlige sektor og geodatas rolle i
den proces.
Herefter vil Henrik Studsgaard, direktør
i KMS, tale om de nye muligheder, der
bliver for anvendelse af geodata, og
hvordan vi som branche kan bidrage til
denne proces.
Endelig vil Mirko Presser, Forsknings-

Mirko Presser
Mirko er Forsknings- og
Innovationschef ved Alexandra Instituttet og kan give os en pejling på
fremtidens teknologiske udvikling.

og Innovationschef ved Alexandra
Instituttet, give nogle perspektiver på,
hvordan et fælles geodata-grundlag vil
kunne blive brugt i fremtiden.

Digitalisering af Danmark vil ikke kunne
ske uden et ordentligt geografisk grundlag – så kom og hør om strategien for
Geotalisering af Danmark.

Torsdag den 1. november 09:00- 09:45

Google
Matt Toon
Matt er ledende Geospatial Salgsingeniør i EMEA. Han hjælper kunder med
at forstå værdien af Google's geospatialteknologier, og hvordan de kan bruge
dem indenfor deres organisationer.
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Rune Bentien
Rune er ansvarlig for salg og udvikling af Googles geospatial forretning
i Danmark. Kunderne uddannes og
hjælpes til at forstå værdien af Google
Maps Platformen.

Fra Google i Storbritannien kommer
Rune Bentien og Matt Toon og fortæller om kortlægning af verden fra
skyerne og lige ned i din lomme. De vil
lette sløret for hurtige, omfattende og
elegante kort-løsninger, som fremtiden
byder på – på Internet, mobilenhed og
i egne applikationer. Foredraget vil tage
dig med på en rejse i Googles univers
– hvordan Googles kort, tjenester og
løsninger bruges i organisationer til at
forenkle adgangen til, samt analysere og
visualisere geospatiale data.

HOVEDTALERE VED KORTDAGE 2012

KORTDAGE

Hjernen navigerer
Fredag den 2. november 9:00- 9:45

Dr Hugo Spiers er hjerneforsker
ved University College London i
Storbritanien. Hans forskning interesserer sig for, hvordan vores hjerner
konstruerer fremvisninger af verden,
og hvordan de bruger dem til at navigere, forestille sig fremtiden og huske
fortiden. Han bruger billeder af hjernen, neuropsykologiske prøver, virtual
virkelighed, "eye-tracking" målinger og
enkeltcelle-optagelser som en metode
til at forstå hjernens funktion og rumlige erkendelsesevne. For nyligt har han
i sit arbejde forsket i, hvordan hjernens
styresystem fungerer.

ØVRIGE GÆSTER FRA UDLANDET
Onsdag den 31. oktober 16:00- 17:00

Nick Chapallaz, ConsultingWhere,
UK Igennem foredraget: “Key trends
and direction of the geospatial and
location market” vil Nick Chapallaz,
ConsultingWhere, UK, berette om det
mest omfattende studie af markedet for
geodata, der er gennemført. Markedet
er fortsat i vækst trods verdens dystre
konjunkturer. Han vil give en pejling på
hvilken retning, udviklingen ser ud til at
tage. Nick er en meget fremadtænkende
marketings leder og strategiker med en
omfattende erfaring, som spænder lige
fra højtryks-organisationer i opstart til
globale virksomhedsmiljøer.

Torsdag den 1. november 17:00- 17:30

Wolfgang Walcher, Microsoft - Bing
Under titlen: ”The Microsoft Global
Ortho Program” vil Wolfgang Walcher
fortælle om det største civile fotogrammetriske kortlægningsprojekt nogensinde.
Dette er også historien om, hvordan
projektet måske vil påvirke fremtidens
initiativer omkring stedbestemt infrastruktur.
Wolfgang Walcher er Director Business
Management i Microsoft - Bing
Imagery, Technologies Team.
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Velfærdsdanmark
står foran et langt,
sejt træk.
Heldigvis er der
digitale genveje.

Velfærdsdanmark står foran store økonomiske udfordringer. Der er derfor brug for en kvaliﬁceret
debat om, hvordan vi sikrer fremtidens velfærd. Og så er der brug for handling. Hos KMD udvikler
vi velfærdsteknologi og digitale genveje til bedre udnyttelse af vores fælles ressourcer. Vi tager
afsæt i den indsigt og erfaring, vi har opbygget gennem ﬁre årtier i rollen som Velfærdsdanmarks
driftsrum. Særligt har vi valgt at sætte fokus på de store velfærdsområder, for eksempel folkeskolen og ældreplejen, da de udgør 80-85% af de samlede offentlige udgifter. Vi har blandt andet
igangsat pilotprojektet ”Online Omsorg” sammen med en række foregangskommuner – på langt
sigt forventer vi, at 10% af alle hjemmebesøg kan erstattes med digital kontakt via en trykfølsom
skærm. Det vil årligt frigive ressourcer, der svarer til ca. 1 milliard kroner.
Læs om KMD’s arbejde med digitale genveje og velfærdsteknologi på www.kmd.dk/velfærd

Sessionsleder: Thomas W. Møller

Teatersalen

Landsdækkende FOT
Onsdag d. 31. oktober – 13:00 - 13:30

Onsdag d. 31. oktober – 13:30 - 14:00

FOT i digital forvaltning

Grunddata og FOT

Siden FOTdanmark blev stiftet i 2007, har foreningen arbejdet for at skabe et landsdækkende fællesoffentligt geografisk
administrationsgrundlag for at bidrage til en effektivisering af
den offentlige forvaltning. I 2012 opnår FOTdanmark sin ene
målsætning om at blive landsdækkende. Foreningen kan nu
begynde at skabe effektivisering i stat og kommuner.

Grunddata skal opdateres ét sted og skal let og sikkert kunne
genanvendes af alle myndigheder.

Effektiviseringen opnås, når flere myndigheder begynder at
samarbejde om data. FOTdanmark arbejder for at skabe flere af
denne slags samarbejdsaftaler og for at fremme datadeling i det
offentlige.

Det offentlige registrerer en lang række oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, veje osv. En lille,
men meget vigtig del af disse oplysninger – de såkaldte autoritative grunddata – bruges igen og igen på tværs af hele den
offentlige sektor.

I øjeblikket arbejdes der eksempelvis på:
• Fælles koordinering af vindmølleregistreringer mellem Energistyrelsen, BBR og FOTdanmark
• Fælles digitale grunddata til vejområdet
• Genbrug af FOT-bygninger og BBR
• Vandløb og randzoner
• §3-registrering af naturområder
Disse igangværende projekter vil alle medvirke til at skabe
mere effektivisering i stat og kommuner. Det kræver imidlertid en indsats og en vilje til at samarbejde på tværs af sektorer.
Hverken kommunerne eller staten kan effektivisere hele den offentlige sektor alene. Det er derfor opgaven at få etableret mere
tværoffentligt samarbejde og mere effektive løsninger, hvilket
FOTdanmark fortsat vil arbejde for.
Det er ikke nemt, og det kræver mange arbejdstimer og kompromiser for både stat og kommuner at skabe fælles registreringer og fælles data. Ved at se på erfaringerne fra FOT kan vi se,
at det ved fælles indsats er muligt at skabe grobund for datadeling blandt de offentlige myndigheder. Derved kan vi i fællesskab skabe mere effektive løsninger.

Grundregistreringen i det offentlige skal fungere som et fælles
og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj
kvalitet.

Ved at modernisere en lang række grunddata-registre skabes
et bedre fundament for, at myndighedernes kan varetage deres
opgaver korrekt, for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for hele samfundets effektivitet.
Grunddata er oplysninger, som bruges af flere forskellige myndigheder. Det er f.eks. in-formationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer.
Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FOD).
Kom og hør Jens Krieger Røyen fra Digitaliseringsstyrelsen om
initiativer i FOD og hør om, hvordan FOT indgår i arbejdet.
Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen
Jens er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen med
ansvaret for grunddata i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

Sekretariatslederen i FOTdanmark, Thomas W. Møller, fortæller
om foreningens vision og om de strategiske perspektiver for et
landsdækkende FOT-datasæt.
Sessionen er indledningen på de følgende to FOT-relaterede
oplæg om hhv. Grundata og Randzoner, som dels sætter FOT
ind i en større kontekst og dels viser et konkret eksempel på
anvendelse af FOT-data.
Thomas W. Møller, FOTdanmark
Thomas er sekretariatsleder i FOTdanmark og står
for foreningens daglige drift.
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G!v et Praj - til hele Danmark
Registrerings-Apps til borgere og professionelle
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Brancheløsninger til:
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Kan integreres med alle GIS-platforme

Mød os på stand nr. 11 og prøv selv, hvor nemt det er!

Powered by Intergraph Mobile MapWorks

Teatersalen Sessionsleder: Thomas W. Møller

Cabaret A Sessionsleder: Line Hvingel

Landsdækkende FOT

Ejendomsdannelse

Onsdag d. 31. oktober – 14:00 - 14:30

Onsdag d. 31. oktober – 13:00 - 13:30

Randzoner - NaturErhvervstyrelsens
brug af FOT data

Enkel ejendomsregistrering – en sammehængende reform på tvæs af siloerne

Danmark er, ligesom andre lande i EU, forpligtiget til at sikre
et godt vandmiljø. Derfor har Folketinget med randzoneloven
besluttet, at landmænd efter den 1. september 2012 hverken
må sprøjte, gøde eller dyrke jorden i en ti meter bred randzone
omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb i landzonen.

Som et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
søsættes nu en ambitiøst forenkling og forbedring af hele
ejendoms- og bygningsområdet. Når initiativet om nogle år er
gennemført vil det være til fordel for alle, der er afhængige af let
adgang til pålidelige ejendomsoplysninger.

Randzonerne vil reducere udledningen af kvælstof, fosfor og
pesticider til søer og vandløb. Samtidigt vil randzoner langs
vandløb og søer skabe ny sammenhængende natur. Randzonerne forventes at udgøre 50.000 ha landbrugsjord.

I foredraget vil vi præsentere de enkelte elementer i initiativet
og beskrive, hvordan hver ændring vil få konkret betydning for
borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Da lov om randzoner ledsages af en kompensationsordning, har
NaturEr-hvervstyrelsen taget udgangspunkt i at kunne hjælpe
landmanden med at iden-tificere de arealer, hvorpå han kan
søge om kompensation. Til dette har NaturErhvervstyrelsen
benyttet FOT-data om vandløb.
Kom og hør Peter Eigaard fra NaturErhvervstyrelsen fortælle
om arbejdet med randzoner. Han vil herunder også komme ind
på de erfaringer, de har fået i forbindelse med, at lovprogrammer og kortlægning af en dynamisk natur mødes.
Peter Ritzau Eigaard, NaturErhvervstyrelsen
Peter Ritzau Eigaard er chef i Center for Kontrol i
NaturErhvervstyrelsen. Enheden har ansvaret for
markbloktemaet, som danner grundlag for udbetaling af landbrugsstøtte.
Herudover varetager enheden NaturErhvervstyrelsens andre GIS- og kort-relaterede opgaver.

Den nuværende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt sektor og myndighedsområde
har udviklet systemer og arbejdsgange, som passede til egne behov – i en tid, hvor det ikke var muligt eller almindeligt, digitalt
at udveksle og sammenstille data fra flere kilder.
Situationen i dag er altså, at ejendomsregistreringen står på et
unødigt kompliceret fundament sat sammen af forskellige registre med hver deres definition af begreberne. Det fungerer, men
det kræver manuelle processer og mange fejl og dobbeltarbejde,
hvilket hverken er optimalt eller langtidsholdbart.
Når initiativet er gennemført, vil der være tale om den første
store sammenhængende reform af ejendomsregistreringen i
Danmark. Løsningerne går på tværs af ”siloerne” på området
og har brugernes behov i centrum. Den business case, som
parterne bag projektet har gennemført, har da også vist, at der
er kontante, økonomiske gevinster forude, både i den offentlige
sektor og blandt de private aktører, f.eks. i finanssektoren.
I foredraget vil vi gennemgå den nye begrebsmodel, der ligger
bag initiativet, den fremtidige, forenklede ansvarsfordeling mellem de involverede myndigheder og basisregistre, den forestående harmonisering og ”vask” af de nuværende ejendomsdata.
Vi vil også vise, hvordan den entydige, geografiske identifikation af de forskellige ejendomstyper og bygninger vil give
geografien en mere fremtrædende rolle på ejendomsdataområdet. Endelig vil vi vise, hvordan brugerne får mere pålidelige og
aktuelle ejendomsdata på et tidligere tidspunkt i ejendomsprocessen – ovenikøbet med mindre besvær.
Peter Lindbo Larsen, Ministeriet for By, Bolig og
landdistrikter
Peter Lindbo Larsen er chefkonsulent i Ministeriet
for Bo, Bolig og Landdistrikter. Han arbejder med
samordnet digitalisering og forenkling af ejendomsdataregistreringen. Han leder arbejdet med
at forberede digitaliseringsstrategiens initiativ om
”Samordnet genbrug af Ejendoms- og Bygningsdata” til politisk beslutning.
Peter er uddannet landinspektør i 1981. Han har i
en årrække i ind- og udland arbejdet med problemstillinger vedr. registrering
af fast ejendom.
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Kom til fernisering på Galleri Geodata
Geodata Danmark præsenterer på Kortdage 2012
Galleri Geodata. Her udstiller vi udover en lang række
af de kendte værker også nye og spændende.
Kom til fernisering og oplev de spændende værker på
nærmeste hold – nye såvel som gamle!

Geodata Danmarks palette indeholder:
Ł Nærvær og seriøsitet
Ł Leverandøruafhængighed
Ł Uvildig rådgivning
Ł Viden om hele farveskalaen

Besøg Galleri Geodata på Kortdage 2012, hvor vi traditionen tro byder på en kold forfriskning og en
snak om mulighederne med GIS og geodata i din kommune!

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

Cabaret A

Sessionsleder: Line Hvingel

Ejendomsdannelse
Onsdag d. 31. oktober – 13:30 - 14:00

Onsdag d. 31. oktober – 14:00 - 14:30

Stedfæstelse af servitutter hvor bliver nytteværdien af?

Bygningsdata – hvilken størrelse passer?

Med indførelsen af digital tinglysning i september 2009 blev
tinglysningsloven tilpasset således, at alle nye som eksisterende
servitutter skulle stedfæstes. Stedfæstelsen skulle danne grundlag for en geografisk visualisering af servitutterne – til gavn for
såvel den enkelte grundejer, den kommunale sagsbehandler, som
øvrige professionelle rådgivere og aktører på ejendomsområdet.

Bygningsdata har et stort potentiale og Bygnings- og Boligregistret (BBR) har længe spillet en central rolle i forbindelse med
diverse strategier og tiltag med henblik på at opnå en effektiv
digital forvaltning.

Ved tinglysning af nye servitutter er der stillet krav om stedfæstelse af de bindinger, der lyses på den enkelte ejendom. Bindinger, der dokumenteres dels ved udfærdigelse af et e-rids og en
GML-fil. Tanken var, at de eksisterende servitutter ved den
matrikulære sagsbehandling ligeledes skulle stedfæstes – bl.a. i
forhold til udarbejdelse af servituterklæringer. De stedfæstede
servitutter lagres i stedfæstelsesdatabasen, hvorfra data hentes
og visualiseres i forskellige web-baserede løsninger.
Succesen for stedfæstelsesdatabasen må siges at være begrænset! Hvad er årsagen hertil?
En geografisk visualisering af en given servitut vil lette tolkningen af de bestemmelser, som servitutten pålægger den enkelte
ejendom. Så ideen omkring stedfæstelse af servitutter er rigtig!
Fokus må rettes mod grundlæggende principper for organisering og strukturering af data, som danner grundlag for visualiseringen af servitutter. I relation hertil kan nævnes:
• Kategorisering af de enkelte servitutter
• Metoder til brug ved stedfæstelse af servitutter
• Afklaring af principper for vedligeholdelse af de stedfæstede
servitutter ved f.eks. delvis aflysning af servitutter.
Indlægget vil behandle ovenstående problemstillinger i forhold
til håndteringen af stedfæstelse af servitutter i praksis. Vi vil
fremkomme med konkrete forslag til hvilke initiativer, der skal
iværksættes for – på længere sigt – at tilvejebringe en anvendelig stedfæstelsesdatabase.
De konkrete initiativer, der ønskes iværksat ved stedfæstelsesopgaven, bygger på en række grundlæggende principper i
forhold til:
• den fælles offentlige digitaliseringsstrategi
• afklaring af brugerbehov og -ønsker
• definitioner og begrebsafklaring
• datas organisering og strukturering
• krav om entydighed ift. opgave- og kompetencefordeling
Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet
Ejendomsdataområdet og infrastruktur for stedbestemt information.

Lanceringen af det nye BBR i december 2009 udsprang af
behovet for en mere intensiv brug af BBR-data med henblik på
at gøre BBR til det centrale register for henholdsvis bygninger,
tekniske anlæg, bolig- og erhvervsenheder, samt adresser.
Siden etableringen af BBR i 1977 har registret været en af de
helt centrale ejendomsrelaterede datasamlinger. Allerede fra
starten har der dog været problemer med ukorrekte angivelser
og mangelfuld opdatering. En række projekter har gennem
årene været iværksat med henblik på forbedring af datakvaliteten i registret og samordning med andre datasamlinger.
En af de store udfordringer har været håndteringen af de
forskellige arealbegreber med henblik på at opnå bedre muligheder for specifik information vedrørende de enkelte entiteter.
Tidligere var arealopgørelserne alene knyttet til bygnings- og
enhedsniveauet, mens det nye BBR indbefatter en række
forskellige arealopgørelser i henhold til den nye datamodels
entitetstyper: Bygning, teknisk anlæg, bolig- og erhvevsenhed,
brugsenhed, etage og rum.
Bygningsarealer indgår i en række administrative opgaver og
procedurer. Forståelsen og definitionen af arealerne i de forskellige specifikke sammenhænge varierer, hvilket forhindrer en
optimal udnyttelse af den information, som er tilgængelig i
BBR. En forudsætning for at leve op til de politiske udmeldinger omkring digital forvaltning med fokus på øget effektivitet,
bedre samarbejde, etc. er således en fælles forståelse af entiteterne i det nye BBR og de dertil hørende arealdefinitioner.
I indlægget vil der blive fokuseret på, hvordan den fremtidige
udfordring i forbindelse med etableringen af en fælles forståelsesramme for brugen af de bygningsrelaterede arealbegreber ikke primært knytter sig til de tekniske forhold. I højere
grad handler den om organisatoriske og forvaltningsmæssige
aspekter, som det blandt andet kommer til udtryk i relation til
myndighedsopgaver som byggesagsbehandling og tinglysning.

Lise Schrøder, Aalborg Universitet
Forskning og undervisning indenfor blandt andet
digital ejendomsforvaltning og SDI.
Medforfattere:
Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen,
Aalborg Universitet.

Medforfattere:
Lektor Lise Schrøder og adjunkt Line Hvingel
begge Aalborg Universitet.
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− George
Geor e E
Eastman,
grundlægger af Eastm a n Kodak

LE 34

I 1 8 8 7 re vo l u t i o n e re d e G e o rg e E a s t m a n
fotograferingen med sit første Kodak
kamera. Med kameraet kunne man tage 100
billeder. Derefter sendte man kameraet til
Eastman Kodak, der fremkaldte billederne,
satte en ny film i og returnerede kamera og
billeder. George Eastman havde gjort fotografering meget billigere og lettere for folk.

LE 34 gør GIS lige så enkelt!

Kom og møde os på stand 16 og se hvordan
LE 34 omsætter MobilGIS, OGC standarder,
DesktopGIS, geodatabaser og mange andre
tekniske standarder og systemer til enkle
teknologier, så de gør ”resten”, når du trykker
på knappen!

Kontakt ti
till LE 3 4

GIS :

Heine Torsson

Gruppen

w w w.le34.dk

+45

Mail:

ht@le34.dk

Mobil:

7733 2246

7733 2222

le34@le34.dk

Cabaret B+C

Sessionsleder: Eric thor Straten

Transport
Onsdag d. 31. oktober – 13:00 - 13:30
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Standardisering af vej- og trafikdata

Oplandsanalyser i GIS - offentlig transport

Anvendelsen af digitale informationer om veje og trafik er
stigende, både indenfor offentlige myndigheders planlægningsopgaver og erhvervslivets daglige ruteplanlægning.

Hvor lang tid bruger eleverne i regionerne og kommunerne på
transport til deres uddannelsesinstitutioner? Hvor mange arbejdspladser kan nås fra udvalgte byer med offentlig transport
inden for 60 minutter? Hvor mange kvalificerede medarbejdere
kan nå en arbejdsplads inden for en acceptabel tidsramme?

Vejdirektoratet har iværksat et projekt for at beskrive standarder for de mange data og derved skabe større nytteværdi af
eksisterende data.
Et af målene med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra
2011 er, at data i langt højere grad end i dag skal udveksles på
tværs i hele den offentlige sektor og på længere sigt også til den
private sektor. Dette forudsætter, at der er defineret standarder
for data, og at disse standarder er velkendte.
For vejdatas vedkommende er det særlig vigtigt med fastlagte
standarder for referencesystemet, som er det grundlæggende
element for al registrering af egenskaber om vejene og den
trafik, som kører på dem.
Vejdirektoratets standardiseringsprojekt tager udgangspunkt
i nogle af de mest umiddelbare data, der er nødvendige for at
kunne registrere, udveksle og anvende data bl.a. til trafik-og
transportformål. Samtidigt vil projektet kortlægge eksisterende
standardiseringsaktiviteter og inddrage relevante nationale og
internationale erfaringer.
Fælles standarder betyder, at dataejerne vil kunne opnå bedre
samspil mellem deres it-løsninger. En større konkurrence
blandt leverandørerne om systemernes faciliteter kan samtidigt
resultere i billigere udvikling. Resultatet vil også kunne indgå i
arbejdet med de såkaldte autoritative grunddata, der skal tilbydes til hele den offentlige sektor.
I indlægget vil der blive lagt vægt på projektets betydning for
det fremadrettede arbejde med standardisering af data og veje
på tværs af vejsektoren. Tilhørerne vil blive introduceret til
nogle af de udfordringer, der opstår, når store mængder data
skal standardiseres, men også for nogle af de muligheder, som
standardisering giver, for at øge nytteværdien af allerede eksisterende data.
Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet
Chefkonsulent i Vejdirektoratet. Leder af digitaliseringsteamet i Informatikområdet. Projektleder
for arbejdet med standardisering af vej- og trafi kdata. Formand for IKT-udvalget i Nordisk Vejforum.

Disse spørgsmål er i dag nemme at besvare ved hjælp af avancerede netværksværktøjer i GIS, men kun hvis det handler om
transport ved egen hjælp. Altså bil, cykel og gang. Hvis man
gerne vil have svar på ovenstående spørgsmål, hvor transportmidlet er den kollektive trafik, kommer traditionelle GIS-værktøjer til kort.
Ved hjælp af en egenudviklet applikation, der henter oplysninger hos rejseplanen.dk, er det muligt at lave tilgængelighedsanalyser direkte i et GIS. “Rejsetidscrawleren” kan også bruges
i andre sammenhænge, hvor rejsetider med kollektiv trafik
ønskes identificeret for en større gruppe af personer – f.eks. til
udarbejdelsen af pendlings- og arbejdsmarkedsanalyser.
Indlægget vil demonstrere, hvordan applikationen fungerer i
praksis ved hjælp af konkrete eksempler fra Region Midtjylland.
Regionen bruger blandt andet denne til at danne sig et overblik
over, hvor lang rejsetid eleverne på ungdomsuddannelserne
har til deres uddannelsesinstitutioner. Herved kan de se præcis,
hvordan uddannelsesdækningen ser ud i de enkelte områder af
regionen. Herudfra kan man identificere områder, hvor der skal
ydes en indsats for de elever, der har særligt langt til en uddannelsesinstitution.
Indlægget vil endvidere vise, hvordan det er muligt at sammenholde resultater fra applikationen med data for, hvor folk bor og
hvilken uddannelse de har. Det kan f.eks. udregnes hvor mange
kvalificerede medarbejdere, der kan nå en given virksomhed
inden for en fastsat tidsramme.
Thomas K. Andersen, GISGroup
Thomas er uddannet i geografi fra KU og driver til
daglig GISGroup, som er en innovativ virksomhed
med speciale i GIS-løsninger til offentlige myndigheder og private. Thomas har stor erfaring med at
udvikle og skræddersy produkter på baggrund af
kundernes konkrete ønsker, og han er hjernen bag
Rejsetidscrawleren.
Medforfattere:
Andreas Pedersen, MapWork

Medforfattere:
Konsulent Nils Holm Projektmedarbejder Marie
Laang Pallisgaard Projektmedarbejder John Pind
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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
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ITS Platform

Beregning af national
oversvømmelsesrisiko

ITS er betegnelsen for Intelligente Transport Systemer, der
dækker over systemer og services, som kan medvirke til en
mere effektiv trafikafvikling samt øget trafiksikkerhed. Herunder hører ITS Platform, der bidrager til at gøre trafikken mere
sikker, mere effektiv og mere miljøvenlig. Dette kræver intelligent kommunikation mellem biler og infrastruktur.

I de seneste år har der været stor fokus på klimaforandringer og
de derved følgende havvandsstigninger og hyppigere ekstreme
regnskyl. Dette skyldes ikke mindst, at Danmark (og resten
af verden) på det seneste har oplevet flere ekstreme regnhændelser. Dette har øget behovet for detaljerede analyser af
oversvømmelsesrisiko, f.eks. i forbindelse med planlægning af
sikringsforanstaltninger.

ITS Platform er opstået som et bredt samarbejde på tværs af
offentlige myndigheder og private virksomheder under ledelse
af en forskergruppe ved Aalborg Universitet. Grundidéen for
systemet er, at alle biler skal udstyres med en elektronisk sensorenhed, der løbende opsamler oplysninger vedrørende bilens
position, hastighed, acceleration, kurs mm. Disse data videresendes til en central server, som løbende overvåger belastningen af vejnettet. Serveren kan derfor på et hvilket som helst
tidspunkt sende relevant trafikinformation tilbage til de enkelte
trafikanter.
I forskningsprojektet er der lagt stor vægt på, at systemet skal
fungere som en generel platform. På platformen er det muligt at
basere en lang række applikationer, der udnytter de indsamlede
lokationsdata til at guide bilisterne igennem trafikken.
Til at begynde med fokuserer projektet på at udvikle applikationer til automatisk betaling af parkeringsgebyrer, udsendelse af
målrettede trafikmeldinger, kortlægning af vejnettets trafikbelastning og sporing af køretøjet i tilfælde af tyveri. På længere
sigt vil ITS Platform desuden være velegnet i forbindelse med et
demonstrationsprojekt omkring GPS-baserede kørselsafgifter.
I indlægget præsenteres ITS Platform fra en GIS-udviklers
synspunkt. Dermed tager indlægget fat på nogle af de tekniske
udfordringer, der opstår ved implementeringen af det geografiske informationssystem, der ligger til grund for ITS Platform.
Herunder er udfordringer knyttet til indsamling og håndtering
af store mængder lokationsdata, map matching mm. Indlægget
vil desuden gennemgå nogle af de applikationer, der er baseret
på ITS Platformen.
Anders Kvist Simonsen, AAKJAER Landinspektører
Anders arbejder til dagligt med udvikling af CADog GIS-systemer målrettet den danske landinspektørpraksis. Derudover beskæft iger han sig med løsning af en række tekniske problemstillinger inden
for landmåling, fotogrammetri og laserscanning.
Han blev tilknyttet ITS Platform i foråret 2012, og
har siden beskæft iget sig med applikationsudvikling i forbindelse med indsamling og kvalitetssikring af lokationsdata, map matching, automatisk
beregning af parkeringsgebyrer, mm.
Medforfattere:
Harry Lahrmann, Jens Juhl, Niels Agerholm

I dette foredrag vil vi diskutere to eksempler på sådanne nationale analyser, der er muliggjort ved forskning i effektiv håndtering af meget store højdemodeller og efterfølgende praktisk
udnyttelse af denne forskning. Det kommer til at handle om
effekten af havvandstigninger (”Havvand på land” på Miljøministeriets klimatilpasningsportal) og skybrud (skybrudskort) på
Danmark.
Analyserne udgår fra de LiDAR-baserede højdemodeller af
Danmark, som er fremkommet i de seneste år. På den ene side
er disse modeller detaljerede nok til at muliggøre meget præcise
beregninger af oversvømmelsesrisiko, f.eks. ved at indeholde
vigtige, men forholdsvis små detaljer, i landskabet (såsom
diger). På den anden side er en præcis beregning af oversvømmelsesrisiko meget kompliceret, ikke mindst fordi de detaljerede modeller er meget store.
Vi vil først diskutere, hvorfor GIS software ofte har problemer med at håndtere store højdemodeller. Dette umuliggør
nationale beregninger. Vores forskning i såkaldte I/O-effektive
algoritmer kan afhjælpe disse problemer.
Derefter vil vi diskutere modellerne og algoritmerne bag de
avancerede beregninger i forbindelse med havvand på land og
skybrudskort.
Sammenfattende vil foredraget demonstrere, hvordan de detaljerede nationale højdemodeller og forskning i effektiv håndtering af disse store modeller har muliggjort nationale oversvømmelsesanalyser. Disse kan bruges af såvel private og offentlige
institutioner i arbejdet med risikovurdering og planlægning af
sikringsforanstaltninger.

Lars Arge, MADALGO, Aarhus Universitet og
SCALGO
Professor i Datalogi ved Aarhus Universitet og Centerleder for Danmarks Grundforskningsfond ”Center for Massive Data Algorithmics” (MADALGO).
Har i mange år forsket i effektiv håndtering af store
terrændatamængder, og er medstifter af Scalable
Algorithmics (SCALGO), som udvikler soft ware,
der effektivt kan foretage avancerede beregninger
på meget store højdemodeller.
Medforfattere:
Thomas Mølhave (SCALGO) og Morten Revsbæk (SCALGO)
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VI HAR FOKUS
PÅ DIG...

VI SES PÅ KORTDAGE 2012
Besøg os på stand nr. 15
NIRAS Informatik og NIRAS
BlomInfo

WebGIS, oversvømmelseskort, 3D bymodeller og værktøjer til kommuneplanlægning
er blot noget af det, vi viser på Kortdage. Se og hør også om NIRAS Utility, der er en
omfattende produktpakke til forsyningsbranchen.
Besøg NIRAS på Kortdage 2012 og lad os udfordre og inspirere netop din organisation.

NIRAS A/S

www.niras.dk
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Detaljerede og brugbare landsdækkende konturkort

Polarimetriske syntetisk apertur radar data:
ændringsudpegning og kortdatabaser

Igennem århundreder har konturkort været anvendt indenfor kartografi til at afbilde højdeforskelle i terræn. Selv efter
fremkomsten af meget nøjagtige LiDAR-baserede højdemodeller finder konturkort stadig anvendelse som en letforståelig
to-dimensional repræsentation af et terræn.

En billeddannende syntetisk apertur radar (SAR) udsender
koherent elektromagnetisk signal og måler både magnitude og
fase af det tilbagespredte signal for hver opløsningscelle (pixel)
i det genererede billede. Den er altså i modsætning til optiske
instrumenter (kameraer og skannere, der typisk måler reflekteret sollys), et aktivt instrument, og kan derfor principielt bruges
uafhængigt af lysforhold. F.eks. kan man optage data om natten.

Desværre indeholder konturkort, der er automatisk genererede fra meget nøjagtige højdemodeller, ofte mange “hakkede”
konturlinjer og konturlinjer svarende til meget små geografiske
detaljer. Dette betyder, at de sjældent er anvendelige til deres
primære formål, nemlig som en letforståelig og overskuelig
repræsentation af højdeforskelle i terrænet.
I dette foredrag vil vi diskutere, hvorledes overskuelige og
nøjagtige konturkort kan fremstilles automatisk og effektivt på
basis af landsdækkende højdemodeller. Vores arbejde baserer
sig på forskning indenfor effektiv håndtering af store mængder
terrændata samt praktisk udnyttelse af denne forskning.
Problemet med de meget detaljerede konturkort er ofte søgt løst
ved at fjerne detaljer i den underliggende højdemodel, f.eks. ved
at nedsætte dens opløsning. Dette resulterer dog ofte i, at også
vigtige geografiske detaljer (som f.eks. små diger eller toppen af
en stor bakke) fjernes.
En anden teknik forsøger ved hjælp af linje-simplifikations-algoritmer at udjævne konturlinjer efter, at de er genereret fra højdemodellen. Dette resulterer ofte i at de simplificerede konturlinjer
krydser hinanden, eller at der ændres fundamentalt på, hvordan
konturlinjer er indeholdt i hinanden (konturlinjernes homotopi).
Derudover har mange eksisterende linje-simplifikationsalgoritmer den ulempe, at de kun kan køre på forholdsvis små
konturkort. For at fremstille landsdækkende konturkort har det
derfor været påkrævet at dele konturkortet op i små dele (tiles).
Således simplificeres konturlinjerne separat inden for hver tile.
Dette resulterer ofte i problemer på randen mellem tiles, når de
simplificerede tiles samles til et stort simplificeret konturkort.
Vi præsenterer en ny metode, som fjerner små konturlinjer, der
svarer til små geografiske features. Dette gøres uden at fjerne
små konturlinjer, som er en del af en større geografisk feature
(f.eks. toppen af en stor bakke).
Morten Revsbæk, MADALGO, Aarhus Universitet
og SCALGO
Forsker i effektiv håndtering af store terrændatamængder og er medstifter af Scalable Algorithmics
(SCALGO), som udvikler soft ware, der effektivt
kan foretage avancerede beregninger på meget
store højdemodeller.
Medforfattere:
Lars Arge og Lasse Deleuran (MADALGO),
Thomas Mølhave og Jakob Truelsen (SCALGO)

En polarimetrisk SAR udsender typisk både vandret og lodret
polariseret stråling og måler ligeledes vandret og lodret polariseret tilbagespredt stråling. Typiske bølgelænger er 3 cm (såkaldt X‐bånd), 5 cm (C-bånd) eller 25 cm (L‐bånd). Ved disse
bølgelængder er atmosfæren transparent. Man kan f.eks. optage
data gennem skyer.
Den koherente natur af strålingen forårsager såkaldt speckle,
som er en naturlig del af signalet, men som desværre ligner støj.
For at reducere speckle foretages ofte såkaldt multi‐looking,
som er en spatiel midling af data, der reducerer både den tilsyneladende støj og den spatielle opløsning.
Ovenstående (koherensen og den resulterende speckle samt de
anvendte bølgelængder) resulterer i billeder, der er meget forskellige fra dem, vi er vant til fra f.eks. kameraer. I multi‐look
tilfældet repræsenteres data ofte som såkaldte kovariansdata,
hvor hver pixel udgør (ikke, som vi er vant til fra kameraer
enten en skalar eller en vektor af skalarer, men) en tre gange tre
matrix (for såkaldt fuld polarimetri) eller en to gange to matrix
(for dual polarimetri); matricens elementer er komplekse tal.
I de senere år er flere satellitbårne, polarimetriske SAR‐systemer blevet opsendt, så denne type data nu er blevet tilgængelige
for et bredt publikum. Nogle af disse systemer har en spatiel
opløsning på 1‐2 meter.
De nævnte kovariansdata følger en såkaldt kompleks Wishartfordeling. Baseret på luftbårne EMISAR data og satellitbårne
TerraSAR‐X data viser vi i indlægget, hvordan en statistisk test i
denne fordeling kan anvendes til forandrings‐ og kantdetektion.
De beskrevne SAR data og forandringsdetektionen kan
potentielt anvendes til dag‐og‐nat, vejruafhængig datafangst
i forbindelse med opdatering af f. eks. bygningstemaet i en kortdatabase som KORT10.
Allan Aasbjerg Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space
Matematisk/statistisk metode‐ og algoritmeudvikling inklusive computer implementering med real‐
world anvendelser af bl. a. optiske og radar data og
multi‐ eller hyper‐variate, spatielle, multi‐temporale/multi‐sæt/multi‐kilde data.
Medforfattere:
Knut Conradsen, og Henning Skriver, DTU
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Pære skal udskiftes

I virkeligheden handler
it om sammenhængskraft

Bygning kræver renovering
Ny renovationsrute pr. 1.10.2012

Lokalplan for Brostræde

Status: Vedtaget 10/2-1982
Generel anvendelse: Boligområde
Maksimal bebyg: 150 %
Maksimal antal etager: 4
Læs plandokument

Grontmijs GIS- og it-systemer arbejder sammen
– både indbyrdes og med de eksisterende systemer i din
kommune. Det sikrer eﬀektiv drift og optimal udnyttelse af
ressourcer. Vi kalder det sammenhængskraft.
Se mulighederne på grontmij.dk/it
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Manifest
I år vil vi prøve at lave en lidt anderledes session, hvor vi vil
forsøge at aktivere deltagerne til komme med input omkring
WebGIS. Målet er at lave et WebGIS Manifest, der kan være
retningsgivende/vejledende for en bedre brugeroplevelse med
WebGIS. Der vil således komme et produkt ud af sessionen,
der er et manifest, som vil blive præsenteret ved afslutningssessionen.

Program:
Kl. 13:00-13:15 Indledning af sessionen, sessionens mål samt
gruppeinddeling
Kl. 13:15-13:35 Indlæg: Sik Cambon Jensen:
Bekæmp kortanalfabetismen! Brug Stedet!
Kl. 13:35-13:50 Spørgsmål til grupperne

Konceptet er, at der vil være fire oplæg af ca. 20 min. omkring
GIS på Internet og hvordan man anvender kort til gavn for
brugerne/borgerne. Efter hvert indlæg skal deltagerne, som
gruppearbejde, svare på spørgsmål fra oplægsholderne. Det er
således oplægsholderne, der stiller spørgsmål til deltagerne.
Grupperne får kort tid, 10-15 min, til at svare på spørgsmålene
ved brainstorm. Når alle fire oplægsholdere har været på, kategoriseres svarene fra grupperne, og hver gruppe får så til opgave
at bidrage til at formulere et manifest.

Kl. 13:50-14:10 Indlæg: Steffen Svinth Thommesen:
Frem til løsningen – brug infrastrukturen
Kl. 14:10-14:25 Spørgsmål til grupperne
Kl. 14:25-14:40 Pause
Kl. 14:40-15:00 Indlæg: Bente Steffensen:
Kort kan styrke kommunikationen på nettet

Indlæg
Følgende fire indlæg er blevet udvalgt til denne session:

Kl. 15:00-15:15 Spørgsmål til grupperne

- Sik Cambon Jensen: Bekæmp kortanalfabetismen!
Brug Stedet!

Kl. 15:15-15:35 Indlæg: Sofie Gjedde-Simonsen:
Hvordan tænkes kort ind i offentlige hjemmesider?

- Steffen Svinth Thommesen: Frem til løsningen
– brug infrastrukturen!

Kl. 15:35-15:50 Spørgsmål til grupperne
Kl. 15:50-16:00 Pause

- Bente Steffensen: Kort kan styrke kommunikationen på nettet
- Sofie Gjedde-Simonsen: Hvordan tænkes kort ind i offentlige
hjemmesider?

Kl. 16:00-16:30 Alle input fra grupperne samles på tavlen, grupperes efter indhold og grupperne formulerer ”dogmeregler”
Kl. 16:30-17:00 Til sidst samles manifestet og opgaven med
fremlæggelse ved afslutningen fastlægges
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Bekæmp kortanalfabetismen!
Brug Stedet!

Frem til løsningerne
- brug infrastrukturen

Det fleste kender kort, de fleste bruger kort, men de færreste
forstår kort … Bykortet, metrokortet, turistkortet og kortet
på GPS’en: jo, jo, kort er meget udbredte og meget anvendte.
Sværhedsgraden i kortene er dog til at overskue.

Governance, INSPIRE, FOD (Fælles Offentlig Digitaliseringsstrategi), FKG (Fælleskommunalt Geodatasamarbejde),
Samordningsudvalget, Google, OGC, Kortforsyningen,
EA-arkitektur, datafordeler, SINE-services, ISO, datamodel,
begrebsmodel, use-cases, WMS, WFS, WMTS, WCS, WPS,
KML, GML, OIO, UML, SDI, metadata, tjenester til transformation, OSM, download, view, discovery, BC, Forretningsarkitektur, Systemarkitektur, Geonøgler, Grunddata, Referencedata,
Basisdata, Digital forvaltning, Applikationer, GIS, Mobil GIS,
Interoperabilitet, Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
2010 – 2015, Strategi for miljøfaglige geodata i Miljøministeriet
2011 – 2014, Migreringstrategier, FOT, DMP, Plansystem, Web
GIS, GI loven, Publish - find – bind, Autoritative grunddata,
Kvalitet, Performance, Oppetid……

Der skal ikke meget ’farvelade’ på kortet, førend de flestes kortforståelse står af. Dynamiske kort med masser af såkaldte lag,
temaer og signaturer – elementer, som alle sammen kan slås til
og fra i en uendelighed – hvad gør de og hvad kan de?
Søgninger i kort, forespørgsler i kort, analyser i kort – Hr. og Fru
Jensen er for længst zappet over på Krak, Google eller Bing.
Nu er det ikke sådan, at vi skal have hele familien Danmark
til at lave bufferanalyser på skovbyggelinjer i det åbne land
– vi beder jo heller ikke folkeskolebørn læse Shakespeare og
efterfølgende forvente, at de forstår det hele endsige værdsatte
det storkunstneriske deri. Omvendt hvis vi, de såkaldte fagfolk,
mener, at kort (og GIS) er en gave fra gud, hvorfor formår vi så
ikke at udbrede evangelierne til verden udenfor kredsen?
KMS og Geoforums satsning med Brug Stedet, som blev
lanceret tidligere i år, er et godt initiativ til at komme udenfor
murene og nå den brede befolkning.
Den kortanalfabetisme, som er så udbredt herhjemme og i
resten af verden, er vi langt hen ad vejen selv skyld i.
Man siger, at hvis man ikke selv på en nem måde kan forklare,
hvad noget drejer sig om, så har man ikke selv helt forstået,
hvad det ”noget” var for noget.
Broen imellem eksperter i kort og brugerne af kort er for lang
og afgrunden for dyb. Selv indenfor vores egen branche lader
vi hinanden i stikken. Vi laver værktøjer, som er ubrugelige, for
svære, for tunge, og forkerte …
Denne session vil starte fra bunden i databaserne, videre via
teknologiske kanaler til dér, hvor viden og mulig erkendelse
opstår, og endelig til dér, hvor det skabte formidles videre til de
søgende, til de afhængige, og til de krævende …

Ja, sådan kunne man sikkert blive ved. Alle er væsentlige
aktiviteter for at infrastrukturen virker, data er til stede og af en
høj kvalitet, og de er en forudsætning for, at løsningerne kan
udvikles.
Men hvordan forklarer man alle disse ord for en ny mulig
bruger af geodata? Hvordan får man brugeren til at forstå den
fantastiske nytte, der er af geodata? Hvordan kan geodata give
den pågældende bruger værdi?
SKAL brugeren forstå alle disse ord for at anvende infrastrukturen?
Hvordan anskueliggøres værdien i anvendelsen af geodata?
I forbindelse med arbejdet omkring udvikling af forskellige
løsninger og etablering af en infrastruktur for geografiske
informationer for beredskabets aktører, har vi i KMS berørt
disse spørgsmål. Så kom og få en præsentation af løsningerne
og et bud på et svar på spørgsmålene. Det garanteres dog ikke,
at det er det rigtige svar. Samtidig vil jeg gerne opfordre til en
efterfølgende dialog, hvor i som tilhørere kan komme med
gode råd til, hvordan forståelsen for geodata skabes og hvordan
”ikke-geofagfolk” inddrages i denne fantastiske verden.
Så kom og vær med…

Vi vil tage et hurtigt kik på nogle af de steder, hvor denne proces ofte går galt, hvor den tit fejler, og hvor den med sikkerhed
bliver misforstået.
Sik Cambon Jensen, KMD
GIS til kommunerne. Integration af GIS i KMDs
fagsystemer. GIS i kontraktopgaver.
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Steffen Svinth Thommesen,
Kort & Matrikelstyrelsen
Teamkoordinator for beredskab i området Forsvar
& Beredskab (FOB) i Kort & Matrikelstyrelsen.
Primær kontakt for alle beredskabets aktører.
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Sessionsleder: Jimmy Holm Olsen

Manifest
Onsdag d. 31. oktober – 14:40 - 15:00

Onsdag d. 31. oktober – 15:15 - 15:35

Kan kort styrke kommunikationen
på nettet?

Hvordan tænkes kort ind i offentlige
hjemmesider (med et brugerperspektiv)?

Ja – jeg mener, at kort kan styrke vores kommunikation på
Internet. Men det kræver, at vi i højere grad fokuserer på, at de
kort, vi viser, understøtter det budskab, vi ønsker at formidle.

En kommunal hjemmeside vandt “Bedst på nettet 2011” med
ordene:
”Siden er præget af en gennemgående brugerorientering, der
blandt andet kommer til udtryk i en intuitiv navigation, der
tager udgangspunkt i brugerens situation og hjælper brugerne
med at få dækket deres behov – ofte ved hjælp af digitale tilbud”.

Mange offentlige institutioner anvender i stor udstrækning geografiske data, men ofte ender kortene i baggrunden på hjemmesiden gemt af vejen i et webGIS, som mest henvender sig til
de professionelle.
I de løsninger, det offentlige stiller til rådighed for brugerne, er
der ofte et totalt overload af informationer. Vi vil så gerne vise
frem, men det gør, at vi nogle gange kommer til at drukne vores
brugere i informationer. Hvor sandsynligt er det fx, at nogen,
der søger informationer om nærmeste pasningstilbud, også
har brug for at vide, hvor de fredede fortidsminder befinder
sig? En løsning, der passer til alle, findes en sådan løsning, eller
har vi brug for at blive mere bevidste om hvilke målgruppe, vi
henvender os til?
Det offentlige har en ambition om, at 80% af al kommunikation med borgere og virksomheder skal være digital inden for
de næste par år. Da mange af de informationer, der udveksles
mellem borgerne og det offentlige, er tilknyttet en adresse, en
ejendom eller et område, kan kort måske være med til at gøre
det nemmere at søge, vise og indberette informationer på de
offentlige hjemmesider.
Hvad er danskernes holdning til et øget brug af kort på offentlige hjemmesider? Klarer vi os fint uden kort på offentlige
hjemmesider eller får branchen en opfordring til at gøre det
bedre?Forhåbentlig kan vi få nogle af svarene fra en lille uvidenskabelig spørgeskemaundersøgelse gennemført i efteråret
2012.
Kom og bliv inspireret og deltag i en debat med dine kolleger
om:
• hvordan vi kan styrke vores kommunikation på nettet ved at
anvende kort
• hvilke fordele/ulemper, der kan være ved at anvende kort på
hjemmesider
Bente Steffensen, Kort & Matrikelstyrelsen
Bente Steffensen er geograf og arbejder i Anvendelse og Rådgivning, KMS. Bente har flere års
erfaring fra brugersiden som GIS-koordinator i
det kommunale. Hun kender dermed nogle af de
barrierer, der er for at bruge kort i kommunikationen til borgere og virksomheder på nettet. Hun
arbejder nu med at indsamle og skabe overblik over
brugerbehov og ønsker hos de statslige brugere at
videreformidle disse internt i KMS og til eksterne
udviklingspartnere.

Dette viser, vi er kommet langt med at tage udgangspunkt i
de reelle brugerbehov og designe vores services/produkter
omkring disse.
Kan vi blive ved med at sige dette, når samme side åbner et
statisk pdf-dokument over kommunens grønne områder? Hvad
så, når kortservice af ejendomme åbnes i en separat webgis
adskilt fra beskrivende information og uden brug af kommunens grafiske layout? Hvis det er os kortnørder, der skal svare
på brugerens vegne, er svaret klart nej, men hvad siger brugeren
egentligt?
Hvor vi de sidste år har set en positiv og mere brugervenlig
udvikling af det offentliges hjemmesider generelt, er der stadig
huller, når det gælder om indlejring af kort til at understøtte
formidling og forvaltning.
Når man vælger et kort, er der en række punkter, der har indflydelse på en god brugeroplevelse. Alt efter hvad det er, kortet
skal formidle, kan emner som kortindhold, kontekst, udtryk,
samt interaktionsgrad være med i overvejelserne.
Oplægget vil gennemgå karakteristika ved de ovenstående
emner og have fokus på at inspirere og vise de gode eksempler
for, hvordan kort kan integreres på en brugbar måde i de offentlige hjemmesider. En hovedpointe vil være at for at kende
sine brugeres behov, kræver det ikke nødvendigvis den store
ekspertviden. Forståelsen kan fås ved at undersøge lignende
sider og huske at gennemføre de hurtige brugertest løbende ved
skift eller opdateringer af sine webkort-sider.
Oplægget vil lægge op til debat indenfor følgende:
- Hvilke kriterier kunne man sætte op, hvis brug af kort skulle
være en del af “Bedst på nettet”-vurderingerne?
- Hvilke erfaringer har I fra brugerne ved jeres nuværende
løsninger?
Sofie Gjedde-Simonsen, Atkins
Sofie arbejder bredt indenfor GIS, herunder med
rådgivning, udvikling og datahåndtering. Fokus er
analyser og afdækning af behov til brug i bl.a. strategier, handlingsplaner og specifi kke løsningsbeskrivelser af GIS-produkter. Sofie har arbejdet med
brugergrænsefladedesign og brugervenlighedstest i
mange af Atkins’ udviklingsprojekter.
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Vand de forkerte
steder koster en
bondegård
Mød os på årets Kortdage
og hør om klimatilpasning og
klimaberedskab.

Sessionsleder: Mads Bjørn-Møldrup

Teatersalen

SoLoMo
Onsdag d. 31. oktober – 14:30 - 15:00

Onsdag d. 31. oktober – 15:00 - 15:30

SoLoMo - Go!

Smartphones and Chewing Gums - Five
quick and fun Geohacks for the innovative

Uden for vores vante GIS-domæne har fænomenet SoLoMo
slået sig fast, hvorfor man også inden for det sidste år har set en
eksplosion i antallet af apps, som anvender princippet SoLoMo.

Smartphones and Chewing Gums - Five quick and fun Geohacks for the innovative.

SocialLocationMobile er udtrykket for en ny type af løsninger,
hvor brugerne, via mobiltelefonen, samles med andre brugere
om en aktivitet og en lokalitet. Et kendt eksempel er Facebooks
mulighed for at tjekke ind på en givent sted og dele det med
andre via mobilen. En anden kendt app er FourSquare, hvor
millioner af mennesker tjekker ind på steder med mobilen for
at mødes med venner og dele deres oplevelser og erfaringer via
fotos og kommentarer.
Inden for geomarketing bruges udtrykket i en udvidet version
SocialLocationMobileConsumer - SoLoMoCo. Udtrykket dækker bl.a. over de eksempler, som vi længe har italesat, men som
måske ikke endnu har den store udbredelse i Danmark. Man
bliver tilbudt en information eller ydelse via mobilen, når man
eksempelvis ankommer til en butik.
Indtægterne på det globale marked for LBS – Location Based
Services, som også er dækket ind under SoLoMoCo, anslås at
nå 125 milliarder kroner i 2015, med mere end 1,5 milliarder
brugere.
Kan denne enorme udbredelse og succes projekteres over i en
offentlig kontekst? Mit bud er JA og at en ny bølge af SoLoMoGo - SocialLocationMobileGovernment apps og mobile tjenester - vil vælte ind over det offentlige marked de næste par år.
Oplægget vil tage udgangspunkt i en række konkrete SoLoMo
og SoLoMoCo eksempler, men også præsentere et bud på
konkrete anvendelser i det offentlige. Her vil det være muligt at
frembringe en positiv business case og dermed en berettigelse
af SoLoMoGo.

Demonstrations of five shockingly entertaining projects proving Amara’s law to be true: “We tend to overestimate the effect
of a technology in the short run and underestimate the effect in
the long run”.
1. Using smartphones to position Chewing Gums
Chewing gum is an evil type of litter to deal with. It’s sticky and
takes up to five years to biodegrade. Recurring surveys in Sweden indicates a city average of 6.15 chewing gums per 10 square
metre. “Keep Britain Tidy” reports that it can cost up to £1.50
per square metre to clean up chewing gum.
Experience how smartphones and GIS can help.
2. The truth about social media geolocation and privacy.
Social media like Twitter and Facebook frequently store geolocations. By trying out the API the presenter shows what can
be concluded about our whereabouts. A suprising result proves
that this could really matter to the Railway Services!
3. Backyard photogrammetry
With the help of a 300$ GPS camera the presenter shows how
to position photography in 3D. Geolocation and compass directions are stored in photographs and can be retrieved for use in
GIS. Also discover how to understand and use the focal length.
Illustrated with the help of a backyard, tripod and some tennis
balls!
4. It’s always friday somewhere!
By using publically available webservices the presenter shows
how to make an online map and original calendar. Learn the
locations of the weekdays (and innovative use of webservices).

Kom ind forbi til et tempofyldt, inspirerende og perspektiverende oplæg, hvor du forhåbentlig efterfølgende vil gå hjem og
italesætte SoLoMoGo i din egen organisation.

5. The map as a search engine
We are all used to seeing search results on a map. Learn how to
reverse the process. By feeding elements of a map into a search
engine you can discover secret and long lost documents!

Henrik Kaltoft, Atkins

Ulf Månsson, SWECO

Henrik har det daglige ledelsesmæssige ansvar for
afdelingens 30 GIS professionelle. Henrik har dog
holdt fast i den IT-faglige del og bruges ofte som
sparring internt og eksternt som Proceskonsulent
og Senior Rådgiver.

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-expertise og var blandt de förste i verden, der
officiellt blev tilldelt akkrediteringen, “FME Certified Professional”.

13 års erfaring indenfor GIS og IT-branchen omfatter bred erfaring med rådgivning, offentlig forvaltning, digitalisering, udvikling og implementering
af IT-systemer.
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SAMARBEJDE

UDEN GRÆNSER

Klimaudfordringer, vandmiljøplaner, effektiv sagsbehandling, ﬂere og bedre resultater med færre
midler...fremtidens udfordringer kender ikke til organisatoriske - eller administrative - grænser.
Løsningerne kræver stor faglig viden, samarbejde uden grænser og de rette værktøjer til at dele
viden og understøtte processerne.
Kom forbi Informi GIS på stand 17 og få en snak om de mest effektive værktøjer til at håndtere
informationer, dele viden og få det bedste samarbejde på tværs af grænser.
Vi kalder det samarbejde uden grænser.

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

Cabaret A

Sessionsleder: Michael Israelson

GIS i Uniform
Onsdag d. 31. oktober – 14:30 - 15:00

Onsdag d. 31. oktober – 15:00 - 15:30

Beredskabets behov for infrastrukturen
for geografisk information

GEO-PICTURES, hurtig information,
når katastrofen rammer

En fuldt dækkende og velfungerende infrastruktur for geografisk information er afgørende for civil sikkerhed og beredskab.
Geografisk information er således forudsætningen for et retvisende situationsbillede som grundlag for effektiv håndtering af
en beredskabs- og krisesituation – om det er en brand, eftersøgning eller en landsomfattende terrorhandling.

Hurtig og pålidelig information redder liv og sikrer effektiv
indsats og optimal anvendelse af ressourcer, når katastrofen
rammer. I indsatsens allerførste faser, hvor kaos hersker, er der
behov for viden om situationens omfang og karakter. Hvad er
der sket, hvor henne og hvor omfattende er ødelæggelserne og
hvor mange er berørt?

Krisesituationer skal håndteres på tværs af myndigheder og
kan overskride landegrænser og grænsen mellem land og hav.
Beredskabet skal kunne fungere på tværs af alle disse grænser.
Det er derfor afgørende, at alle beredskabsmyndigheder bruger
samme grundlag, som dækker såvel land som hav, og som kan
knyttes sammen med nabolandenes geografiske informationer.

UNOSAT (UN Operational Satellite Application Programme)
har i et internationalt konsortium med partnere fra det private,
universiteter og det internationale nødhjælpsmiljø udviklet
GEO-PICTURES som en kommunikations/web GIS-løsning,
der kombinerer mobil- og satellit-kommunikation med remote
sensing, GIS analyse og webGIS deling af geografisk information.

Spørger man aktører i beredskabet om deres behov i forhold til
et fælles situationsbillede, svarer de:
• Data skal have høj aktualitet og de skal være rigtige
• Vi har brug for alt
• Online/offline 24/7 adgang til data

GEO-PICTURES gør det muligt for indsatspersonel på katastrofestedet at dele information og geo-tagged foto-dokumentation fra smartphones med den operative ledelse og beslutningstagere via ASIGN app for Android og Iphone. Informationer og
site fotos anvendes til verificering af ekspertanalyser af remote
sensing data i en samlet vurdering af katastrofens omfang. Det
hele samles i et near-real-time Common Operational Picture,
som via webGIS deles med indsatspersonel på katastrofestedet.

For at imødekomme disse behov gennem etablering af et fælles
situationsbillede og tilvejebringelse af tilgang til nødvendige
datasamlinger og værktøjer, er beredskabsmyndighederne og
KMS gået sammen i Geodataforum for beredskab.
Geodataforum for beredskab har eksisteret siden 2009 og har
nedsat 4 arbejdsgrupper, som arbejder med fastlæggelse af
symboler i beredskabet, et fælles beredskabskort, konceptet for
tilgang til informationer, fastlæggelse af nødvendige informationer og endelig indgåelse aftaler om samarbejde og tilgang til
data. Senest er efterspørgselen efter mobile løsninger til brug på
krisestedet kommet til.
Arbejdet i Geodataforum, praktiske løsninger, samt udfordringer i arbejdet vil blive beskrevet ved fremlæggelsen. Infrastrukturen for geografisk information er netop forudsætningen for
det fælles situationsbillede med data ”on the fly” mange steder
fra og funktionen af mobile løsninger.
Endelig vil også systemet GeoConference, som blev anskaffet til
den Nationale Operative Stab i 2009, blive beskrevet i foredraget
som et system i drift til etablering af ét fælles situationsbillede.
Olaf Andersson, Kort & Matrikelstyrelsen
Områdechef for Forsvar og Beredskab
Forsvar og Beredskab varetager KMS’ samarbejdsaftale med Forsvaret og støtter beredskabet i anvendelse af infrastrukturen for geografisk information.
Olaf har gennem 23 år beskæft iget sig med ledelse
af KMS’ indsamling og ajourføring af kort og data,
kortfremstilling og formidling.
Medforfattere:

Alle informationer samles på UNOSAT’s servere som hostes
i CERN’s server cloud i Geneve. Herfra publiceres UNOSAT Common Operational Picture til de involverede parter i
katastrofe-indsatsen.
GEO-PICTURES har været taget i brug af UN i forbindelse
med genopbygning i Haiti efter jordskælv, overvågning af
oversvømmelser i Bangkok og vurdering af ødelæggelser efter
eksplosionsulykke i Brazzaville, samt af EU Civil Protection
efter eksplosion på Cypern.
Endvidere blev GEO-PICTURES taget i brug af lokale beredskabsmyndigheder i Tyrol under afvikling af Ungdoms OL 2012 i
Innsbruck. Det østrigske politi anvendte således med stor succes
GEO-PICTURES i koordinering af indsatsten, da der tæt på medaljepladsen i Innsbruck umiddelbart inden medaljeoverrækkelsen
blev fundet en ueksploderet flybombe fra Anden Verdenskrig.
Indlægget vil gennemgå nogle af de praktiske eksempler på anvendelse af GEO-PICTURES og tekniske overvejelser i forbindelse med udviklingen af systemet.
Ivan Bæhr, UNOSAT/ UNITAR
Ivan Bæhr har været tilknyttet GEO-PICTURES
udviklingsprojektet ved UNOSAT med ansvar for
udvikling af webGIS-løsningen for UNOSAT Common Operational Picture. Han har tidligere haft
ansvar for UNOSAT Online mapping project.
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Cabaret B+C

Sessionsleder: Eric thor Straten

Vandplaner
Onsdag d. 31. oktober – 14:30 - 15:00

Onsdag d. 31. oktober – 15:00 - 15:30

Vandrammedirektivets geografi

FOT-vandløb: anvendelse som administrative grundata i kommunerne og staten

Vandrammedirektivets miljømål finder anvendelse på vandforekomster og beskyttede områder, som de er afgrænset af
myndighederne under anvendelse af direktivets bestemmelser.

Vejen til, at FOT kan anvendes som grunddata i de forskellige
sektorers administration, er endnu ikke nået. Der er stadig
stykke vej til målet, hvor sammensmeltningen af de administrative opgaver og deres systemer er sammenkørt med FOT data.

Selve identifikationen og afgrænsningen af vandforekomster og
beskyttede områder er derfor central for, om man kan sige, om
miljømålet er opfyldt eller ej.
Vandrammedirektivets definitioner giver ikke meget støtte for
den konkrete afgrænsning – hverken, hvad angår skala, eller
kriterier for afgrænsningen. Retningslinjerne for afgrænsningen
af vandforekomster giver en trinvis gennemgang af, hvordan
vandforekomsterne lokaliseres og afgrænses, dels ud fra naturgivne forhold, dels ud fra administrative forhold og endelig ud
fra en formålsfortolkning af direktivets mål og bestemmelser.
Det er især afgrænsningen af vandløbsvandforekomsterne, som
har voldt problemer i Danmark. Her er vandrammedirektivets
grundlæggende enheder egentlig aldrig blevet identificeret. Det
betyder ret beset, at man ikke kan vurdere, om miljømålene er
opfyldt. Dertil kommer, at vandplanerne lægger op til kun at lade
22.000 af de i alt ca. 69.000 km vandløb indgå i en vandforekomst.
For søernes vedkommende er det også kun en lille del, der er
udpeget som vandforekomster. For søernes vedkommende er
det også kun en lille del, vandplanerne tager med som vandforekomster. Tager vi vandplanen for Odense Fjord som eksempel, så ligger der i alt knapt 3000 søer på over 100 m² i hovedvandoplandet, men kun 43 af dem indgår som vandforekomster
i vandplanen. Accepterer man denne udpegning, så har langt
de fleste søer og vandløbsstrækninger altså ikke noget miljømål.
Hvad angår identifikationen af beskyttede områder som fiskeog skaldyrsvandområder, spildevands- og næringsfølsomme
områder, samt Natura 2000-områder, er de danske vandplaner
også præget af mangler og misforståelser. Dette skyldes ikke
kun processen omkring vandplanerne, men også usikkerheder i
de direktivmæssige ophæng.
Indlægget redegør for nogle af disse retlige aspekter af miljømålenes geografi. Det prøver at illustrere hvor stor betydning, den
skjulte geografi har for beskyttelsen af vandmiljøet, og hvordan
direktiver og områdeudpegninger har voldt problemer i den
danske vandplanlægning.

Et af områderne, hvor det umiddelbart ser ud til, at det kan
nås, er inden for vandløbsadministrationen. Der er ved at være
et flertal af kommuner, der anvender samme system til deres
vandløbsadministration, hvilket vil lette en implementering af
FOT geometrien gennem det fælles administrationssystem. Ligeledes er staten (Naturstyrelsen) besluttet på, at man skal være
opdateret med FOT mht. Vandplanerne.
Et af de udefra kommende initiativer, der sætter fokus på dette
administrationsområde, er den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi (FODS). Et af de initiativer eller pakker, der skal
forhandles om heri, er en delpakke 10.1.6, som netop skal bane
vejen for, at man på tværs af de administrative områder anvender samme geografiske grunddata i vandløbsadministrationen.
Status for dette arbejde vil blive præsenteret ved foredraget.
Der er allerede lavet analyser af sammenhænge og forskelle
mellem FOTvandløb og kommunernes vandløbsadministrative
geodata. Fire kommuner har gennemført en undersøgelse for at
vise, at der vil være fordele ved at bruge vandløbsmidten fra FOT
til at forbedre kvaliteten af den administrative vandløbsmidte.
Statens anvendelse af FOT vil bl.a. forbedre muligheden for
at udveksle vandløbsinformation til brug for udarbejdelse og
gennemførelse af de kommende vandplaner. Ikke mindst vil de
kommende klimatilpasningsplaner og oversvømmelsesdirektivet øge behovet for, at data om vandløb skal kunne anvendes på
tværs af kommuner og stat.
En af de store udfordringer for, at dette skal kunne lykkes, er,
hvordan sammenhængen og snitfladerne mellem de administrative systemer og FOT opbygges. De administrative oplysninger, der knytter sig til geometrien, skal kunne forblive
intakte, når geometrien flytter sig. Spørgsmålet om opdatering
af FOT geometrien fra de administrative systemer ved LSA er
ligeledes centralt.
Ian Sonne, Kort & Matrikelstyrelsen
Digitial forvaltning og GIS, GIS-analyse etc.

Lasse Baaner, Københavns Universitet, SCIENCE
Forsker og underviser i miljøretlige emner med
fokus på naturbeskyttelse, planlægning, geodata og
vandmiljø.

Medforfattere:
Georg Jensen, Kort og Matrikelstyrelsen
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Sessionsleder: Thomas Knudsen

Klima & højdemodeller
Onsdag d. 31. oktober – 14:30 - 15:00

Onsdag d. 31. oktober – 15:00 - 15:30

Brug af højdemodellen til klimatilpasningsplan i Herning Kommune

Planning a new ski lift system in Sisimiut (Greenland)

Herning Kommune er nok ikke en kommune, man umiddelbart
tænker på i forbindelse med klimaforandringer. Der er ingen
kyststrækninger og vi bliver ikke omtalt i medierne, når der er
store oversvømmelser. Men der er store udfordringer i forbindelse med den øgede regnmængde, selvom udfordringerne næppe
bliver havvandsstigninger. I Herning Kommune er der primært
tale om problemer med overfladevand og grundvand.

Greenlands second biggest city, Sisimiut, which lies just above
the Arctic Circle, has increased in the recent years the number
of incoming tourists. Being aware of the tourist potential of
the town and the interest of their inhabitants to have more ski
slopes available, a local company is willing to build new ski lifts
at Solbakken, where a lift is already built as well as to create a
new ski resort North of Sisimiut.

Når der kommer meget vand fra oven, så kniber det med at
komme af med det rensede spildevand samtidig med, at lavtliggende områder bliver oversvømmet.

Like any other civil engineering work, the construction of new
ski lifts needs site investigations for drafting of the project. This
is necessary to identify potential hazards that may appear during construction and commissioning work. This study is based
on previous site investigations carried out North of Sisimiut to
see the feasibility of such project and ensuring compliance with
European standards in construction of ski lifts DS/EN-12929-1.

Til at få undersøgt, hvor problemerne er størst, har vi i Herning
Kommune lavet beregninger på højdemodellen for at se, hvor
vandet teoretisk set burde løbe hen og samle sig. Dette afstedkommer såkaldte bluespotkort og afstrømningskort. Derudover har vi
sammenholdt terrænmodellen med vores grundvandsmodel.
Resultaterne af beregningerne blev visualiseret på kort, som
blev fordelt til de afdelinger i kommunen, der i deres arbejde
har kendskab til oversvømmede veje, bebyggelse, kældre,
marker, osv. Udpegningerne blev efterfølgende indtegnet i GIS,
og sammen med beregningerne dannede det grundlaget for at
fremhæve de områder, som vi vil arbejde videre med i vores
klimatilpasnings-plan:
• Centrale bygværker i områder, hvor der risiko for
oversvømmelser
• Ifølge modellen ligger grundvandet i kommunen meget højt
nogle steder (faktisk over terræn en del steder)
• Afledning af vand til nabokommuner
• Ophobning af renset spildevand/oversvømmelse af lavtliggende arealer rundt om Herning
Med hensyn til oversvømmelse af de lavtliggende arealer, vil vi
gerne selv have lov at bestemme hvilke arealer, der skal oversvømmes. Ud fra beregninger og erfaringer blev der udpeget 3
arealer, hvor oversvømmelsen ville give færrest gener, og som
vil kunne indgå i noget bynær natur. Næste step er at sikre, at
disse arealer bliver friholdt til netop dette formål. Her har vi sat
kommuneplanen i spil.
Forhåbentlig kan dette indlæg give inspiration til andre kommuner om, hvordan man kan komme i gang med en klimatilpasningsplan uden at skulle hyre dyre konsulenter.
Mie Balleby Dahl, Herning Kommune

Given the need to find the best location for the future ski lifts
that depends mainly on the compliance of the maximum height
above ground, it was considered necessary to build a digital
elevation model from which the best possible routes could be
identified. In order to create such a DEM, GPS measurements
were necessary in the areas where the ski lifts would be constructed, as the topographic information in this zone was not
detailed enough.
In the field investigations the measurements of the strike and
dip direction of the main discontinuities were taken from the
rock masses. They are combined with the results obtained from
the DEM and the geomechanical rock classifications. Use of
GIS allowed the visualization of the stability analysis of the rock
blocks with the kinematical method.
This type of analysis was realized in two different ways: first the
classic method with stereographic projection and considering
the average slopes of the lines, and secondly, with the use of
GIS tools and the created DEM using all the different slope and
orientation values of each individual rock block.
Finally, the site for the new ski lift is proposed based on the GIS
analysis of terrain slopes and the stability of the rocks.
Darka Mioc, DTU Space - National Space Institute
GIS, sted- og tidbestemt datamodellering samt
geometrisk beregning.
Medforfattere:
Adrian Läufer Nicolás, Thomas Ingeman-Nielsen,
Nieves Lantada Zarzosa

Jeg sidder med desktop GIS i Herning Kommune,
herunder special analyser og support af de 100
brugere i kommunen. Jeg har siddet i Geoforums
højdemodel som kommune repræsentant.
Medforfattere:
Inka Arensman
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Får du ikke udnyttet
det fulde potentiale?

Kig forbi vores
stand – vi deler
gerne vores
erfaringer.

Teatersalen

Sessionsleder: Eli Skop

Europa
Onsdag d. 31. oktober – 16:00 - 17:00

Onsdag d. 31. oktober – 17:00 - 17:30

Trends and futures in the UK Location
market

EUROGI - Europæisk GIS-samarbejde i
praksis

The presentation will be based on the findings of the recently
published UK 2012 Location Market survey; one of the most
comprehensive studies of its type undertaken to date. The
survey estimates the size of the UK Location Market to be approximately £1.23bn.

EUROGI er den europæiske paraplyorganisation for de nationale GIS-organisationer. Organisationen har 22 medlemmer af
hvilke, de 17 er nationale foreninger, medens resten fordeler sig
på private firmaer, som ESRI og Intergraph samt tværnationale
organisationer som GI-Norden.

We have made observations regarding the history of the
development of the UK location market place and review the
current status of a range of issues in the market such as Open
data, data analytics and the disruptive effect of web mapping
and location based services consuming growth within the
sector. We will go onto consider a number of core and emerging
industry sectors and draw conclusions about the potential future direction of the UK location that indicate it is experiencing
dynamic change in its structure and make-up.

Geoforum Danmark har været medlem siden 2008, og Geoforum har netop fået sæde i EUROGI’s bestyrelse - ExCom.

Further example findings from the UK Location Market survey
that the presentation will draw on include:
• Despite on-going challenging economic conditions the UK
B2C and B2B markets for location related solutions has experienced growth of between 2 and 3% in “like for like” sales
since the market was last surveyed in 2009.
• An overall prediction that use in the traditional government
markets may decrease by between 5% - 10% on average over
the next three years as cuts in public sector spending have a
direct impact.
• The UK market is predicted to continue to grow at a modest
1 to 2% in real terms over the next 3 years while key industry
sectors will experience growth of between 8% and 13% in the
same period.
• The financial services sector appears to be the “brightest star”
in terms of growth potential for location data. The relatively
low levels of investment compared to the potential gains in
terms of risk management, fraud detection and consequent
reduced levels of liquidity required to meet regulation, suggest
that a year on year increase in sales of around 10% is realistic
through to 2015.

EUROGI har været meget aktiv i adskillige europæiske projekter som eSDInet med fokus på lokale SDI’er, EURADIN
om europæisk standardisering af adresser, samt Plan4All, der
fokuserede på plandata. Både EURADIN og Plan4All har haft
dansk deltagelse, og PlansystemDK vandt en pris som bedste
eksempel på et lokalt SDI under eSDInet-projektet.

Nick Chapallaz, ConsultingWhere, UK
Igennem foredraget vil Nick Chapallaz, ConsultingWhere, UK, berette om det mest omfattende
studie af markedet for geodata, der er gennemført.
Markedet er fortsat i vækst trods verdens dystre
konjunkturer. Han vil give en pejling på hvilken
retning, udviklingen ser ud til at tage. Nick er en
meget fremadtænkende marketings leder og strategiker med en omfattende erfaring, som spænder lige fra
højtryks-organisationer i opstart til globale virksomhedsmiljøer.

EUROGI har gennem de seneste 3 - 4 år gennemgået en omfattende forvandling fra at være en lidet betydningsfuld lobbyorganisation for de nationale foreninger til at være en af de
vigtigste europæiske GIS-organisationer på linie med EuroGeographics, der er den europæiske interesseorganisation for de
nationale kortlægningsmyndigheder.

Endelig planlægger EUROGI deres første konference, som
skal løbe af stabelen i Dublin i marts 2013. Konferencens fokus
bliver SDI / GIS i et brugerperspektiv, som ofte glemmes i eksempelvis INSPIRE- og AGILE-konferencerne.
Foredraget vil indeholde en beskrivelse af EUROGI, organisationens formål, resultater af deres projekter, samt ikke mindst
et oplæg til, hvorledes vi i Danmark kan bruge EUROGI aktivt
i bestræbelserne på at få geodata placeret endnu højere på den
nationale og ikke mindst den europæiske dagsorden.
EU’s Digitale Agenda er således højt prioriteret af EUROGI,
og vi bør diskutere, hvorledes vi kan påvirke EU qua EUROGI,
samt hvorledes vi kan bruge det europæiske samarbejde i
EUROGI til at påvirke vores egne politikere. Et eksempel
kunne være frikøb af data, hvor flere lande allerede har frikøbt
de nationale kortdata - også til private kommercielle formål.
Ligeledes ligger det lige for i højere grad at lave transnationalt
samarbejde om uddannelse indenfor geoinformatik.
Henning Sten Hansen, Aalborg Universitet
Undervisning og forskning indenfor geoinformatik
med særlig fokus på Infrastruktur for Geografisk
Information samt avanceret geografisk analyse og
modellering. Er desuden Geoforums repræsentant i
EUROGI’s bestyrelse.
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EFFEKTIVISER ARBEJDSGANGEN OG
UNDGÅ BESVÆRLIG SAGSBEHANDLING
INTELLIGENT BRUG AF GIS OG GEODATA KRÆVER 360° VIDEN
COWI kobler GIS og geodata med faglig viden inden for miljø og energi,
infrastruktur, drift og vedligehold samt planlægning. Vi kommer 360°
rundt om dine problemstillinger og inddrager de kompetencer, vi har i
huset, for at levere værdiskabende løsninger – både for dig, borgerne
og samfundet.
Vi kan skræddersy effektive løsninger til effektivisering af din hverdag.

Teatersalen Sessionsleder: Eli Skop

Europa
Onsdag d. 31. oktober – 17:30 - 18:00

Europæisk Forum for Geostatistik
Europæisk Forum for Geostatistik (EFGS) startede som et
frivilligt samarbejde mellem de nationale statistiske kontorer (NSI) i de nordiske lande i 1998 omkring anvendelse af
geografiske informationssystemer (GIS) og statistik. I dag har
EFGS nationale kontaktpersoner fra 32 europæiske lande, som
afholder årlige konferencer og møder.
Styregruppen består af de nationale kontaktpersoner fra de
nationale statistiske kontorer. Disse deltager i ESSnet-projektet,
som beskæftiger sig med Census data i et europæisk befolkningskvadratnet, hovedsageligt finansieret af Eurostat.
Det Europæiske Forum for Geostatistik-aktiviteter er primært
koncentreret om udvikling af god praksis i produktionen af
geostatistik i Europa. EFGS sigter mod at blive et globalt forum
og paraplyorganisation fra og med den planlagte konference i
Brasilien i 2014.
Præsentationen af Europæisk Forum for Geostatistik vil give et
indblik i dette internationale samarbejde, som omhandler brug
af geodata generelt.

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

Et aktivt samarbejde er ESSnet med GEOSTAT 1A- og 1Bprojekterne. Disse blev præsenteret ved GISCO WP i Eurostat,
Luxembourg, den 9. marts 2012. GEOSTAT 1A-projektet er nu
i den sidste fase, imens GEOSTAT 1B-projektet herefter vil tage
over og havde et kick-off møde i Oslo, Norge i februar 2012.

Hvis ja, skal du henvende dig til
Lone Fly Bjerre som så vil sørge for at
din aftensmad svarer til dit behov:

Der er ikke nogen forpligtelser i forbindelse med medlemsskabet, men de nationale kontaktpersoner skal være ansat i en
national statistik-institution (NSIs). Alle medlemmer inviteres
med til de årlige konferencer. 2012 EFGS-konferencen bliver
afholdt i Prag, Tjekkiet og 2013-konferencen vil blive afholdt i
Sofia, Bulgarien.

Tlf.: +45 9926 9815
e-mail.: lfb@mch.dk

Et fælles gennemgående tema for anvendelse af geodata har
været at gøre brug af det europæiske kvadratnet “Eurogrid”,
som defineret i Inspire. Fælles europæiske befolkningsdatasæt
på 1x1 km kvadratnetceller er blevet udfærdiget.
Erik Sommer, Danmarks Statistik
Indtægtsdækket virksomhed med speciale i levering af kvadratnet data, vejsidesegmenteringsdata
samt pendlings-statistik.
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Sessionsleder: Michael Israelson

Cabaret A

GIS i uniform
Onsdag d. 31. oktober – 16:00 - 16:30

Onsdag d. 31. oktober – 16:30 - 17:00

Håndtering af obstruktioner i Flyvevåbnet

Politiets brug af GIS

Flyvevåbnet anvender en række flytyper, som ofte flyver i lav
højde over terrænet. Ved denne type flyvning udgør vindmøller, højspændingsmaster, skorstene og andre hindringer en fare
for besætningsmedlemmernes sikkerhed.

Politiet anvender i stigende omfang GIS og geodata.

Flyvevåbnets redningshelikoptere sendes hyppigt ud til opgaver
i dårligt vejr med dårlige oversigtsforhold, hvor det er af afgørende betydning, at man har viden om de forhindringer, som
befinder sig i det område, hvor helikopteren skal lande.
Ofte indsættes flyvevåbnets helikoptere i eftersøgningsopgaver
sammen med politi eller beredskabsstyrelse. Disse missioner
gennemføres i lav højde og selv lave forhindringer, som skorstene eller privat opstillede master, udgør en væsentlig risiko for
flyvningens sikre gennemførelse.
Derfor bruges der mange ressourcer på løbende at opdatere de
flyvekort, som besætningerne anvender til deres missioner. Der
er en række udfordringer i forhold til gældende lovgivning og
opdateringscyklus af kortene. Blandt andet er der kun lovkrav
om anmeldelse af master og lignende (vindmøller), hvis højde
er 100 meter over terræn eller derover. Enhver kan således
rejse en mast eller vindmølle under 100 meters højde uden at
anmelde dette til myndighederne. Det er disse hindringer, som
udgør den væsentligste fare for Flyvevåbnets besætninger ved
operationer i lav højde.
For at håndtere hindringer har Flyvevåbnet, i samarbejde med
Forsvarets Materiel Tjeneste og Kort & Matrikelstyrelsen,
udviklet en obstruktionsdatabase, som skal gøre det muligt for
de flyvende besætninger at rapportere om nye hindringer til en
fælles database. Denne opdateres løbende og giver samtlige besætninger adgang til sidste nye data om hindringer via Internet.
Obstruktionsdatabasen skal på længere sigt udvides til at dække
Færøerne og Grønland, samt de områder ude i Verden, hvor
Flyvevåbnets enheder er indsat.
Oplægget vil give deltageren indsigt i baggrunden for og idéen
bag applikationen, en kort demonstration af selve applikationen,
samt diskutere væsentligste udfordringer i forhold til at give et
”real-time” entydigt billede af hindringer for flyvning i lav højde.
Klaus Wolfsberg Kastrup, Flyvevåbnet
Pilot ved eskadrille 724.
Oplægsholder er Klaus Wolfsberg Kastrup, som er
Flyvevåbnets kortspecialist ved Helikopter Wing
Karup og som har været med til at designe og
udvikle applikationen. Klaus er uddannet pilot og
flyver til daglig FENNEC helikopter ved Eskadrille
724 på Flyvestation Karup.
Medforfatter:
Jakob de Place Bjørn, Flyvevåbnet.
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Dette foredrag omhandler politiets brug af POL-MAP GIS sammen med Qlick View, der er et af vore nyere redskaber. Det er et
godt system, men det er ikke bedre end de data, man lægger ind
i systemet. Nøgleordet er derfor uddannelse.
Et af vores redskaber er bl.a. POL-MAP GIS maskine, som
findes både i en udvidet og en light udgave.
Dette system finder anvendelse indenfor en lang række politiopgaver, som vil blive anskueliggjort ved foredraget.
Ved hjælp af GPS-koordinator fra f.eks. Garmin i forbindelse med
fund af GPS hos kriminelle, har man mulighed for at køre koordinaterne op mod anmeldelser begået i det pågældende tidsrum.
Kortmateriale benyttes til en nem og hurtig oversigt over mastepositioner i forhold til mobiltelefoner.
Udarbejdelse af kortmateriale er en del af svaret på spørgsmål
fra Folketinget f.eks. indenfor våbenloven. Kortmaterialet skal
selvfølgelig medvirke til at give et hurtigt og nemt
overblik over ulovlige våbenbesiddelser.
Politiet udarbejder til tider større analyser, hvor POL-MAP GIS
maskinen udfinder tallene, som skal bruges i analysen. Dette
benyttes ved Ghettoanalyse og er også metoden til udarbejdelse
af et lokalt trusselsbillede.
Politistof er godt stof og gratis stof. Derfor er der selvfølgelig
mange henvendelser fra medierne. Politiet benytter GIS til dette
overblik og eksempler omkring selvmord og stigning i antal
indbrudsanmeldelser vil blive berørt.
Ved sager, som pludselig bliver aktuelle, f.eks. Holger-sagen fra
Nordjylland (En lille dreng forsvinder fra sine forældre i et øde
område), har vi haft stor glæde af GIS. Da vi kommer næsten
et døgn hen i eftersøgningen, begyndte vi at søge efter kendte
sædelighedsforbrydere i området. Heldigvis blev Holger kort
efter fundet.
Brugen af GIS finder således mange anvendelsesmuligheder i
politiets arbejde og det forventes, at der vil ske en forøgelse af
denne brug i fremtiden.
Tom Christensen, Nordjyllands Politi
Arbejder i OPA Analyse-afdelingen i Nordjyllands Politi. Afdelingen er en stabs- og serviceenhed, som laver forskellige opgaver for både
interne og eksterne samarbejdspartnere.
Blandt interne opgaver kan nævnes efterforskningsoplæg og indhentning af andet statistisk
materiale.
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Strandene skal nummereres

112 - Den rigtige hjælp, til det rigtige
skadested, så hurtigt som muligt

Det skal blive lidt mere sikkert at tage en tur på stranden.
Politiet og kommunerne er derfor i gang med at indføre et
landsdækkende nummersystem for landets strande, finansieret
af Trygfonden. Tiden er nemlig den afgørende faktor, når badegæster forsvinder i bølgerne. Alt for ofte kommer redningen for
sent, fordi paniske pårørende ikke kan forklare, hvor ulykken er
sket.
Det nye nummersystem skal hjælpe til med at gøre det lettere
for redningsmandskabet at finde frem til ulykkesstederne. Hver
badestrand bliver således udstyret med et nummer, som skal
bruges, når der ringes 112.
I tilfælde af drukne- og andre ulykker ved de danske kyster er
det afgørende, at alarmering af beredskabet foretages på en sikker og hurtig måde. Da alarmcentralerne tidligere var placeret
lokalt, var det ofte lettere for operatøren at drage nytte af lokalkendskab for at identificere ulykkesstedet.
I dag kræver alarmcentralerne og beredskabet en entydig identificering af et ulykkessted for at kunne yde en hurtig indsats.
På kyststrækninger, uden en egentlig adresse, kan det være
vanskeligt at anmelde drukne- og andre ulykker fra disse steder.
Netop derfor udvikles der et system til en entydig nummerering
af strande, så redningshjælp hurtigt kan komme frem.
Kommunerne står for den fysiske placering af strandposterne
og stedfæstelsen. Politiet varetager opgaven med at samle og
opdatere den præcise stedfæstelse af strandposterne.
Til at opbygge og vedligeholde databasen over placeringen af
strandposter har Rigspolitiet fået udviklet en web-applikation.
Denne applikation betjenes af personale i politikredsene, der
ikke nødvendigvis har erfaring i kortapplikationer. Brugerne
kan her indberette nye eller redigere i eksisterende strandposter.
Løsningen er baseret på Geoserver og OpenLayers, og der anvendes data- og søgetjenester fra Kortforsyningen. De indsamlede data gøres tilgængelige for 112, således at de kan stedfæste
et opkald, når strandpostnummeret oplyses. Det er planen,
at de data, der indsamles, sidenhen også gøres tilgængelig for
andre beredskabsaktører via webservices.
Allan Holm, Rigspolitiet
Ansat i politiet i en årrække, og arbejder i dag
som sektionsleder i Nationalt Operations- og
Beredskabscenter (NOBC). Det er også i NOBC,
at det geografiske kommunikationssystem GeoConference er forankret hos politiet. Dette bruges
til samarbejde mellem flere aktører ved forskellige
hændelser.

Politiets alarmcentraler modtager 112 opkald fra hele Danmark
med undtagelse af København. Den 29. november 2011 blev
politiets alarmcentraler reduceret fra 7 til 2, med placering
henholdsvis i Slagelse og Aarhus.
Selv om der er 2 centraler, bliver alle 112 opkald fordelt ligeligt.
Uanset om der er tale om sygdom, tilskadekomst, ulykker eller
store redningsopgaver, skal alarmcentralerne altid agere på en
hurtig, sikker og professionel måde. Vores mantra er: Der skel
sendes: Den rigtige hjælp – til det rigtige skadested – så hurtigt
som muligt.
Den rigtige hjælp besluttes ud fra hændelsen, hvad er der sket,
skal der medsendes frigørelsesmateriel mv.
Det rigtige skadested skal udfindes, så beredskaberne kan køre
direkte til skadestedet. Politiets alarmoperatør vil på en 8 timers
vagt nå at besvare opkald fra hele landet. Det er selvfølgelig
ikke menneskeligt muligt at have lokalkendskab, der dækker
hele Danmark. Det er derfor nødvendigt, at 112-operatøren har
adgang til diverse søgeværktøjer for udfindelse af skadestedet
ud fra de oplysninger, der ved anmeldelsen er til rådighed.
Ved uheld på vejnettet, det være sig landevej som motorvej,
er det vigtigt at få oplyst de numre, der er at finde på kantpælene. Disse numre er unikke, og stedet kan derfor udfindes
indenfor 100 m. Der er mange opkald, hvor der også benyttes
stedangivelse ud fra folkemunde stednavne. Det vil sige, at der
i lokalområderne gennem mange år er opstået navne, som ikke
er at finde i noget tilgængeligt register.
Vi har derfor i 112-systemet opbygget et register, hvor vi nemt
og hurtigt kan opdatere disse særlige kaldenavne, som ved søgning på disse navne vil vise den nærmeste valide adresse.
112-systemet har endvidere en del andre søgemuligheder, som
vi kalder tematisk søgning. Eksempelvis kan nævnes havekolonier, rastepladser, vejkryds, strandnumre, med flere.
Foredraget er interessant for alle, der beskæftiger sig med
beredskabets brug af geodata. Det vil belyse vigtigheden af
geodata i høj kvalitet i den yderste konsekvens.
Steen Herlev Larsen, Rigspolitiet, 112 Sekretariatet
Leder af 112 Sekretariatet med ansvar for drift,
udvikling, support og undervisning på alarmcentralerne.
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Hvad koster en koordinat?

Fødevareministeriets data
- adgang for alle

En geografisk infrastruktur understøtter tilgængeligheden til
geografisk information for alle offentlige administrationsniveauer: den private sektor, non-profit organisationer, forskning
og borgerne.

Hvad kan man som borger eller myndighed bruge Fødevareministeriets data til?

I forhold til andre datasæt er geografisk information forholdsvis
dyr at indsamle, vedligeholde og bearbejde. Der er desuden
det iboende dilemma, at produktionen er dyr, men har ikke i
sig selv en særlig høj markedsværdi. Omkostningerne er lave
og markedsværdien kan være høj hos tredje- og fjerde ledsbrugerne/udviklere.
Overordnet kan økonomien angribes gennem en ”costrecovery”-model, hvor omkostninger inddækkes gennem
gebyrer, eller en ”open-access” model, hvor omkostningerne til
data ses som en offentlig udgift, ligesom til anden traditionel
infrastruktur.
Kort & Matrikelstyrelsen har valgt at stille geografisk information gratis til rådighed for stat, regioner og kommuner. Økonomien blev set som en væsentlig barriere for anvendelsen af
geografisk information. Tiltaget skulle sikre, at data nu kunne
flyde frit mellem offentlige myndigheder.
Stevns Kommune er sidenhen blevet kraftigt irettesat for, ud fra
samme betragtninger at gøre deres geografiske data tilgængelige for brugere via kommunens hjemmeside. Sagen vedrører
konkret FOT-data, som hermed blev stillet til rådighed for både
offentlige og private.
I de øvrige nordiske lande er der forskellige holdninger til,
hvordan vedligeholdelse af den geografiske infrastruktur skal
finansieres. Fra cost-recovery politikker i Sverige til Finland,
hvor man lige har givet fuld adgang til geografisk information
for alle brugere.
Påstande diskuteres og munder ud i betragtninger om mulige
nye finansieringspolitikker. Indlægget er en mulighed for at
blive klogere på de mekanismer, som kan ligge til grund, når
geodata prissættes.
Line Hvingel, Aalborg Universitet, Land Management and Geoinformatics
Line Hvingel forsker og underviser i anvendelsen af
geografisk information i digital forvaltning.
Derudover er hun redaktør for Geoforums tidsskrift Perspektiv, som under hovedoverskriften
Geografisk information sigter mod at foretage
vidensspredning blandt professionelle brugere af
geografisk information samt bidrage til forskning
og innovation på feltet.
Medforfattere:
Henning Sten Hansen og Lise Schrøder, Aalborg Universitet
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Fødevareministeriet ønsker at servicere sine kunder og interessenter på bedste vis. Ministeriet har en lang række data, som
har almen interesse. Derfor arbejder ministeriet på at gøre
disse data tilgængelige for offentligheden. Det skal ske via en
meget enkel og brugervenlig kortplatform, som alle nemt kan få
adgang til.
Center for Fiskeri udstiller allerede nu fredningsbælter vha.
kortdata. Disse viser, hvor der ikke må fiskes, da fisk fra åer og
bække frit skal kunne komme ud i hav og fjorde.
Med den mobile version er det nemt og hurtigt for lystfiskerne
at overholde reglerne og fiske lovligt. De kan tilgå information om mindstemål og fredningstider for forskellige fisk på
mobilen. De kan gå på opdagelse i fiskeleksikonet med billeder,
kendetegn og fangstmetoder på flere danske fiskearter. Det er
også muligt at købe fisketegn via mobilen.
Randzonerne er en del af den danske gennemførsel af vandrammedirektivet. Det vejledende korttema er også lige blevet
offentliggjort som en GIS-løsning. Randzonerne vil reducere
udvaskning af kvælstof og fosfor, samt reducere pesticidpåvirkningen i vandløb og søer. Der er lagt op til, at der skal være
offentlig adgang til randzonerne.
Kommunerne står for pleje af mange vandløb og vejrabatter,
herunder bekæmpelse af bjørneklo. Kommunerne har derfor
interesse i at se, hvor de økologiske landbrug ligger placeret, så
der ikke opstår problemer i forbindelse med adgang til områderne, samt anvendelsen af sprøjtemidler.
Fødevareministeriet planlægger derfor at offentliggøre et tema,
som viser de økologiske marker og udstille dette.
Der er offentlig adgang til mange af de etablerede projekter,
som Fødevareministeriet har givet tilskud til. Fødevareministeriet vil gerne vise offentligheden, hvor der fx er givet tilskud
til opstilling af borde og bænke eller parkeringsområder, som
ligger i eller op til projektområdet.
Tanja Ingversen, NaturErhvervstyrelsen
Tanja Ingversen arbejder i NaturErhvervstyrelsen.
Hun har ansvaret for GIS-data til både projekttilskud, vådområder, jordfordelinger og arealtilskud
som sagsbehandles på Tønderkontoret.
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OpenStreetMap - konkurrent eller ligegyldigt hobbyprojekt?

Tilgængelighed af geodata - distribution 2.0

OpenStreetMap er et internationalt, crowdsourcet projekt om at
skabe åbne og frie kort over hele verden - en form for “Wikipedia for kort”.

Der produceres i dag (som nok de fleste bekendt) meget store
mængder geografiske data. Disse udgør en sand guldgruppe af
information, dog med det lille ’men’, at geodata i praksis kan
være vankelige at få fat på.

Tusindvis af frivillige hjælpere har skabt kort, som blandt andet
i Danmark efterhånden kan måle sig med de kommercielle
kort og myndigheders datamateriale - og nu jævnligt overhaler
dem med dag-til-dag-opdateringer, hvor veje bliver indtegnet
samme dag, som de åbner.
Resultatet - som både dækker over grafiske kort og underliggende vektorbaseret data - er blevet til gennem manuelle
sporinger med GPS-enheder, gennem aftegninger fra luftfotos
og ved hjælp af offentligt tilgængelig data stillet til rådighed af
private virksomheder og offentlige myndigheder.
Hvor meget kan man - hvis overhovedet - stole på et kort, som
en lang række amatører og frivillige entusiaster har bygget
op fra bunden med almindelig forbrugerelektronik og ujævn
indsats? Den 1. januar 2011 lå dækningsgraden for det danske
vejnet på ca. 70 %. Blot et år senere var dækningen på 99 %, og
de ekstra decimaler er fortsat godt på vej.
Den manglende garanti for kvalitet har dog ikke holdt de store
spillere tilbage. I det seneste år har både Apple, FourSquare,
Wikipedia og flere danske kommuner gjort aktiv brug af OpenStreetMap, både for at levere slutbrugerkort i egne design og for
at gøre brug af det underliggende datamateriale til blandt andet
ruteberegnere.
Tendensen går samtidig i retning af, at virksomheder og
myndigheder er ved at droppe et gammelt “King of my castle”paradigme, hvor man vil være i fuld kontrol over enhver brug af
ens datamateriale. Dette giver sjældent mening på Internet og i
sociale medier.
Hør om det minutiøse arbejde og de endelige resultater, hvor
flere kommuner og virksomheder både sparer penge og får
adgang til mere præcis information, samt kampen om at vride
data ud fra de offentlige myndigheder.
Peter Brodersen, Korruption / Findvej.dk
Peter driver sin egen enkeltmandsvirksomhed på
snart 10. år. Siden 2006 har han drevet korttjenesten Findvej.dk og har hjulpet en række virksomheder med udvikling af mashups og visualisering
af større mængder data.
I de seneste par år er der dog gået mere og mere tid
med at arbejde på den danske udgave af Wikipedia
samt at få OpenStreetMap-projektet i Danmark ud
over stepperne.

Data ligger hos mange dataleverandører i forskellige formater,
og adgang til data er ofte forbundet med mange manuelle processer: transformation, klipning, formattering, mm. Manuelle
processer er som udgangspunkt omkostningstunge og langsomme. Eksempelvis skal en regional eller national ledningsejer
håndtere en lang række dataleverandører, herunder administrere flere leveranceaftaler, forskelligt dataindhold, forskellige
filformater, mm.
Samtidig kan vi konstatere, at GIS- og geodataområdet er begavet med en række inernationale standarder indenfor filformater, koordinatsystemer, protokoller og geometrirepresentation.
Disse standarder nyder bred anvendelse, såvel defacto standarder som officielle standarder.
Baseret på sådanne standarder har vi udviklet Globeface Market, der er en selvbetjeningsportal for udveksling af geodata
– en handelsplads, hvor udbydere og aftagere af geodata kan
købe, sælge og udveksle data hurtigt og enkelt, idet portalen er
baseret på selvbetjening for såvel udbyder som aftager.
Ambitionen er markant at øge tilgængelighed og nytteværdi af
geodata. Løsningen er cloudbaseret, og upload hhv. download
af data sker omgående, ligesom der afregnes for downloadede
data med det samme.
Data er tilgængelig 24/7/365 og portalen er åben for alle dataleverandører, offentlige såvel som private, betalingsdata såvel som
gratis data. For dataaftagere vil det således være muligt, at sammenstille præcis den datapakke, der er behov for, idet dataaftager
optegner/uploader polygon for det relevante område, hvorefter
relevante objekttyper udpeges på tværs af dataleverandører.
Præsentationen vil give en kort live demo af portalen og efterfølgende diskutere hvilken betydning, en øget tilgængelig har
for såvel dataleverandør som dataaftager.
Denne guldgrube af information kan veksles til værdi for alle
intressenter.
Ulrik Balslev, breakoutimage A/S
Ulrik Balslev er leder af breakoutimage A/S og
arbejder til daglig med salg og rådgivning om
GIS, arbejdsprocesser og teknisk arkitektur blandt
breakoutimage’ kunder hovedsaglig indenfor forsyning. Ulrik Balslev har stor veneration for teknik/
IT og perspektiverne i at forenkle, effektivisere og
berige menneskers brug af GIS og IT.
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Ajourføring af højdemodeller

Ajourføring af Danmarks Højdemodel
- what’’s next?

Det er ikke ukompliceret at opbygge en højdemodel på basis af en
laserscannet punktsky. På den anden side er det i nogle henseender
endnu mere kompliceret at ajourføre en eksisterende højdemodel.

Danmarks højdemodel er baseret på laserscanninger, der blev
gennemført i perioden 2005-2007.

Ikke dermed sagt, at det er enklere at håndtere en lille mængde
ajourføringsdata end en stor mængde grunddata. De geostatistiske modeller og begreber, man må benytte for at optimere
nytten af ajourføringsdata, er langt mere komplicerede end
dem, man kan klare sig med ved nyproduktion.

Landskabet er i konstant forandring grundet byudvikling, anlægsprojekter og naturskabte ændringer i form af f.eks. kysterosion. Der er dermed et åbenlyst fagligt behov for at opdatere
højdemodellen, så den fortsat repræsenterer en retvisende
model af virkeligheden.

Ved nyproduktion arbejder man (ideelt set) med en konsistent
og sammenhængende punktsky, opsamlet til netop det formål.
Ved ajourføring er udgangsmaterialet heterogent: Nye og gamle
data, med forskellig nøjagtighed og opløsning, skal bringes til at
spille sammen på en måde, som skaber optimal nytte af de nye
data, uden samtidig at ødelægge nytteværdien af de gamle.

Indtil for nyligt har det imidlertid været en udfordring at få højdedata tilstrækkeligt ”i spil” internt hos kommunerne. En opdatering
af højdemodellen har derfor ikke haft særlig høj ressourcemæssig
prioritet i forhold til de øvrige opgaver hos kommunerne.

Hvis nye data fx afslører, at den gamle model lokalt har en
nulpunktsfejl, så kan de ikke anvendes uforarbejdede med den
gamle model. Det vil give skarpe knæk ved overgangen mellem
nye og gamle data og dermed begrænse modellens anvendelighed, både til visualiserings- og hydrologiske formål.

Samtidig har der været langt imellem eksempler på gode fællesoffentlige anvendelser af højdedata, hvorfor en opdatering heller ikke har haft høj prioritet i statslig regi, hvor andre opgaver i
stedet er blevet opprioriteret.

Man må derfor tilpasse de nye data, så de kommer til at passe
med de gamle, uden at man af den grund ødelægger repræsentationen af de landskabsændringer, man gerne vil have med
over i den eksisterende model.

De mange situationer med ekstremregn, højvande og kravet
om udarbejdelse af klimahandlingsplaner har imidlertid skabt
fokus på højdemodellen og herunder også en opdatering af
kritiske ændringer i forhold til oversvømmelsesscenarier. Det er
derfor et naturligt tidspunkt at gøre status på erfaringerne med
den nuværende højdemodel med henblik på at se fremad mht.
opdatering og evt. opgradering af højdemodellen.

Tilpasningen kan udføres på mange måder. Det er generelt ikke
noget problem at sikre, at overgangen mellem gamle og nye
data er helt usynlig. Derimod kan det godt være et problem at
kende den ajourførte models nøjagtighed.

Indlægget vil gøre status på anvendelse af højdemodellen, præsentere eksempler på 2012-opdatering/opgradering af højdemodellen og give nogle bud på de muligheder og udfordringer,
der ligger fremover.

Hvis man vil have styr på nøjagtigheden, må man benytte geostatistiske metoder, som ofte er beregningstunge. Til gengæld hviler
de på et solidt teoretisk grundlag, og kan kombinere højdemålinger fra forskellige kilder med forskellige målenøjagtigheder (fx
fotogrammetri, LiDAR, SONAR, GPS, eller løse øjemål).

I henseende af muligheder vil indlægget bl.a. – baseret på konkrete cases - lægge op til en drøftelse af muligheder for bredere
anvendelse af punktskyen, fordelene ved en direkte sammenhæng til en hydrologisk forbedret variant af højdemodellen.

Desuden kan geostatistikken hjælpe med at fokusere indsatsen
på de steder, hvor der faktisk er sket ændringer. Dermed kan
man reducere den nødvendige beregningsmængde, og undgå at
pille ved en eksisterende kvalitetsmodel på steder, hvor det ikke
gør nogen forskel.
Thomas Knudsen, Kort & Matrikelstyrelsen
Arbejder i KMS især med højdemodeller, herunder
ajourføring og udvikling.
Har desuden, som ekstern lektor ved Københavns
Universitet, undervist i bl.a. geodæsi og geostatistik.
Medforfatter:
Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Space
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I henseende af udfordringer vil indlægget bl.a. lægge op til en
drøftelse af de organisatoriske udfordringer i samspillet mellem
den statslige, den kommunale og den private sektor.
Laurids Rolighed Larsen, NIRAS BlomInfo A/S
Laurids Rolighed Larsen har produktansvar for
fotogrammetrisk kortlægning i NIRAS BlomInfo.
Laurids har stor erfaring med bl.a. laserscanning,
topografisk kortlægning og ortofoto til brug i
danske og internationale projekter.
Laurids var bl.a. involveret i implementeringen
af Danmarks Højdemodel og har efterfølgende
deltaget i den kommercielle udvikling af en række
afledte produkter og opdateringer.
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Snigpremiere på Danmarks Arealinformation 2.0

Havets Geodata – etableringen af en infrastruktur for maritime geodata

Hvordan etableres et nyt fællesoffentligt system på kun 10 måneder og bliver en IT-succes?
Danmarks Miljøportal (DMP) igangsatte 30. januar 2012 implementeringsprojektet ”Ny infrastruktur til Danmarks Arealinformation”. Til Kortdage 2012 er DMP klar til at løfte sløret for
Danmarks Arealinformation 2.0.

I dag er de enkelte maritime myndigheder nødsaget til at skabe
sig et helhedssyn i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver. Dette gælder f.eks. ved behandling af ansøgninger vedr.
anlæg/projekter på havet.

Brugeren af Danmarks Arealinformation 2.0 er i centrum.
DMP har mange interessenter og særskilte målgrupper med
hver deres behov i forhold til anvendelse, visning, udtræk og
analyser af miljødata: helt fra landmanden i marken, over 3.
partsleverandørens forretning, til den enkelte miljømedarbejder i det offentlige. Omdrejningspunktet for det nye Danmarks
Arealinformation 2.0 er at understøtte brugernes behov og
ønsker og udvise fleksibilitet, når behovene ændres over tid.
Agil udvikling har sikret løbende feedback og justeringer.
Projektet blev styret ved hjælp af en agil udviklingsmetode,
som har betydet løbende prioriteringer i forhold til forretningsværdi. Den agile proces har gjort det muligt for DMP at følge
løsningens udvikling tæt, da hver iteration er blevet afsluttet
med en demonstration af fremdriften.
Det har været et selvstændigt mål, at Danmarks Arealinformation 2.0 bliver leverandøruafhægigt og veldokumenteret.
Desuden var der krav om omkostningseffektivitet. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev ligeledes nærlæst i forhold
til at sikre en effektiv digitalisering af sagsbehandling, hvilket
stillede yderligere krav til løsningen om sikkerhed, hurtighed
og stabilitet.
De nævnte krav er alle opfyldt i Danmarks Arealinformation
2.0. Løsningen er baseret på en funktionsrig, skalerbar standardplatform, som gør det muligt at inkorporere andre fællesoffentlige databaser fx FOT. Samtidig har løsningen udstillet
services. Feedback fra brugerne undervejs har desuden været
essentielt for at kunne imødekomme en god usability for slutbrugeren.
Danmarks Miljøportals brugerstyring anvendes for at ensarte
og lette styringen af roller og rettigheder.
Ane Klok, Danmarks Miljøportal
Portefølgemanager, Danmarks Miljøportal
Ane Klok har ansvar for alle Danmarks Miljøportals projekter og økonomi.
Ane Klok har været daglig projektleder på Danmarks Arealinformation 2.0, tre Natur projektet og
har varetaget samarbejdet med de 4 leverandører
samt projektgruppen bestående af repræsentanter
for partnerskabet bag Danmarks Miljøportal: KL,
Danske Regioner og Miljøministeriet.

Der er tale om et helhedssyn, der i mange tilfælde rækker langt
ud over de enkelte myndigheders ressortområde. Denne tilgang
sikrer, at de fleste konflikter afvejes. Udviklingen går dog mod
en stadig mere intens anvendelse af havene omkring os, og dermed også et øget krav til, hvorledes arealerne, der er til rådighed, udnyttes bedst muligt.
”Havets Geodata” vil i fremtiden være en forudsætning for effektiv, tværgående forvaltning og planlægning af aktiviteter på
havet. Muligheden for let at sammenstille geografiske informationer på tværs af myndigheder med interesser og opgaver på
havet er af væsentlig betydning for myndighedernes udførelse
af planlægning og øvrige aktiviteter på, i og ved havet. Det kan
danne grundlag for, at myndigheder og interesserede parter kan
samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havet
arealer og ressourcer til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet.
En anden udfordring er, hvorledes man i fremtiden skal sikre
rettigheder på havet. Etablering af en fælles digital infrastruktur
for geografiske informationer om havet er en forudsætning for
en vellykket integreret planlægning og forvaltning til havs.
Den indledende fase med at beskrive de grundlæggende elementer i en maritim infrastruktur er afsluttet. Fordele og besparelser
er beskrevet gennem udarbejdelsen af en Business case.
Udfordringerne er nu at tage endelig stilling til, hvorledes en
infrastruktur for havets geodata kan implementeres. Herunder
er spørgsmål om organisering og finansiering, men også at
denne er koordineret med forskellige nationale og internationale tiltag. Her er arbejdet med maritim fysisk planlægning og
forskellige EU-direktiver blandt det vigtigste at forholde sig til.
Indgangsvinklen til havets geodata vil ikke kun ske ud fra et
nationalt perspektiv. Også en regional og international vinkel,
hvor data og de tekniske løsninger er harmoniseret og koordineret på tværs af grænser, vil være en vigtig forudsætning for en
velfungerende infrastruktur for havets geodata.
Sigvard Stampe Villadsen,
Kort & Matrikelstyrelsen
Landinspektør, uddannet i 1976.
Områdechef i Søkort og søopmåling, KMS
siden 2012. Tidligere sekretariatschef og chef for
Referencenet.
Medforfatter:
Jens Peter Hartmann
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Lounge Sessionsleder: Hans Ravnkjær Larsen

Teatersalen

Sponsor-Ignite

Generalforsamling

Onsdag d. 31. oktober – 17:00 - 18:00

Onsdag d. 31. oktober – 21:00 - 22:30

Sponsorer i fart

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Oplev sponsorerne med tempo og tryk på fortællingerne. I år
får sponsorerne hver fem (og kun fem!) minutter til at præsentere sig selv og hvad de har med til Kortdage. I vil kunne mærke
hvad de brænder for, og I får rig lejlighed til at tale videre med
dem om det bagefter. Vi lover højt tempo og energi - og så lader
vi produktbladene, funktionaliteten og organisationsdiagrammerne ligge til en anden gang.

Du indkaldes hermed til Generalforsamling i overensstemmelse
med Geoforums vedtægter.
Generalforsamlingen vil blive afholdt i forbindelse med Kortdage den:

På Kortdage 2012 får sponsorerne i år mulighed for at medvirke
i en inspirationsrunde, hvis lige ikke er set før. Her kan de I
præsentere sig selv og hvad de har med til Kortdage (det har
vi prøvet før), men vi sætter tempoet i vejret og har et specielt
format som deres præsentation skal vises i (og det har vi ikke
prøvet før). Her er en unik chance for at komme i tæt kontakt
mellem sponsorer og publikum.
Fortællerplatformen hedder Ignite: Hver sponsor får fem
minutter og tyve slides (der skifter automatisk fire gange i minuttet) til at fortælle en historie om hvad I brænder for, inden
mikrofonen gives videre til næste taler.

Sponsor- og udstillerreception
Kortdages udstillere holder reception i udstillingen og
byder på et glas vin onsdag sidst på eftermiddagen. Kom
og hils på udstillerne og få en snak inden aftensmaden.

31. OKTOBER 2012 KL. 21.00 I HERNING KONGRESCENTER

Dokumenter og fremsatte forslag kan ses på hjemmesiden www.
geoforum.dk.

Dagsorden ved Generalforsamling 2012
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.

SEPTEMBER 2012 ŔGEOFORU
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Teatersalen

Sessionsleder: Kirsten Elbo

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Torsdag d. 1. november – 10:30 - 11:00

Torsdag d. 1. november – 11:00 - 11:30

Administrative inddelinger – fælles
grundlag, én kilde

Entydige stednavne - en overset fælles
reference

Fælles offentlig digitalisering (FOD) er i fuld gang, herunder
etablering af autoritative grunddata på det geografiske område.

Stednavne anvendes dagligt inden for al administration og
kommunikation. Ingen kan undvære stednavne, når aftaler skal
på plads eller når begivenheder skal placeres. Netop placeringen
og skrivemåden af stednavne har været overset som et potentiale til en mere effektiv administration.

I KMS har der i foråret 2012 været arbejdet på et FOD-initiativ
til forbedring og udvidelse af datasættene med administrative
inddelinger som fx kommuner, sogne og postnumre (i dag frit
distribueret under betegnelsen DAGI). Idéen er, at de administrative grænser skal gøres autoritative, så alle offentlige myndigheder og andre anvendere bruger samme grundlag i forvaltningen. Myndighederne for de forskellige grænser skal kunne
ajourføre dem ved kilden – i dette tilfælde i KMS’ database.
Der vil være mange fordele forbundet med at samle disse data
et sted, gøre dem lette at vedligholde, og lette adgangen til dem
og anvendelsen af dem i form af services. Vi arbejder på at specificere en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i fx postnumre og valgdistrikter. Det skal fx være muligt at
gennemføre digitale høringsrunder og i den forbindelse sikre et
effektivt flow.
Dataansvaret for den administrative inddeling vil dog uforandret ligge hos den myndighed, der forvalter den. Derudover
tænkes DAGI, som i dag består af 7 temaer, udvidet med en
række nye administrative inddelinger på land og på vand, som
stilles gratis til rådighed via den fællesoffentlige datafordeler.
Initiativet tænkes gennemført i samklang med det fælles kommunale geodatasamarbejde FKG.
I indlægget belyses også integrationen mellem Danmarks
adresser og administrative inddelinger. Adresser spiller i dag
en fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes på
tværs af forvaltningsområder og sektorer.
I et fremtidigt system tænkes DAGI, BBR og CPR-registeret
integreret, således at der opnås fuldt udbytte af den geografiske
repræsentation af data. Samspillet imellem landinddelinger i
DAGI og adresser i BBR gør, at CPR’s Vejregister kan udfases.
Kom og hør om indholdet af projektet, hvad det betyder for din
institution, og hvilke temaer og services, du kan få gavn af fra
2014, når FOD grunddata folder sig ud.
Morten Winkler, Kort & Matrikelstyrelsen
Landkortområdet. Enhed for generalisering og afledning. Koordinator for DAGI-temaerne (Danmarks
Administrative Geografiske Inddeling). Projektleder
for FOD-initiativ 10.1b (Administrative landinddelinger som grunddata).

Som udgangspunkt findes stednavne i databaser til anvendelse
i egne organisationer. Dermed kan stednavnene ikke anvendes
som referencegrundlag på tværs af forskellige myndigheder og
virksomheder.
Ved at oprette et fælles stednavnesystem, hvor stednavne er
kvalitetssikrede og gjort entydige som adresser, vil det være
oplagt at anvende stednavne som et fælles, entydigt referencegrundlag. På den måde vil kommunikationen mellem fx myndigheder og borgere i forhold til en fælles opgave kunne foregå
mere effektivt, da de anvendte stednavne er entydige.
Udgangspunktet for etablering og drift af en kommende fælles
stednavnedatabase i FOD-regi er, at den vil indeholde oplysninger fra allerede eksisterende databaser. Herunder KMS’
stednavnedatabase, Beredskabets 112-database, BBR-vejnavne,
Rejseplanen, m.fl.
Efter en samkøring af kilderne, hvor data behandles og gøres
entydige, vil resultatet indgå i den nye fælles stednavnedatabase.
Det nye stednavnesystem vil således primært basere sig på
eksisterende kilder. Ud over de ovenfor nævnte vil det Fælles
Kommunale Geodatasamarbejde (FKG) være en naturlig kilde
til opdatering af stednavne. FKG indeholder en række temaer,
som er relevante for den fælles stednavnedatabase.
Målgruppen for denne session er deltagere ved Kortdage, som
har anvendt stednavne i kommunikationen mellem venner,
borgere, virksomheder i den tro, at stednavne er entydige.
Indlægget vil indeholde eksempler på funktionalitet i systemet,
der kan forventes i 2014, når projektet er implementeret.
Jens Bo Rykov, Kort & Matrikelstyrelsen
Projektleder for FOD Stednavne som en del af den
fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Jens Bo har
deltaget i europæiske og nationale infrastrukturprojekter. Er til daglig knyttet til Landkortområdet i
Kort & Matrikelstyrelsen.
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Teatersalen Sessionsleder: Kirsten Elbo

Cabaret A Sessionsleder: Inge Flensted

Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Kommunal Planlægning
Torsdag d. 1. november – 11:30 - 12:00

Torsdag d. 1. november – 10:30 - 11:00

Brug bedre adresser bedre!

Offensiv digital kommuneplan

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi søsættes nu
et ambitiøst initiativ, som skal sikre, at alle offentlige myndigheder bruger kommunernes adresser som et fælles administrativt
og geografisk grundlag.

Offensiv digital kommuneplan - en elektronisk plan eller et
digitalt værktøj?

Initiativet vil påvirke næsten alle dele af den offentlige sektor
– både de mange kommunale medarbejdere, der har ansvaret
for adresserne, og alle de mange myndigheder, som på den ene
eller den anden måde kan løse deres opgave bedre med gode
adressedata. Initiativet vil også kunne mærkes i hele den private
sektor, som vil få endnu lettere adgang til adressedata, som har
en højere kvalitet, en bedre ”dækning” og som er mere aktuelle.
Udgangspunktet er godt: Danske kommuner leverer Europas
bedste adressedata. Problemet er bare, at de slet ikke udnyttes
tilstrækkeligt. Centrale myndighedsområder som folkeregistreringen og virksomhedsregistreringen anvender ikke de korrekte
adresser. Det samme gælder i hundredevis af andre offentlige
myndigheder og funktioner, hvor it-systemer eller e-blanketter
er baseret på lokale adressedata, der er dårligt strukturerede, af
usikker kvalitet og svære at dele.
Præsentationen vil punkt for punkt beskrive, hvordan initiativet
vil gøre det nemmere for både offentlige og private parter at
”koble sig op” på de officielle og korrekte adressedata – ud fra
en drøm om at en ny eller rettet adresse på få sekunder vil være
til rådighed i din smartphone eller i bilens GPS.
Samtidig vil vi forenkle adressemyndighedens opgave, bl.a. ved
at flytte hele administrationen af vejnavne fra CPR til BBR’s
adresseregister. Vejnavnes og adressers placering i et bestemt
sogn, postnummer osv. vil automatisk blive opdateret på basis
af de geografiske grænser for de pågældende inddelinger.
Initiativet har derfor tæt sammenhæng med KMS’ initiativ for
administrative enheder, DAGI. Det samme gælder initiativet for
et fælles, offentligt stednavnesystem.
Adresseinitiativet er bl.a. baseret på en interessentanalyse
blandt de største private brugere af adressedata, på en kortlægning af eksisterende arbejdsgange i en række offentlige myndigheder, samt på en business case, som tyder på, at samfundsgevinsterne, målt i kroner og ører, er meget væsentlige.

Rigtig mange kommuner er i gang med at udarbejde digitale
kommuneplaner. Leverandørerne står på spring med løsninger
til en elektronisk plan.
Desværre er der ingen leverandører, der udnytter de digitale
muligheder for at kombinere tekst, data, kort og søgemuligheder, så kommunerne får et offensivt digitalt værktøj, som kan
integreres med kommunens øvrige data, sagsrutiner og selvbetjeningsløsninger.
Min påstand er, at fokus alene har været på at få papirudgaven
af kommuneplanen erstattet af en plan på en hjemmeside.
Skal digitalisering af den offentlige forvaltning give værdi, skal
vi have flyttet fokus fra en flot hjemmeside til at se den digitale
kommuneplan som et velfungerende værktøj.
Rammebestemmelser og retningslinjer skal formuleres, så de
kan indgå aktivt i den digitale sagsbehandling og de fremtidige
selvbetjeningsløsninger. Dette kræver, at kommuneplanens skal
kunne integreres med kommunens og statens øvrige data og
bestemmelser. De løsninger, vi skal finde, skal give mere værdi
for borgere, politikere og kolleger.
Vi skal derfor fokusere på arbejdsmetoder, hvor vægten ligger
på løbende at levere værdi til kommunerne, staten og borgerne
gennem iterativ udvikling og nye måder at udvikle løsninger på
tværs af lovgivningen.
Jeg vil i mit oplæg tage udgangspunkt i nogle eksempler på,
hvordan de digitale kommuneplaner, der er på markedet i dag,
med forholdsvis simple midler kan gøres til et aktivt værktøj i
den fremtidige digitale offentlige forvaltning.
Jeg er sikker på, at mit oplæg skal inspirere kolleger i kommunerne, fagfolk i staten, leverandører af såvel digitale planer
som leverandører af GIS applikationer til at tænke på tværs og
forhåbentligt også give grobund for nye samarbejder.

Mie Mølbak, Randers Kommune
Morten Lind
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Morten Lind er specialkonsulent i Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter, med særligt ansvar for
grunddata og samordning i “registerlandskabet”
omkring BBR. Morten har gennem flere år arbejdet
med lovgivning, samordning, udvikling og anvendelse af vejnavne og adresser samt ejendoms-,
bygnings- og geodata i øvrigt.
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GIS-koordinator i Randers Kommune med ansvar
for udviklingen af kommunens anvendelse af GIS,
koordinering af indkøb og anvendelse af data. En
del af rollen er også udvikling af nye arbejdsrutiner,
som kan fremme effektiviteten, mine kollegers
arbejdsglade, og vores service over for borgere og
virksomheder.
Jeg er kendt for de lidt skæve tanker og de utraditionelle måder at tænke løsninger.

Cabaret A

Sessionsleder: Inge Flensted

Kommunal Planlægning
Torsdag d. 1. november – 11:00 - 11:30

Torsdag d. 1. november – 11:30 - 12:00

Digitalt Grønt Regnskab – eksempel på
geodata næsten uden kort…

Det Socioøkonomiske Svendborgkort

Albertslund Kommune har ligget i front på miljøområdet i
årevis og startede med at lave grønne regnskaber helt tilbage i
1992. De mange miljømål og miljøtiltag er vi stolte af og vi vil
gerne dokumentere resultaterne af de mange miljøindsatser.

Svendborg Kommune har gennem en årrække indkøbt data
omhandlende socioøkonomiske faktorer. Selv om tallene gav
værdi i hverdagen, manglede de alligevel en geografisk dimension.

Albertslund Kommune har tidligere publiceret de årlige grønne
regnskaber i dyre og grafisk flotte publikationer. Nu satses i
stedet på moderne digital information og kommunikation med
masser af grafik og interaktion.

Svendborg Kommune har derfor fået udviklet en kortløsning,
der visualiserer socioøkonomiske data på en tilgængelig, og
for kommunens medarbejdere direkte anvendelig, måde. Der
vises 6 statistiske temaer og et egendefineret tema omhandlende
”fokusgrupper” i førskole- og skolealderen. Alle temaer er indtil
videre tilgængelige for årene 2000-2009.

Hvert år gør Albertslund Kommune status over sine påvirkninger af miljøet ved at udarbejde et Grønt Regnskab. Regnskabet
giver en pejling på, hvor langt kommunen er i realiseringen af
sine mål på miljøområdet. Det giver også mulighed for at følge
op på de initiativer, der iværksættes overalt i kommunen for at
reducere miljøpåvirkningerne.
I Albertslund holder vi øje med, hvordan livet i kommunen
påvirker miljøet og naturen. Grønt Regnskab 2010 viste, at der
er mange fremskridt. De aktiviteter, som borgere, virksomheder, politikere og ansatte i kommunen igangsætter, bærer altså
frugt. For eksempel er borgernes vandforbrug faldet for 10. år i
træk. Varmeforbruget er faldet betydeligt i de boligområder, der
er blevet energirenoveret de senere år.
Det overordnede Albertslundregnskab præsenterer nøgletal for
hele kommunen som geografisk enhed. Det giver et overblik
over udviklingen inden for varme, el, vand, affald, transport,
natur, økologi og CO2-udledning.
Geodata skal mere i spil - og ikke kun på kort! Google vizualization giver nye muligheder for at præsentere diverse former
for geostatistik on-the-fly. Vores digitale grønne regnskab var
et oplagt sted at prøve det af. Vores digitale grønne regnskab
har nu godt 2 år på bagen og er krydret med levende dynamisk
genererede geodata i form af grafer, søjlediagrammer, lagkager,
tabeller og nogle få kort. Vist nok det eneste af sin slags endnu.
Resultatet kan ses her: http://groentregnskab.albertslund.dk/

Susanne Dalby, Albertslund Kommune
Overordnet ansvar for drift og udvikling af Albertlund Kommunes GIS-systemer og tilgængelighed
af geodata. Ansvar for at udbrede brugen af GIS
og geodata i hele Albertslund Kommune, herunder at indtænke GIS i den daglige sagsbehandling
og at bringe geodata i spil, hvor det i øvrigt giver
mening. Projektleder for diverse IT-projekter, der
involverer GIS og geodata.

Det er målet, at Det Socioøkonomiske Svendborgkort skal være
et supplerende redskab til brug i analysen af, hvor i kommunen
forskellige indsatser skal prioriteres. Dette skal ske i et helhedsorienteret perspektiv, og såvel Plan-, Børn & Unge- samt Økonomiforvaltningen bliver inddraget i udviklingen af løsningen.
Grundet de store mængder af data og de avancerede muligheder i kortløsningen har man valgt udelukkende at frigive data
til intern sagsbehandling. Det er samtidig en erkendelse af, at
visualisering af disse data kan virke kontroversiel.
Kommunens GIS-kontor arbejder sammen med bla. Økonomiforvaltningen om udvikling af kortløsningen. I de afdelinger,
hvor dynamiske kort er et ”nyt fænomen”, har man valgt at inddrage særlige medarbejdere som test-kollegaer. Formålet med
den strategi er at kvalificere såvel værktøjer som medarbejdere,
således at data anvendes korrekt og der ikke drages fejlagtige
konklusioner på baggrund af manglende forståelse.
I den forbindelse er det vigtigt, at medarbejderne har adgang
til metadata og dybere beskrivelser af datagrundlaget. Derfor
pakkes kort-løsningen ind i en portal indeholdende relevante
beskrivelser og vejledninger.
Indlægget vil dels præsentere kort-løsningen og vise forskellige
former for analyser, og dels fortælle historien om samarbejdet
med andre forvaltninger om udvikling og implementering af et
avanceret sagsbehandlerværktøj.
Data er dels statistiske data indkøbt hos Danmarks Statistik,
samt kommunale temaer: skoledistrikter, lokalområder mv.
Kort-løsningen søges hele tiden udvidet med relevante data, så
analyser fra så mange forvaltninger som muligt understøttes.
Allan Larsen, Svendborg Kommune
GIS-analyser, korttegning, udvikling og drift

Medforfattere:
Rune Eliasson, Albertslund Kommune, og Klavs Pihlkjær, Grontmij
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Cabaret B+C

Sessionsleder: Arne Kirt Hansen

Det digitale forsyningsselskab
Torsdag d. 1. november – 10:30 - 11:00

Torsdag d. 1. november – 11:00 - 11:30

Det Digitale Vandselskab

Rammearkitektur for it-systemer i en
multiforsyningsvirksomhed

Den nye vandsektorlov har startet en rivende udvikling indenfor vandsektoren. Kravene til effektiv opgaveløsning med
kunder i centrum vil for alvor slå igennem i de kommende år.
Samtidig har der igennem de seneste år været stor opmærksomhed på formulering og implementering af digitaliseringsstrategier i forhold til de offentlige opgaveløsninger.

Danske forsyningsvirksomheder stilles i disse år overfor krav
om løbende effektivisering. Benchmarking og andre former for
rapportering skal godtgøre, at kravene honoreres.

For at understøtte vandselskaberne i deres bestræbelser på at
imødekomme de stigende effektiviseringskrav og et mere “digitalt” samarbejde med offentlige instanser har DANVA etableret
en arbejdsgruppe kaldet “Det Digitale Vandselskab” (DDV)
med direkte reference til Teknisk Råd.
DDV har til formål at effektivisere og styrke forsyningerne og
guide dem i den “rigtige retning” ift. kortlægning af system- og
datalandskaber, begrebsafklaring, arbejdsprocesser, snitflader
og datamodeller. Dermed sikres den enkelte forsynings muligheder for at udnytte det effektiviseringspotentiale, der er til
stede, ved optimal brug af de digitale muligheder.
DDV skal understøtte forsyninger i alle størrelser og have en
forretningsmæssig indgangsvinkel, hvor aktiviteterne styres ud
fra vandsektorens forretningskritiske behov og intentionerne i
vandsektorloven.
Indlægget vil bl.a. omhandle historien bag DVV, vision, strategi,
organisering, vidensdeling, modelarbejde, begrebsafklaring,
samt interne og eksterne samarbejder.
Finn Asmussen, Københavns Energi
Finn Asmussen er til daglig sektionsleder for sektionen “Udvikling” i afdelingen Teknologi under
Vand, Afløb og vedvarende Energi, Københavns
Energi. Sektionen beskæft iger sig bl.a. med IT
fagsystemer som f.eks GIS og SRO, hvor der er sat
fokus på digitalisering og standardisering i samarbejde med branchen.

Medforfattere:
Knud Søndergaard, Københavns Energi

Et væsentligt element heri er brug af it-systemer. Gennem en
årrække er de fleste forretningsprocesser i forsyningsvirksomhederne blevet it-understøttede. Et potentiale for yderligere
effektivisering ved brug af it ligger i dag i sammenkobling af de
forskellige forretningssystemer. Herved undgås dobbeltindberetning af data, og det bliver lettere at skabe merværdi gennem
brug af data samt sikre kvaliteten af data.
Forsyning med vand, afløb, varme og i visse områder el og gas
sker i dag i vid udstrækning via kommunalt ejede multiforsyningsvirksomheder. Hér vil en ensartet anvendelse af it på
tværs af forsyningsarterne understøtte god kundeservice og høj
effektivitet.
Forsyningsvirksomhederne nyder godt af, at der er et udbud af
konkurrerende it-systemer, men mangfoldigheden af forretningssystemer, forsyningsarter og leverandører gør det meget
omkostningstungt at etablere de ønskelige integrationer. Dette
problem kan afhjælpes ved at opstille en generel rammearkitektur for it-systemer i en multiforsyningsvirksomhed, suppleret
med en standardisering af snitfladerne mellem systemerne.
Dette vil muliggøre, at leverandørerne uafhængigt af hinanden
kan etablere webservices, således at integration reduceres til et
spørgsmål om konfigurering af produkter.
Med en generel arkitektur, der er skabt på tværs af forsyningsarterne, kan man yderligere opnå forenklinger i systemporteføljen. For eksempel har en multiforsyningsvirksomhed kun
behov for ét henvendelsessystem. I dag hænger henvendelsessystemerne meget ofte sammen med driftssystemerne eller
ledningsregistreringssystemerne. Det er således ikke usædvanligt, at en multiforsyningsvirksomhed bruger flere henvendelsessystemer parallelt.
Indlægget vil tegne et billede af systemlandskabet i en multiforsyningsvirksomhed og præsentere en overordnet skitse til
en generel rammearkitektur for virksomhedens it-systemer.
Endvidere vil indlægget diskutere, hvordan en rammearkitektur
kan tilvejebringes med udgangspunkt i et billede af, hvem der
er de primære interessenter heri.
Sten Melson, Grontmij A/S, GIS&IT
Sten Melson har arbejdet med it i forsyningsvirksomheder siden 1986, hvor fokus var på systemer til
ledningsregistrering og -projektering. De seneste 8
år har Sten Melson fungeret som udbudsrådgiver i
forbindelse med anskaffelse af GIS/Anlægsregistreringssystemer og herunder rådgivet om it-strategi,
-arkitektur og -integration.
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Sessionsleder: Arne Kirt Hansen

Det digitale forsyningsselskab
Torsdag d. 1. november – 11:30 - 12:00

Stort potentiale for at reducere udgifterne på vedligehold

Er dit forsyningsselskab medlem af
Geoforum?

Arbejder du med forsyning, produktion eller bygningsadministration, så ligger der et stort potentiale i at reducere livscyklusudgifterne til vedligehold ved at kombinere brugen af Asset
Management (AM) og GIS.

Flere og ﬂere forsyningsselskaber er blevet medlem af
Geoforum, og har haft god gavn af dette medlemskab.

Fagdisciplinerne AM og GIS komplementerer hinanden særdeles godt på en række områder. Desuden er der en naturlig
synergi mellem AM og GIS, som kan hjælpe med udbredelsen
af datainformation på tværs i organisationen.
De umiddelbare fordele ved at benytte AM og GIS i fællesskab
er en betydelig effektivisering af arbejdsgange, en styrket kommunikation, samt et bedre grundlag for beslutninger.
I dag er det typisk duplikerede data, der benyttes til henholdsvis
AM og GIS. Når brugen af AM og GIS kombineres, vil det automatisk kickstarte arbejdsgange, der hindrer duplikerede data, og derved sikres et mere robust og opdateret datagrundlag. Herudover vil
udgifterne til administrationen af datagrundlaget reduceres.

Er du GIS ansvarlig i dit forsyningsselskab, bør du overveje
om et kollektivt medlemskab vil være en fordel for jer.
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 Høi Skovdal
Geoforums Sekretariat

Brugerne af henholdsvis AM og GIS vil opleve, at deres arbejdsbetingelser forbedres ved, at datasøgninger, datahåndtering og
adgang til data vil blive mere intuitiv, samt at et større datagrundlag er til rådighed.
Både AM og GIS kan have stor gavn af mobile løsninger. En
fælles platform for en mobil løsning, der både understøtter
AM- og GIS-processerne, vil typisk reducere omkostningerne
ved implementering og administration af en mobil løsning.
Ud over de umiddelbare fordele er der en lang række af synergieffekter ved at kombinere AM og GIS. Disse gør, at disciplinerne med fordel kan benyttes sammen. Af disse kan nævnes:
• Indsamling og kontrol af koordinater til stedfæstelsen af Asset
(udstyr) i forbindelse med vedligehold
• Opdatering og indsamling af Asset attributdata til GIS
• Kort giver yderligere mulighed for fejl- og vedligeholdsanalyse
af komplekse sammenhænge
De mange fordele ved at kombinere brugen af AM og GIS vil
blive præsenteret gennem et konkret eksempel. Her vil processen hele vejen, fra en fejl på et vandforsyningsudstyr opdages,
udbedring planlægges, ressourcer allokeres, fejludbedring foretages, samt den tilhørende administration og kommunikation,
blive skitseret bl.a. gennem en videosekvens.
Dan Sander Petersen, Atkins
Dan har indgående kendskab til implementering
af store software-applikationer samt erfaring som
projektleder og udvikler på Asset Managementprojekter.
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Udnyt den fulde
detalje i din
højdemodel

SCALGOs revolutionerende
grundforskningsbaserede softwareteknologi
sætter dig i stand til at udnytte den fulde
detalje i datatunge højdemodeller på
din desktop—på kommunal, regional og
national skala!

Software fra SCALGO kan f.eks. nemt og hurtigt bruges
i forbindelse med kortlægning af oversvømmelsesrisiko.

HYDROLOGISK TILRETNING
Konstruer model fra stor punktsky, identificer terrænelementer der er vigtige ift. oversvømmelsesrisiko, fjern
lavninger der ikke er vigtige, og brænd store mængder
polygon-features (bygninger, broer, underføringer) ind
i modellen.

OVERSVØMMELSES-SCREENING
Simuler stigende vandstand, modeller vandstrømningsveje, og beregn bluespot kort, inklusiv en
udvidet form for bluespot kort, der kan kortlægge
volumen, areal eller højde af terræn lavninger helt ned
på celle niveau.

SCALGOs teknologi kan også bruges til avanceret
hændelsesbaseret ekstremregn-screening, hvor det udregnes
hvor mange millimeter afstrømning der skal til før de
enkelte dele af terrænnet er vanddækket (Skybrudskort®).

Process massive terrains
on your desktop

Besøg os på Kortdage 2012
eller scalgo.com og lær mere
om SCALGOs nye rabatter til
ikke-kommercielt brug i f.eks.
kommuner, regioner og stat.

Lounge

Sessionsleder: Lasse Kjemtrup

Speed networking
Torsdag d. 1. november – 10:30 - 12:00

Få 10 nye kontakter lynhurtigt
Er du ny på Kortdage?
Er det med networking fremmed eller uvant for dig?
Vil du gerne blive bedre til at få kontakter?
Trænger du til ”et break” fra geodata-snakken og vil samtidig
bruge tiden fornuftigt?
- så deltag i Kortdages ”Speed networking”-session.
Som noget nyt afholder Kortdage et speed networking arrangement. Sessionen er faciliteret af Gunner Bendtsen fra
Kommunikations¬fabrikken, der har mange års erfaring med at
få folk til at mødes med udbytte.
Du vil både blive introduceret til networking – hvordan og
hvorfor, samt blive ført gennem en række øvelser, så du vil være
klædt på til at kaste dig over networking fremover – begyndende med Kortdage.
Gunner Bendtsen

Kom og deltag!
Program:
10:30 – 10:45: Kort oplæg om netværk, hvorfor og hvordan?
10:45 – 11:00: Hilse på (praktisk øvelse)
11:00 – 11:30: Elevator tale (praktisk øvelse)
11:30 – 12:00: Succes netværk (praktisk øvelse)

Kommunikationsfabrikken har mange års erfaring med at give en peptalk,
levere ny energi til virksomheder, teambuilding af enhver art og netværksopbygning. Specialet er at lave øvelser med udgangspunkt i LEGO universet,
hvor man virkelig udfordrer sig selv.
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Sessionsleder: Thomas Balstrøm + Per Knudsen

Minikursus for gymnasielærere
Torsdag d. 1. november – 10:30 - 12:00

samt 13:45 - 15:15

Mini-kursus om GIS og geodata
Få opdateret din viden om geodata og Geografiske Informationssystemer (GIS).

kunne give et omfattende indblik i GIS-anvendelser til brug i
undervisningen.

Geoforum vil gerne fremme interessen og brugen af GIS og
geodata. Derfor tilbyder vi i forbindelse med Kortdage 2012 en
mulighed for at få et bedre indblik heri.
Torsdag d. 1. november i tidsrummet kl. 10:30-16:00 vil vi
afholde et mini-kursus for dig, der gerne vil vide mere om GIS
og geodata.
Vi har engageret en række fremragende undervisere til minikurset.
Indlæggene ligger parallelt med de øvrige sessioner, så man kan
også deltage i dem enkeltvis.
Minikurset foregår i forbindelse med årets gymnasiekonkurrence, og tilbydes også til landets gymnasielærere for at

Tidspunkt

Emne

Underviser

10.30-10.55

Introduktion
Introduktion til GIS og mulige anvendelser belyst
ved eksempler

Thomas Balstrøm
Aalborg Universitet

11.00-11.25

Georefererede data
En teknisk forklaring på vektor-, kvadratsnet- og
rastedata – herunder ortofoto.

François Anton
Danmarks Tekniske Universitet

11.30-11.55

Undervisning i GIS
En tour de force i mulig GIS systemer man kan
bruge i gymnasieundervisningen.

Allan Gyldendal Frederiksen
Syddjurs Kommune

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.45

Gymnasiekonkurrencen

13.45-14.10

Referencesystemer
Om håndteringen af kortprojektioner, koordinatsystemer og adressekodninger.

Ole Jacobi
Danmarks Tekniske Universitet

14.15-14.40

Find din position
En kort præsentation af GPS/GNSS, og et eksempel
på beregning af egen position ved hjælp af såkaldt
trilateration baseret på afstande til punkter med
kendte koordinater.

Allan Aasbjerg Nielsen
Danmarks Tekniske Universitet

14.45-15.10

Adgang til data
Til en spændende undervisning hører muligheden
for at kunne arbejde med data. Hvordan kan man få
fat i data og kort?

Tina Svan Colding
Kort & Matrikelstyrelsen

Side 54

Teatersalen

Sessionsleder: Mikkel Wendelboe Toft

Gymnasiekonkurrencen
Torsdag d. 1. november – 13:00 - 13:45

Konkurrence for gymnasieklasser
- om anvendelse af geodata

De studerendes session

”Al information er tilknyttet et sted. Alle steder har tilknyttet
information. Det kaldes geodata.

Kom på forkant med udviklingen og
den seneste forskning.

Geodata findes i mange former fx som kort over veje og adresser,
så vi kan finde frem til et sted, men det kan også være data fra
en gps i din telefon, som viser, hvor du er, eller hvor dine venner
er. Vi bruger information om steder hver dag - i bilens gps, google
maps, i din færden på facebook. Reddere bruger gps til at komme
hurtigere frem, og kommuner bruger geografisk information til
at begrænse udslip af forurenende stoffer.
Send os et bud på, hvordan geodata kan anvendes på en ny og
anderledes måde, således at det skaber værdi for dig og samfundet omkring dig.”
Således lød opfordringen, da Geoforum indbød alle gymnasieklasser i landet til at deltage i en konkurrence om anvendelse af
geodata.
Gymnasieeleverne skulle præsentere en idé til anvendelse af
geodata i deres egen hverdag eller samfundet omkring sig og
de blev opfordret til utraditionelle og nytænkende forslag.
Der er indkommet mange rigtig gode og tankevækkende plakater, som alle kan ses i konferencens lounge.
De tre bedste forslag præsenteres på Kortdage, hvor den endelige vinder findes.
Geoforum udlodder en præmie på kr. 10.000.- til den bedste
idé! 2. og 3. præmie er kr. 2.500.En dommerkomité bestående af repræsentanter fra gymnasieskolen, virksomheder og universiteter har bedømt plakaterne
og udvalgt tre.
Kom ind og se, hvor unge menneskers tanker befinder sig, når
talen falder på geografisk information.

Studerende ved danske universiteter
fremlægger deres projekter i denne
session, se s. 67.

Kortdage 2012 er i luften
Kortdage er også på mobilen: m.kortdage.dk
Bland jer i debatten eller følg med på
Facebook og Twitter:
- Geoforum på Facebook:
https://www.facebook.com/GeoforumDK
- Kortdage på Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/31740323613
- @GeoforumDK:
https://twitter.com/GeoforumDanmark
- @Kortdage2012:
https://twitter.com/kortdage2012
Her taler vi om #kortdage, #kortdage12 og
meget, meget mere.

Har du vundet?
Præmieuddeling fra de mange
udstillerkonkurrencer foregår:
I udstillingen kl. 18.30
som opvarmning til
Den Fine Middag
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Sessionsleder: Katarina Ritz

Linjeføring
Torsdag d. 1. november – 13:45 - 14:15

Torsdag d. 1. november – 14:15 - 14:45

GIS i spil på tværs af organisationen

Ekspropriation i forbindelse med Femernprojektet

Planlægning, design og udførsel af større infrastrukturprojekter kræver ofte en tværfaglig indsats med deltagelse af flere
forskellige fagområder, fx bane, vej, konstruktioner, areal, miljø,
arkitektur, osv. Fælles for fagområderne er, at langt hovedparten
af den information, der genereres, har en geografisk dimension.
Det gælder, hvad enten der er tale om CAD-tegninger, linjeføringer, køretidsberegninger, samfundsanalyser, miljø – og
arealkonflikter eller bygningsskitser.

Ekspropriation i forbindelse med Femernprojektet - effektivt
GIS til ekspropriation, administration, overblik og kontrol.

Det kan dog være et problem at dele denne information uden
at skulle printe det genererede output ud på analoge kort og
skitser. Der er ikke umiddelbart for nuværende én platform,
som kan håndtere samtlige formater.

Ved at flytte arbejdet fra traditionelle papirkort til WebGIS,
har det været muligt at effektivisere udførelsen af opgaven.
Samtidigt sikres, at alle medarbejdere arbejder på det samme
grundlag. Webbrugergrænsefladen gør det muligt for ikke GISkyndige at benytte GIS inden for fagspecifikke arbejdsområder,
hvor GIS kan være med til at give overblik og effektivisere
arbejdsrutinen.

Vi har i forbindelse med et stort tværfagligt projekt haft god
erfaring med brug af Google Earth som platform for deling
af information. Google Earth er gratis og brugervenligt, og
kmz-filer er lette at distribuere. Desuden er Google Earth i dag
udstyret med så mange værktøjer og funktioner, at det udgør et
reelt alternativ til kommercielle GIS-produkter.
Projektet handler om at tegne en ny linjeføring mellem Aarhus
og Aalborg, som kan nedbringe rejsetiden til én time i overensstemmelse med visionen om, at der kun skal være én time
mellem Danmarks største byer. De foreslåede linjeføringer skal
gennemtænkes med alt lige fra jordhåndtering, vejoverkørsler,
broer, tunneller, miljøkonflikter samt design og udformning af
stationsbygningerne.
Det kræver input fra flere forskellige faggrupper, bl.a. sporingeniører, anlægsfolk, akustikere, arkitekter og miljøfolk. Hver
faggruppe bruger deres eget software fx CAD, GIS, Soundplan,
etc. Output herfra eksisterer således i flere forskellige filformater, der gør det vanskeligt at dele informationen faggrupperne
imellem. Vidensdelingen bliver yderligere besværliggjort ved,
at projektteamet er spredt ud på flere forskellige geografiske
lokaliteter.
Dette indlæg vil skitsere, hvordan alternativer til kommercielt
GIS kan gøre det let at dele geografisk information på tværs af
organisationen.

I forbindelse med store anlægsprojekter som den faste forbindelse over Femernbælt, vil der være mange arealer, som skal
eksproprieres. Det er en opgave, som ikke bare overlades til en
enkelt medarbejder. Samtidig gennemgår projektet løbende
justeringer, så der sker ændringer i de eksproprierede arealer.

I et projekt som Femern kan det ikke undgås, at der sker ændringer. Ved ændringer i projektet skal der ske en generering af
en helt ny arealopgørelse, hvilket medfører, at alle ejendomme
skal kontrolleres for ændringer.
Dette arbejde er meget omfattende og ressourcekrævende. Med
GIS er det muligt at sammenligne den forrige arealopgørelse
med den nye. Herved udpeges kun de ejendomme, der er sket
ændringer på, hvilket begrænser opgaven væsentligt.
Samme procedure kan benyttes til at validere de data, som allerede eksisterer for den enkelte ejendom. Det kunne fx være
aktuelle ejer- og adresse-oplysninger fra OIS. GIS-integration
er således foruden ressourceoptimerende også en genvej til en
hurtig validering af eksisterende data.
Indlægget vil give et hurtigt kig ind i ekspropriationsprocessen og et indblik i, hvordan arbejdsgangen har ændret sig fra
”i gamle dage”. Nu arbejder alle på en fælles GIS-platform.
Specielt vil der være fokus på:
- Arealopgørelser for både permanente arealerhvervelser og
midlertidige arbejdsarealer
- Erstatningsopgørelse over de estimerede erstatningsbeløb for
de enkelte ejendomme
- Et geografisk overblik over arealopgørelser for de involverede
ejendomme med GIS

Andres Stæhr Bastholm, Atkins
Andres har over 5 års erfaring som rådgiver på
transport-, miljø- og GIS-projekter. Andres arbejder
pt. i Atkins’ miljøafdeling, hvor desktop GIS er et fast
arbejdsværktøj.

Andreas Kirkby, LE34 - København
Andreas Kirkby sidder i afdelingen for Ekspropriation og Miljø hos LE34. Han har det overordnede ansvar for implementering og udvikling
af GIS-løsninger til brug for sagsbehandlingen i
ekspropriationssager. Han arbejder på projektet for
Femern-forbindelsen samt udvidelsen af Køge Bugt
Motorvejen.
Medforfattere:
Bo Grave, LE34
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Cabaret A Sessionsleder: Vibeke Brandhof

Linjeføring

Kommunalt samarbejde

Torsdag d. 1. november – 14:45 - 15:15

Torsdag d. 1. november – 13:45 - 14:15

Cykelsuperstier og Regional Cykelruteplanlægger

FKG på sporet

Foredraget handler om, hvordan man kommer hurtigt og nemt
fra A til B med Cykelsuperstier og en ny Regional Cykelruteplanlægger.

I handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indgår et geodataprojekt, hvis mål er, at alle kommuner ultimo 2014 anvender en fælleskommunal geodatamodel.
Kommunerne skal indhøste effektiviseringsgevinster ved denne
standardisering, se: http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-ogmiljo/Digital-forvaltning/Geodata

Cyklisme giver gevinster til alle. Det er hurtigt, sundt og fleksibelt – og det skaber et rigere og sundere samfund med rarere
byer at færdes i. Derfor er 22 kommuner og Region Hovedstaden gået sammen i et enestående samarbejde for at skabe
Cykelsuperstierne.
Samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen er et
vigtigt fundament for udviklingen af grøn vækst og bæredygtig
transport i regionen. Visionen for Cykelsuperstierne er, at hele
hovedstadsregionen skal udvikle sig til verdens bedste cykelregion. Formålet med Cykelsuperstierne er at gøre cyklen til et
seriøst transportalternativ på strækninger over fem kilometer.
Cykelsuperstierne skal give dem, der pendler med tog eller bil
en realistisk mulighed for at skifte bil- eller togturen ud med en
cykeltur, - måske ikke hver dag, men så en gang imellem.
Indlægget stiller skarpt på det unikke kommunesamarbejde,
som har skabt planen og konceptet for Cykelsuperstierne.
Samarbejdet har eksisteret de seneste tre år. Nye kommuner
kommer stadig til og erfaringer fra samarbejdet bliver brugt i
den videre udvikling og planlægning af arbejdet med Cykelsuperstierne.
Visionen for Cykelsuperstierne er at skabe verdens stærkeste
net af cykelpendlerruter, hvor pendlere på to hjul kan komme
trygt, hurtigt og komfortabelt frem mellem arbejde, uddannelse og bolig. Det er et ambitiøst projekt, som har tiltrukket
opmærksomhed fra hele verden og fra Danmark.
Indlægget vil give et indblik i den pressemæssige og politiske
bevågenhed, som projektet har medført.
Derudover vil indlægget dykke ned i arbejdet med tilrettelæggelsen og tilblivelsen af den Regionale Cykelruteplanlægger.
Cykelruteplanlæggeren baseres på en open source tilgang og
er afhængig af et tæt koordineret samarbejde med projektets
deltagende kommuner. Den regionale cykelruteplanlægger
forventes klar i en beta-version med udgangen af 2012.

Bestyrelsen for fælleskommunalt geodatasamarbejde (FKGbestyrelsen) har påtaget sig ansvaret for et implementeringsprojekt, der sikrer opfyldelse af projektet.
Implementeringsprojektet gennemføres ved ressourcer, der
hentes i kommunerne efter en model, der følger indbyggertallet. Jo større kommune, jo flere ressourcer skal frigøres til
projektet.
Endvidere bygges på et tæt samarbejde med de regionale
geodatasamarbejder i planlægning og praktisk gennemførelse
af implementeringen i de enkelte kommuner. Herudover er der
ansat en Implementeringskoordinator til den praktiske gennemførelse og optimal anvendelse af ressourcerne.
I projektet indgår en række delprojekter, herunder:
• Miniudbud under rammeaftale indgået af KL om leverance af
standardiserede geodatasystemer til kommunerne.
• Vedligeholdelse og videreudvikling af FKG –datamodellen
• Standardisering af services, såvel funktionsservices som snitflader i sammenhæng med FKG-datamodellen
• Tilgang til en fælles FKG-server. Hvad skal en sådan server
bruges til, hvad skal der ligge på den?
Et sådant projekt indeholder dels en række praktiske opgaver,
men er også i høj grad udtryk for en ny måde at samarbejde på
mellem kommunerne. Det er en måde, som måske kan komme
til at danne skole for fremtidige kommunale projekter. Det
kræver megen kommunikation, information og koordinering at
gennemføre projektet.
En fælles datamodel i sig selv betyder ikke effektivisering, men
hvordan høstes så de gevinster, der stilles i udsigt efter gennemførelse af projektet? Udsigten er nemlig 60 mio. kr/år for
kommunerne tilsammen. Dette er et af de helt store spørgsmål,
der stilles til projektet.

Inge Flensted, Kommunernes Landsforening
Kristine Liljenberg, Projektsekretariatet Cykelsuperstier, Københavns Kommune
Kristine Liljenberg er uddannet cand.mag i
medievidenskab fra Aarhus Universitet. Kristine
arbejder med tilrettelæggelse af kommunikation og
kampagner.

Inge Flensted er Implementeringskoordinator i KL
og står for implementeringen af geodataprojektet i
FKG-samarbejdet.
Medforfattere:
Jens Ole Back, KL, Chefkonsulent og faglig ansvarlig.

Medforfattere:
Kathrine Toft, Projektleder for den Regionale Cykelruteplanlægger, Projektsekretariatet Cykelsuperstier.
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Sessionsleder: Vibeke Brandhof

Cabaret A

Kommunalt samarbejde
Torsdag d. 1. november – 14:15 - 14:45

Torsdag d. 1. november – 14:45 - 15:15

Kommuner går sammen om OpenSource GIS-løsninger

Giro d’Italia på kort i Herning og Horsens

En række kommuner har i de seneste år udviklet nye webGISløsninger baseret på OpenSource programmet MapGuide.
Der arbejdes imod fælles OpenSource-løsninger, som frit skal
kunne bruges af alle kommuner, der deltager i projektet.

D. 1. april 2011 bekendtgjorde borgmester Lars Krarup fra Herning, at Giro d’Italia - betegnet som verdens hårdeste cykelløb
- ville starte fra Herning i 2012. De fleste betragtede det som en
aprilsnar, men det var ganske vist.

Programudviklingen er frikøbt fra udviklingsfirmaerne og kan
derfor frit deles via Github på Internet uden vedligeholdelsesgebyrer mm.

Det var lykkedes Herning at overbevise arrangørerne af dette
cykelløb om, at Jylland ville være det perfekte udgangspunkt
for ikke mindre end de 3 første etaper af dette cykelløb, ud af
i alt 21 etaper. Herning og Horsens blev hovedbyerne i disse 3
etaper af løbet.

Overbygningen til MapGuide hedder MapGuide Forms. Programmet gør det muligt for brugeren selv at opsætte formularer
med forskellige inddateringsfelter, dropdownliste, datovælger,
adressesøgning, email, billedupload m.m. Der kan konfigureres
validering på felter samt brugeradgang. Formularerne opsættes
i samspil med et kortlag i MapGuide, således at borgeren kan
få mulighed for at inddatere punkter, linjer eller polygoner i
kortet.
Programmet kan bruges til alle former for indberetning med
behov for geografisk stedfæstelse, som f.eks. kan være at indrapportere huller i vejen eller graveaktørernes registrering af planlagte graveområder, geo- spørgeskema etc. Vore webservices
giver bl.a. mulighed for adresseopslag i kortet. Det er næsten
kun fantasien, der sætter grænser.
Anvendelse af HTML5 sikrer, at både indrapportering og redigering af eksisterende data kan ske hurtigt og sikkert, samt at
programmet også kan anvendes på mobile interface f.eks. til en
iPad eller en smartphone.
”Rapport fra Stedet” er den seneste udvikling - en App til
iPhone, Android mfl. Denne App er udviklet, så den kan bruges
i alle landets kommuner (med lokalitetsbaseret individuelt
layout, logo mm). Udviklingen er sket med stor fokus på, at
straksafgørelse kan indbygges på mange niveauer.
Arbejdet er baseret på nye samarbejdsformer, hvor vi bl.a. benytter en fælles blog på Yammer til løbende at opdatere hinanden samt træffe de nødvendige beslutninger om nye initiativer
mm. En tæt dialog er med til at sikre en høj grad af fællesskab
omkring programmet.
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Det satte begge byer på den anden ende i forberedelserne.
Behovet for kort og viden om, hvor cykelrytterne skulle køre,
og hele logistikken omkring afvikling af et så kæmpe stort arrangement krævede sin indsats på GIS-fronten.
GIS-afdelingerne i Herning og Horsens har arbejdet sammen
og vil gerne fortælle om de spændende udfordringer, et sådant
arrangement har givet. Vi vil fortælle om de erfaringer, vi har
opnået, bl.a. samarbejdet med italienerne, Giro-projektkoordinatorerne, Politiet og Vejdirektoratets Trafikinformation, samt
kommunernes egne trafik- og kulturfolk.
Indlægget vil omhandle processen fra, at girokoordineringsteamet efterspurgte hjælp til at indlæse GPS-koordinater fra en
Garmin-enhed, som etaperne blev målt op i, frem til, at tilskuerne kunne nyde en enestående oplevelse med den nødvendige
information, da etaperne blev afviklet.
Der blev hentet inspiration fra VM i landevejscykling 2011,
men de to projekter er ikke ens.
Ud over en vellykket afvikling af arrangementet, har der været
mange positive oplevelser, som fx at andre har fået øjnene op
for vigtigheden af anvendelsen af GIS, fået udbredt kendskabet til mulighederne i web-GIS og ikke mindst har det styrket
samarbejdet i vores web-GIS-team.
I kan forvente et spændende og opløftende oplæg, som vil
være krydret med pink zoner, cykler og selvfølgelig italienske
spaghetti-data.

Erling T.L.Kristensen, Helsingør Kommune,
Center for Borgerservice, IT og Digitalisering

Sonja Meyer, Herning Kommune

GIS-koordinater med det overordnede GIS ansvar
overfor sagsbehandlere og borgere i Helsingør
Kommune.

System administrator på Herning Kommunes
GIS-system.Arbejder primært med web-løsninger herunder VisKort, borger-relaterede løsninger, samt
implementering af et nyt web-GIS.

Medforfattere:
Anette Rosengård Poulsen, Frederikssund
Kommune, GIS-koordinator og medinitiativtager
til MapGuide Forms .

Medforfattere:
Inka Arensman, landinspektør i Herning Kommune.
Merete Hansen, Landinspektør i Horsens Kommune.

Cabaret B+C

Sessionsleder: Arne Kirt Hansen

Forsyning med GIS
Torsdag d. 1. november – 13:45 - 14:15

Torsdag d. 1. november – 14:15 - 14:45

Arwos effektiviserer arbejdsgange ved
hjælp af en webGIS-løsning

Muligheder med forening af GIS, SRO og
mobile enheder

Forsyningsselskabet Arwos har igennem de sidste to år gennemført implementeringen af en webGIS-løsning og er nu i
gang med at høste gevinster i form af sparet tid og et bedre
datagrundlag for medarbejdere i alle afdelinger.

Danske vandselskaber har i mange år anvendt GIS-systemer til
at registrere fysiske anlæg. Der er brugt mange ressourcer på
at få præcise opmålinger af brønde og komponenter, ledningsstræk i åben grav, TV inspektion m.v. Selskaberne er kommet
rigtigt langt og samlet set er danske ledningsregistreringer i dag
af virkelig høj kvalitet.

Arwos’ samlede ledningsinformation inden for vand og spildevand kan tilgås via web af alle medarbejdere i projekt-, driftsog økonomiafdelingen, hvilket betyder, at alle medarbejdere
kan søge, printe, plotte og kikke i ledningsdata via kort.
WebGIS-løsningen har opkobling til OIS, hvor man via opslag
kan hente ejers navn og adresse. Løsningen sikrer automatisk
besvarelse af LER-henvendelser, hvor graveaktører, der skal
grave i området, automatisk får tilsendt ledningsoplysninger
retur i pdf-format, uden at der skal foretages manuel betjening.
75% af vores henvendelser bliver nu besvaret automatisk og
det gælder både inden for drikkevand og spildevand. Den tid,
medarbejderne sparer på LER-henvendelser eller på udlevering
af ledningsoplysninger til borgere og kolleger, bliver brugt til
andre vigtige opgaver. F.eks. er der nu tid til at forbedre selskabets ledningsregistrering og det er en gevinst, ligesom man nu
også har tid til at kvalitetssikre og forbedre data.
I præsentationen vil der blive fokuseret på processen i indførelsen af webGIS-løsningen og de visioner og tanker, Arwos har
om fremtiden. Forsyningsselskabet har indtil videre høstet et
stort besparelsespotentiale, men har visioner om, hvordan der i
fremtiden kan høstes endnu flere rationaliseringsgevinster.
Arwos håndterer spildevand for hele Aabenraa Kommune og
forsyner 40% af kommunens 60.000 indbyggere med drikkevand. Efter udskillelsen fra Aabenraa Kommune skulle Arwos
finde en løsning til at håndtere GIS. Målet for Arwos var derfor
at finde et webGIS, hvor alle afdelinger (drifts-, økonomi- og
projektafdelingen) i forsyningsselskabet havde mulighed for at
få adgang til data om forsyningsnettet og forbrugere inden for
spildevand, drikkevand og senere hen også affald.
Kirsten R. Schultz, Arwos
Ansat i projektafdelingen i Arwos og har været projektleder på implementeringen af webGIS-løsningen.
Varetager til dagligt alt indenfor Web og GIS,
herunder også ledningsregistrering inden for drikkevandsområdet. Har arbejdet indenfor forsyningen
i 19 år.

Branchen har også mange års erfaring med SRO (styring, regulering og overvågning) i forhold til realtidsmåling på tekniske
anlæg. I SRO-systemer vises tryk på ledninger, niveau i brønde,
antal pumpede timer, pumpe-performance etc. Hvis der anvendes baggrundskort i SRO-systemet, er det typisk ikke særlig
detaljeret men blot et grovkornet rasteroversigtskort.
Som noget forholdsvis nyt er det nu muligt, med små, målrettede applikationer samt hjemmesider designet til mobile medier, at få vist data - ofte registreret i nærheden af egen fysiske
placering (location based information).
Oplægget har til hensigt at inspirere brugere af GIS og SRO-systemer til at udnytte styrker og gode egenskaber fra både GIS og
SRO på en ny måde samt eventuelt vise resultatet på Smartphones og Tablets. Målet er at skabe merværdi for vandselskaber og
andre forsyningsvirksomheder.
Under indlægget vil oplægsholderen vise flere cases herunder:
- hvordan en kloakmedarbejder hurtigt og let finder præcis lokalisering af fx grenrør eller rørbrud, fordi der med udgangspunkt i hans fysiske placering vises ledningsregistreringen
samt en tv-rapport og –film på en tablet.
- hvordan en tekniker hurtigt kan lokalisere eventuelle brud
samt deres placering, fordi han på stedet kan hente selskabets
ledningsregistrering med angivelse af aktuel flow med sin
tablet. Dermed får han online data, som viser dels, at vandet
strømmer ud (noise-logger), dels ventilernes placering.
-hvordan en tekniker let kan finde den præcise fysiske placering af et SRO objekt på et stort renseanlæg med ca. 180.000
objekter.
- hvordan en tekniker grundet overblik over regnvandets
forventede mængde og anlæggets kapacitet kan optimere behandlingen af regnvand, så overløb kontrolleres og minimeres.
Martin Brandi, NIRAS
Martin har stor erfaring som projektleder i
forbindelse med implementering af digitale planer
hos en række danske kommuner. Derudover er han
produktlinjeansvarlig for vores forsyningsprodukter
og har således et bredt kendskab til såvel udfordringerne i forsyningsbranchen som vore it-produkter og
generel GIS.
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Cabaret B+C Sessionsleder: Arne Kirt Hansen

4 A Sessionsleder: Nils Bo Wille-Jørgensen

Forsyning med GIS

Datahåndtering

Torsdag d. 1. november – 14:15 - 14:45

Torsdag d. 1. november – 13:45 - 14:15

GIS og sprøjtefri beskyttelseszoner

GIS gennem Excel

Dette foredrag handler om kombinationen af GIS og de 25
meters sprøjtefri beskyttelseszoner.

I mange organisationer findes meget information gemt væk i
Excel regneark. Det gælder både traditionelle tabulære data og
data, der har en geografisk reference. Der er ofte gode grunde
til, at data gemmes i Excel – dels er data nemt overskuelige og
dels er mange brugere også hurtigt fortrolige med de funktioner, der findes i programmet. Excel har blot den ulempe, at data
ikke deles.

Hvad gør man, når man har små 500 aktive indvindingsboringer, hvor man skal kontrollere, om deres 25 meters sprøjtefri
beskyttelseszone går udover kildepladser? Hvis ja, hvem tilhører de berørte matrikler?
Dette scenarie var virkeligheden for Københavns Energi, da de
skulle effektuere, at “... anvendelse af pesticider, dyrkning og
gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke må
foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg...”.
En sådan opgave ligger næsten lige til GIS “højrebenet”. Københavns Energi var derfor ikke sene til at beslutte, at opgaven
skulle automatiseres ved, at GIS analyserede data vedr. matrikler, boringer og kildepladser. Dette var en opgave, som uden
anvendelse af GIS ville kræve flere mandår. I stedet for kunne
den løses inden for en arbejdsuge!
Indlægget vil bl.a. berøre de arbejdsprocesser, som projektet
indeholdt. Det vil blive visualiseret i form af aktuelle eksempler.
Endelig vil den læring, som projektet har betydet i organisationen, blive belyst.
Hans-Christian Lybye, Københavns Energi
Hans-Christian er civilingeniør og arbejder som
IT-fagkoordinator i Analysesektionen, Vand & Afløb
hos Københavns Energi.

Hos Fredericia kommune skal alle oplysninger om kommunale
grunde og bygninger fremover samles hos Ejendomscenteret.
Det drejer sig både om det, som kommunen ejer, lejer ud eller
lejer sig ind i. Disse oplysninger har tidligere været registreret
i de enkelte fagafdelinger, og der har derfor ikke kunnet blive
lavet et samlet overblik. Der har været lagt et stort arbejde i at
samle alle disse oplysninger hos Ejendomscenteret, hvor de nu
ligger i et Excel-ark.
Data om f.eks. de kommunalt ejede grunde består af to dele.
For det første er det en oversigt over alle de kommunalt ejede
grunde, som består af udtræk fra ESR og Matrikelregistret, med
alle de grunde, hvor kommunen står som ejer. Til disse data ønsker Ejendomscenteret at koble en række data, som ikke findes
i noget register, f.eks. om hvem, der er økonomisk ansvarlig for
matriklen, og hvem, der er ansvarlig for vedligeholdelsen. Alle
disse data vedligeholdes i dag manuelt i et Excel-ark.
Ejendomscenteret har selv et ønske om at dele disse data, da det
er den bedste måde at forbedre data. Da alle data har en geografisk reference til enten en matrikel eller en ejendom, var ønsket
at dele disse data via GIS. Vi forsøgte at lade dem vedligeholde
data i desktop GIS-programmer, men selvom listevinduer heri
ligner Excel, har det ikke de genveje og funktioner, som Excel
har, og som de bruger meget i deres daglige arbejde med administration af grunde og ejendomme.
Data bliver nu tilgængelige for alle samtidig med, at brugerne
kan fortsætte med at bruge det værktøj, de er mest fortrolige
med. Erfaringen har vist, at hvis folk skal bruge et værktøj, de
ikke er fortrolig med, eller ikke føler, de får værdi af, så bliver
data ikke vedligeholdt.
Preben Lisby, Fredericia Kommune
GIS-koordinator i Fredericia Kommune, hvor jeg er
ansvarlig for brug og vedligehold af GIS og geodata
i bredeste forstand. Derudover er jeg projektleder på
en række IT- og digitaliseringsprojekter i kommunen
og arbejder med arbejdsgangsanalyser og lignende i
denne forbindelse. Deltager også aktivt i diverse GISog geodataarbejdsgrupper og brugerklubber, og er
en del af FKG-VV gruppen.
Medforfatter
Ole Runge Madsen - LIFA A/S
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4A

Sessionsleder: Nils Bo Wille-Jørgensen

Datahåndtering
Torsdag d. 1. november – 14:15 - 14:45

Torsdag d. 1. november – 14:45 - 15:15

Effektiv datatvätt ger nöjdare kunder

Fejlanalyse af mobile mapping sensorer
og eksempler på optimering af data

Det enkla med GIS är att utveckla och införa nya system. En
vanlig effekt av detta är ett ökat missnöje bland kunder och
allmänhet.

Mobile mapping og mobile laser scanning er et forholdsvis nyt
instrument inden for opmåling, registrering og kortlægning.
Mobile mapping er populært, da det bringer opmålingen og
arbejdet hjem på kontoret.

Detta påstående är provokativt, men vi, som har lång erfarenhet i branschen, känner igen problematiken: I de flesta GISverksamheter skapas och underhålls mycket stora databaser,
där nästan alla uppgifter är korrekta. Det finns bra kontroller
av topologi och datakvalitet inbyggda i de applikationer, som
används för att skapa och underhålla databasen.

Denne præsentation beskæftiger sig med den tekniske side af
mobile mapping samt nogle af de muligheder, der findes for at
optimere data, relativt simpelt.

Nästan alltid finns en liten andel av data, som trots alla kontroller är felaktiga. Vid enstaka tillfällen orsakar dessa datafel
problem, som kan få stora konsekvenser och skapa stor uppmärksamhet bland kunder och i media.

Et mobile mapping (MM) system består af mange komponenter, bl.a. GNSS-modtager, inerti-enhed - IMU, 360 graders
kameraer, laser scanner og hjulsensorer. Samtidig skal der indsamles massive mængder af data med høj hastighed. Det er en
svær opgave, som også har sine begrænsninger, da alle data skal
’time-tagges’ korrekt og integreres til det færdige produkt.

Tråkigt nog är det just dessa enstaka tillfällen med datafel, som
sätter bilden för allmänhet och kunder! Vi känner alla igen nyheter om strömavbrott, som blivit långvariga, och ambulanser,
som kört till fel adress.

Produktet kan være georeferede billeder, en farvet 3D punktsky eller en kombination af begge dele og andre geodata. Det
kræver stor omhyggelighed i både indsamling og processering
af data for at opnå den højeste nøjagtighed.

Kostnaden för att hantera dessa enstaka tillfällen är ofta större
än, vad investeringen hade varit i att skapa rutiner för datatvätt,
som identifierar och åtgärdar problemen innan de uppstår. Vi
har tagit fram metoder och verktyg för att effektivt identifiera
brister i verksamhetsdata och med en hög grad av automatik
komplettera och kvalitetssäkra informationen.

De enkelte komponenter af MM systemet beskrives kort med
fordele og ulemper. Der vil være fokus på de fejl, sensorerne
introducerer til MM systemet samt påvirkningen af det endelige
datasæt, f.eks. den 3-dimensionale(farvede) punktsky samt de
tilhørende georeferede billeder.

Genom att införa system för mätningar i arbetsflödet kan
flaskhalsar hittas, och det blir enklare att hitta vilka delar i kedjan, som behöver förstärkas och kvalitetshöjas för att undvika
framtida problem. Det är inte bara vid migrering av data till ett
nytt system, som datatvätt behöver göras. Det bästa är, om man
redan vid upphandlingen av nya GIS-system ser till, att förutsättningarna finns klara för effektiv och kontinuerlig datatvätt.
I föredraget redovisas exempel och erfarenheter från ett antal
projekt – från små till landsomfattande – där vi hjälpt kunder
att skapa effektiva rutiner och verktyg för datatvätt.

I vores tilfælde stammer data fra et HD Mobile Mapping
System, hvor punktskyen kommer fra en laserscanner, som
består af 64 små individuelle laserscannere, der er integrerede.
På trods af, at de alle 64 er kalibrerede og justerede, så er det
stadigt muligt at opnå forbedringer og derved minimere støjen
i punktskyen.
I præsentationen vil der blive givet eksempler på at minimere
nogle af disse fejl, som påvirker positioneringen og orienteringen, samt hvordan støj i laserscanner-data kan elimineres
markant. Der vil blive taget udgangspunkt i ‘rigtige’ data med
hovedvægten på laserscanner-data.

Bengt Paulsson, SWECO

Kristian Keller, COWI A/S

Bengt Paulsson är ansvarig inom Sweco för geografisk IT i den södra regionen med verksamhet på
båda sidor om Öresund. Han har sedan 1980-talet
arbetat i olika roller med GIS och IT-utveckling i
flera olika länder.

Senior specialist i COWI Mapping indenfor flybåren
kortlægning og opmåling og mobile mapping samt
sensorer. Arbejder til dagligt med optimering af
teknik og kvalitet.
Cand. scient. i geodæsi.

Medforfattere:
Torbjörn Stenström

Medforfattere:
Johnny Rasmussen og Kim Aagaard, begge COWI
Mapping.
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Scenen Sessionsleder: Sik Cambon Jensen

Cabaret A Sessionsleder: Mads Staunskjær

GeoZumba

Kommunal forretningsudvikling

Torsdag d. 1. november – 16:00 - 17:00

Torsdag d. 1. november – 16:00 - 16:30

GeoZumba

Udbud af grønne områder i praksis
Kommunerne udbyder i disse år driften af grønne områder. Det
er en stor opgave at lave et udbud - især første gang. Desuden er
der store kvalitetskrav til materialets troværdighed.
Et godt materiale forebygger problemer med entreprenøren i
driftfasen. Efter udbudsfasen kommer en driftfase. Her er samspillet mellem den tilsynsførende og entreprenøren vigtig.
Odense kommune har siden 2008 udbudt drift af grønne områder og kirkegårde. De har været igennem processen flere gange.
Svendborg kommune har i 2012 for første gang været igennem
processen.

Vi gentager sidste års succes med GeoZumba på scemen i
udstillingen:-)
Dette er en anden slags session – én, som giver sved på panden,
høj puls og smil på læben.
På 1 time vil vi danse kloden rundt og sammen varme op til
aftenens festlige udskejelser.
Zumba er for ALLE - og i Zumba er der intet, som er forkert –
alle kan deltage - og alt er rigtigt!
Så husk, når du tager til dette års Kortdage, skal du medbringe
nogle gode hoppesko, noget behageligt tøj og ikke mindst masser af godt humør.
Jeres Zumba-instruktør
Sik :-)

Med erfaringer fra disse to kommuner, vil oplægsholder fortælle om det store potentiale, som GIS kan bidrage med. Både
i udbudsfasen, men også i forbindelse med den efterfølgende
drift. Der er nogle skjulte guldæg, både for kommunen, men
også for entreprenøren, ved at anvende GIS i alle faser.
Indlægget vil indeholde følgende emner:
- Kortlægning i praksis
- Få styr på datamodel, omfang, værktøj og samarbejdsrelation
fra start
- Kvalitetssikring
- Automatiseret fremstilling af udbudslister
- Publicering af udbud
- Priskontrol
Kortlægningsmaterialet skal skabe tillid. Ellers er der risiko for
problemer i udbudsfasen, men også i den efterfølgende drift. En
del af kvalitetssikringen er gennemført i et tæt samarbejde med udbyder. Andre dele er gennemført vha. automatiske kontrolrutiner.
Fremstilling af kortmateriale og autogenerering af udbudslister
skal være 100 % integreret. Manuel efterarbejde skaber blot risiko
for fejl. Der opstår hele tiden behov for ændringer undervejs
f.eks. af politiske årsager. Det stiller store krav til fleksible værktøjer og en robust datamodel. Det kan være ganske små ændringer
på elementniveau, men ændringer kan f.eks. også være strukturelle, f.eks at boldbaner skal udbydes særskilt. Det kunne også
være begrundet i, at flere udbud skal køre med hver sin datamodel, fordi udbuddene udløber på forkellige tidspunkter.
Kristian Loftlund, Hvenegaard & Jens Bo
Landinspektører A/S
Produktudvikling af GIS-løsinger, opgaveløsning for
kunder, samt ledelse af IT & GIS i virksomheden.
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Vi tager skraldet i Aarhus

Syddjurs Kommunes erfaringer med
mobilgis

Hvordan får man borgere og medarbejdere engageret i skraldeindsamling? Hvordan kan man skabe ideelle rammer for at
holde byen ren og fri for affald? Den udfordring har Aarhus
Kommune taget op ved hjælp af blandt andet sociale medier og
mobil GIS.

Syddjurs Kommunes erfaringer med mobilgis.

Projektet Ren By Aarhus er et initiativ på tværs af Natur og
Miljø, Trafik og Veje samt AffaldVarme i Aarhus Kommune, der
med borgernes hjælp arbejder målrettet på at holde byens gader
fri for affald.

Syddjurs Kommune har anvendt mobil GIS på en række forskellige områder.
I indlægget præsenteres 2 eksempler, hvor mobileGIS, i kombination med en god webgis løsning, har givet massive fordele for kommunens medarbejdere, og effektiviseret arbejdsgange betydeligt.
Mobil GIS løsningen demonstreres via skærmbilleder, og web
GIS løsningen demonstreres live.

Nogle af de vigtigste hjælpemidler i den sammenhæng er Facebook, hvor borgerne har mulighed for at involvere sig i kampen
mod skraldet, følge projektet og komme med gode idéer. En
smartphone-app, der hjælper kommunens medarbejdere med
at effektivisere rapporteringen og samarbejdet på tværs af afdelingerne, er ligeledes central.

Spildevandsforhold i åbent land
Her registreres spildevands forløb fra husstand til recipient.
Det der registreres er følgende:
1. bundfældningstank
2. knæk
3. udløb

Medarbejderne bruger app’en til at rapportere problemer, de
støder på i marken. Ved at tage et billede, som geotagges via
mobilens gps og tildeles en kategori, kan oplysningerne sendes
i realtid til kommunens database. På kontoret kan medarbejderen med ansvaret for det relevante område prioritere opgaverne
og sikre opfølgning på dem.

Registreringerne overføres automatisk til webgis løsningen,
hvor data præsenteres tematiseret.
Særligt kritiske steder, f.eks udløb til sø eller vandløb, vises med
fremhævet signatur.
Sagsbehandlerne får let et godt overblik over et område, og
beslutter i samarbejde med Syddjurs Spildevand om der enten
skal laves en indsatsplan for kloakering af området, eller om der
gives et påbud om anlægsforbedring på den enkelte ejendom.

App’en sikrer bedre kvalitet i indrapporteringen af problemer.
Fotoet giver i samspil med kategorien et præcist overblik over
problemet, så det er nemmere at få overblik over opgaven. Ved
hjælp af geotaggingen kan man stedfæste problemet med stor
nøjagtighed. Derudover gør app’en det nemt for medarbejderne
at rapportere på tværs af afdelingerne. Derved hjælpe man
hinanden med at holde øje med ting, der kræver udbedring fra
kommunens side.
Præsentationen giver et indblik i, hvordan man med de rette
værktøjer kan engagere borgerne, effektivisere arbejdsgangene
i kommunen og spare penge på budgettet, som kan bruges på
langt sjovere ting end affald.

Den tidligere arbejdsgang med tidskrævende udskrivning af
skitser og skemaer, og efterfølgende indtastning og digitlisering
er erstattet af et helt digitalt dataflow via mobil-GIS.
Mange mapper på reolerne med skitser og skemaer er erstattet
af digitale geodata og regneark. Data er lettilgængelige og kan
præsenteres på den måde der giver det bedste overblik.
Registreringen er et nyt initiativ i kommunen, men det vurderes
at der med mobil GIS opnås en effektivitetsforbedring på 200%.
Registreringesopgavens samlede omfang ligger på 1-2 årsværk.

Pernille Thormann Villesen, Natur & Miljø,
Aarhus Kommune
Pernille Thormann Villesen er projektleder for
projektet Ren By. Som kampagneansvarlig står hun
bag idéer og koncepter for flere kampagner inden
for affald og miljø.

Dan Lauritsen, Syddjurs Kommune, Udvikling og
Projektledelse
GIS-koordinator, Udvikling og Projektledelse.

Pernille er også projektleder for Green Space
Award; et projekt med fokus på at skabe, fremme
og markedsføre grønne områder af høj kvalitet i
bymiljøet.
Medforfatter
Mads Bjørn-Møldrup, Intergraph
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Agil udvikling i GIS projekter?

Agil udvikling i et juridisk perspektiv

Kom og hør kommentarer og svar på ovenstående spørgsmål,
når leverandør og kunde fortæller om deres fælles erfaringer og
mødes i et oplæg for at sætte tingene til debat!

Agil softwareudvikling: Det lyder spændende – men hvad med
juraen?

Udgangspunktet for debatten er: Hvordan kan agil softwareudvikling komme mere i spil i det offentlige?
Danmarks Miljøportal oplever, at en agil udvikling sikrer
løbende feedback og justeringer. Ved hjælp af en agil udviklingsmetode får man en løbende prioritering af funktionalitet
i forhold til forretningsværdi. Dette er særligt vigtigt i disse
tider, hvor vi har ikke råd til IT-projekter, som ikke giver den
optimale forretningsværdi.
Den agile proces har gjort det muligt for os at følge løsningernes udvikling tæt. Feedback fra brugerne undervejs er essentielt
for at kunne imødekomme en god usability for slutbrugeren og
sikre, at deres sagsbehandlingsprocesser bliver optimerede. Vi
har kørt 5 agile projekter og vil med udgangspunkt i samarbejdet med leverandøren fortælle om fordele og ulemper ved at
bruge agil softwareudvikling.
Leverandøren oplever, at agil udvikling sikrer tættere dialog om
og forståelse for kundens forretningsbehov og de sidste par år
er projektafdelingen blevet omlagt for at kunne køre alle
projekter via agile metoder. Dette sker uagtet, om kunden
kontraktmæssigt indgår i et agilt forløb eller ej. Det betyder, at
den resterende del af virksomheden også har ændret metoder
og organisering.
Forandringerne har blandt andet betydet, at der nu er meget
større fokus på værdi og forretning hos den enkelte kunde fra
alle afdelinger i huset. Ligeledes er der skabt synlighed. Det er
nemmere for alle både internt og eksternt at følge projekternes
udvikling.
Leverandøren kan med udgangspunkt i projekterne ligeledes
fortælle hvilke fordele og ulemper, det har at køre agilt over
hele linien. Vi oplever, at det ændrer samspillet mellem kunde
og leverandør. Spørgsmålet er, hvorfor vi ikke anvender agile
projekter i det offentlige i højere grad? Hvad skal der til for at
gøre det?
Ane Klok, Danmarks Miljøportal
Ane Klok har ansvar for alle Danmarks Miljøportals projekter og økonomi. Ane Klok har været
daglig projektleder på Danmarks Arealinformation 2.0, Naturprojektet og har varetaget
samarbejdet med de 4 leverandører samt projektgruppen bestående af repræsentanter for partnerskabet bag Danmarks Miljøportal: KL, Danske
Regioner og Miljøministeriet
Medforfatter
Matilde Lissau, Informi GIS
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Hvad er de juridiske udfordringer ved agil udvikling? Hvordan
kan man gennemføre et EU-udbud? Hvordan skal kontrakten
se ud?
Hør it-advokatens bud på disse spørgsmål med udgangspunkt i
konkrete eksempler. Hør kundens praktiske erfaringer med
brugen af kontrakten som styringsredskab i et agilt projekt.
Advokat Jesper Langemark, BvHD, giver sine bud på, hvordan
agil udvikling kan understøttes gennem nye kontraktformer.
Ane Klok, Danmarks Miljøportal, fortæller om sine erfaringer
med valg af den rette leverandør og brugen af kontrakten som
styringsredskab i et agilt projekt.
Arbejdes der agilt, stilles der krav til, at kontrakten skal give
spillerum for innovation og tilpasning. Vi har stor praktisk
erfaring med at etablere denne type kontrakter. I relation til det
offentlige har vi udarbejdet en række udbudskoncepter og
kontrakter, som andre også kan anvende. Danmarks Miljøportal er én af de organisationer, hvor udbudskoncept og kontrakt
er afprøvet.
Hør vores bud på hvilke elementer, der kan konkurreres på i et
udbud af en agil kontrakt, samt hvordan kontrakten kan være
med til at understøtte et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem
kunde og leverandør om at nå et fælles mål.
Hør endvidere vores erfaringer med gennemførelse af EUudbud og agile projekter baseret på dette udbudskoncept og
tilhørende kontraktskabeloner.
Jesper Langemark, BvHD
Jesper Langemark har flere års erfaring med udarbejdelse og forhandling af it-kontrakter samt
håndtering af konfl ikter i forbindelse med it-anskaffelser på både kunde- og leverandørsiden.
Jesper har været involveret i tilrettelæggelsen af en
række store, komplekse udbud, primært i form af
it-projekter samt udbud af rammeaftaler. Han bistår løbende en lang række offentlige myndigheder
med kontraktuelle og udbudsretlige spørgsmål.
Jesper er omtalt i flere globale opslagsværker såsom Legal500, Chambers
Europe og Best Lawyers® og er i 2012 kåret af Best Lawyers® som den bedste
advokat i København inden for it-området.
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Simple digitale ansøgninger med
høj værdi

Flyfoto i stereo – hvorfor nu det?

Der arbejdes i disse år med rigtig mange store, dyre og meget
tidskrævende digitaliseringsprojekter i det offentlige. De bliver
næsten alle løst efter vandfaldsmodellen, hvor man går fra en
fase til den næste, strengt sekventielt.

Historisk set er muligheden for at vise flyfotos i stereo først og
fremmest blevet anvendt til at fremstille kort og højdemodeller.

Dur denne model til at skabe nye måder at arbejde, udvikle
løsninger og skabe værdi i et samfund i stadig forandring? Mit
svar er et klart nej!

Overgangen fra en analog teknologi med store optiske apparater til den digitale teknologi har været en naturlig og trinvis
udvikling, hvor der er opnået væsentlige fremskridt både med
hensyn til økonomi, kvalitet og produktionstid.

Digitalisering af den offentlige forvaltning kræver hurtig idriftsættelse, læring og innovation, forretningsanalyse, forandring,
fleksibilitet, tilpasning til et dynamisk miljø med skiftende
forhold, samt størst mulig sikkerhed for projektøkonomien.

Historisk set har anvendelsen af stereoskopisk visning i sagsbehandling og tolkning, derimod været begrænset til nogle få
”aficionados”, idet det mildest talt har været meget besværligt, at
se billeder i stereo med de optiske bordmodeller, der har været
tilgængelige.

Vi skal derfor fokusere på arbejdsmetoder, hvor vægten ligger
på løbende at levere værdi til kommunerne, staten og borgerne
gennem iterativ udvikling og nye måder at udvikle løsninger på
tværs af lovgivningen.

Det var kun muligt at se et enkelt stereopar ad gangen og metoden er blevet brugt i et begrænset omfang som et redskab til
tolkning af specifikke features, men ikke som et dagligt redskab
ved sagsbehandling.

Jeg vil i mit oplæg tage udgangspunkt i en nem og billig løsning
til digitale ansøgninger, der kan sættes i drift her og nu. Det er
en løsning, som gør det nemt for borgeren. Ikke mindst frigiver
en automatiseret journalisering og GIS-relatering af sagerne
ressourcer til den egentlige sagsbehandling. Ydermere kan
løsningen afskrives på få måneder.

I modsætning til den naturlige overgang fra en analog til
digital teknologi ved kortproduktion er anvendelsen af stereo i
sagsbehandling et helt nyt og spændende område. Den digitale
udvikling har betydet, at det uden besvær er muligt for den enkelte sagsbehandler at kunne se både de historiske og moderne
flyfotos i stereo.

Løsningen forhindrer ikke, at vi også fremover fokuserer på
fællesoffentlige løsninger, men den kan give erfaringer, der kan
bruges aktivt i opbygningen af nye løsninger, som giver værdi
for borgerne, for kommunerne, for staten og for udviklerne.

Ved at se billederne stereoskopisk bliver den umiddelbare opfattelse af det, man ser i billedet, og den virkelige verden meget
tydeligere. Man opdager mange ting, som man ellers ikke ville
have bemærket. De store fordele, som dette indebærer, er man
først nu ved at blive opmærksom på.

Det er en løsning, der kan være med til at synliggøre, hvorfor
udvikling af fremtidige offentlige fællesløsninger skal findes
gennem iterativ udvikling frem for gennem vandfaldsmodellen.
Jeg vil med mit oplæg sætte fokus på, hvorfor WebGIS er
omdrejningspunktet, når vi skal kombinere data fra mange
forskellige databaser. Jeg vil pointere, hvorfor det er vigtigt,
at der arbejdes med snitflader (her er det også GIS-folkene,
der er forrest) i stedet for enkeltstående portaler til de enkelte
opgaver.

Teknologien til denne lette adgang og visning af stereobilleder,
er udviklet som en integreret del af I-Archive, hvor stereoskopiske billeder bliver hentet som en WMS og kan vises i de gængse
GIS og som WebGIS. Der kan zoomes og panoreres i stereobillederne og de kan anvendes sammen med ”almindelige” flyfotos” og alle de andre vektor- og rasterdata, man har til rådighed.
Der vil blive vist en række eksempler på anvendelsen af stereoskopisk visning bl.a. indenfor natur- og jordforureningsområdet samt ved monitorering af råstofgrave.

Mie Mølbak, Randers Kommune
GIS-koordinator i Randers Kommune med ansvar
for udviklingen af kommunens anvendelse af GIS,
koordinering af indkøb og anvendelse af data.
Med til rollen hører udvikling af nye arbejdsrutiner, som kan fremme effektiviteten, mine kollegers
arbejdsglade, og vores service over for borgere og
virksomheder.

Adrian Swiatecki, I-GIS
Flyfoto - stereo - soft ware udvikling.

Jeg er kendt for de lidt skæve tanker og de utraditionelle måder at tænke løsninger.
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Revolutionerende kortlægning

The Microsoft Global Ortho Program

Den traditionelle fotogrammetri har med UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) fået sig en lillebror. Et rektangulært område
overflyves nemt med få dages træning. Et eksempel på en UAV
er X100, der er en 2 kg, lille ubemandet flyvemaskine. Den lille
flyvemaskine er udstyret med et kamera, der tager højopløselige
billeder under flyvningen og efterfølgende genererers næsten
automatisk en digital overflademodel (DSM) samt ortofotos af
det overfløjne område.

Wide area and thus continental mapping extending beyond
national borders is a novel concept in civilian photogrammetry.
However, it is a logical consequence of satellite- and Internetinspired globalization to abandon the focus on national mapping by national mapping agencies and put in place a transnational approach to the development of a spatial infrastructure.

I mindre målestok kan det, som UAV’er er ved at gøre ved
kortlægningen, sammenlignes med, hvad iPad har gjort ved
PC og mobilmarkedet. Den lægger sig imellem terrestrisk og
fotogrammetrisk kortlægning. Det bedste er, at det er billigere
end at flyve med en bemandet flyvemaskine og billigere end at
måle hvert objekt for sig i marken. Med UAV’er er det lettere for
alle at lave store volumenberegninger eller kortlægninger.
Områder på op til 150 hektar overflyves hurtigt og inden dagen
er omme, kan en fuld DSM samt ortofoto være genereret.
Applikationerne for en UAV er mange. Anlægsprojekter af fx
(motor)veje, hvor man ønsker at lave volumenberegninger eller
kortlægge alt på et givent tidspunkt, er et eksempel. Det bliver
også en smal sag at følge anlægsprojektet undervejs, eftersom
der nemt kan laves en ny overflyvning. Af andre eksempler kan
nævnes volumenberegninger af lagre eller udgravninger.
Ved en demonstration af en UAV i Danmark, hvor et område
på 200 x 500 meter (10 ha) blev overfløjet, blev en hurtig model
processeret i løbet af 10 minutter og den fulde model i løbet af
1-2 timer.
Den genererede model har uden paspunkter en relativ nøjagtighed på centimeter-niveau og indmåles paspunkter med god
nøjagtighed opnås også absolut nøjagtighed på cm-niveau.
En af fordelene ved en UAV er den autonome styring. Herved
undgås muligheden for manuelle fejl og flyet styres sikkert gennem luften – det kræver ingen pilotuddannelse. Skulle man have
behov for at lande flyet hurtigere end planlagt, trykkes blot på en
knap, hvorefter flyet sikkert lander som angivet i flyveplanen.
Niels Kaare Hjaltelin Rasmussen, Geoteam A/S
Udvikling af Geoteam A/S’ forretning med nye forretningsområder og produkter. Uddannet landinspektør på Aalborg Universitet med speciale i GPS
teknologi.
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The Microsoft Global Ortho Program was launched in the
Spring of 2009 as a result of Microsoft’s need for global geo-data
at a high geometric resolution and with radiometric excellence,
and to complement global geo-data coverage beyond that available from satellites.
The project was designed for the cost- and performance-effective mapping of millions of square-kilometers covering essentially an entire continent. The initial program covers more than 10
million km2 of the continental US (except Hawaii and Alaska)
and 14 countries in Western Europe. The resulting orthophotos
have been published to Microsoft’s Bing Maps Internet mapping
portal.
Aerial photography was acquired by the UltraCam-G, a new
camera system with specific characteristics optimized for the
production of color ortho image patches and ortho-maps at a
GSD of 30 cm. We describe the technical background of the
UltraCam-G sensor, the strategy of aerial data acquisition and
the highly automated workflow converting the aerial images
into a dense Digital Surface Model DSM and color orthophoto.
We will address some remarkable accomplishments enabling
a program of this scope and magnitude to move forward on
time and on budget and discuss the effect of automation on the
feasibility of this largest [civilian] photogrammetric mapping
program ever, and how it might affect the future of spatial infrastructure initiatives.
Wolfgang Walcher, Microsoft
Director Business Management. Microsoft - Bing
Imagery Technologies Team.
Since 2006 I have been the driving force behind the
selection and acquisition of all geospatial imagery
for Bing Maps and been responsible for sourcing
all satellite, aerial, birdseye (oblique) and streetside
imagery for Microsoft’s online mapping services.
My primary focus is on creating new innovative
imagery products through strategic partnerships,
like the Global Ortho Program, or the partnership with Navteq/Nokia to
create streetside imagery worldwide. I have joined Microsoft through the
acquisition of Vexcel Corporation in 2006.
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De studerendes session

Rejsetid for cyklister

Unge GIS-brugere har igen i år fornøjelsen af at kunne give
studerende mulighed for at præsentere deres projekter og specialer på Kortdage for hele den danske geo-menighed!
Kom ind og hør, hvad der rykker hos de studerende, og få
øjnene op for nye vinkler på eksisterende problemstillinger. Vi
har fem spændende indlæg på programmet med alt fra bachelor til Ph.d.-projekter, fra Københavns Universitet til Aalborg
Universitet, fra cykelruteplanlægning til kortlægning af NO2 i
troposfæren.
Unge GIS-brugere finder du på Facebook. Herigennem laves
bl.a. fælles arrangementer, hvor studerende på tværs af forskellige studier mødes og snakker om - GIS. På Facebook findes
sågar et diskussionsforum, hvor studerende kan hjælpe hinanden i forskellige problemstillinger. Flere virksomheder er også
begyndt at få øjnene op for Unge GIS-brugeres Facebook side i
forhold til opslag af studiejobs.
Besøg vores Facebook side på:
http://www.facebook.com/UGISbruger
Hvis du har idéer til opslag eller andet til Unge GIS brugere er
du velkommen til at kontakte os:
Teresa Japsen (tej@niras.dk) eller Lars Engelsby
(larsengelsby@gmail.com)

Ekstisterende cykelrute-planlæggere tager kun højde for distance
eller meget få andre faktorer, når en rejsetid skal estimeres.
Vores oplæg forsøger at gennemgå de udfordringer, der er ved at
inkludere relevante faktorer, når man forsøger at udregne rejsetid
for cyklister. Dette er gjort i et urbant vej-netværk ved at identificere relevante faktorer for cyklisters hastighed og derefter designe
en model til at inkludere disse faktorer i forhold til at udregne rejsetid. De implicerede faktorer spænder fra modvind til medvind,
over bakker, lyskryds og andre udfordringer i trafikken.
Data til grundlag for vores modeller har været en kombination
offentligt tilgængelig data og data samlet via crowdsourcing
designet til formålet.
Ved hjælp af Crowdsourcing har vi indsamlet data for cyklister
i Københavnsområdet igennem en periode i foråret 2012. 10
cyklister deltog i indsamlingen af data, som gav et godt indblik i
forskelligheden i cyklisters adfærd.

Lars Kristian Engelsby Hansen
Aalborg Universitet
Vi er en gruppe studerende på Aalborg Universitet.
Vi læser Master of geoinformatics på 9. semester.
Gruppen består af 2 bachelorer i geografi fra Københavns Universitet og 2 landinspektører fra
Aalborg Universitet. Til daglig har vi alle relevante
studiejobs.
Medforfattere:
Kristoffer Guldbæk Stentebjerg, Thomas Ertmann
og Mathias Kofoed Poulsen

De studerendes dag ved Kortdage
Igen i år har vi inviteret studerende indenfor fagområdet Geograﬁsk Information til at deltage i Kortdage.
Besøgsdagen er på andendagen af Kortdage 2012, den 1. november kl. 09:00-17:30.
Forventeligt kommer der studerende fra Aalborg, Horsens og København, som besøger udstillingen og
får lejlighed til at være i god dialog med de udstillende virksomheder og deltagerne ved Kortdage.
Vel mødt til de studerende!
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Anvendelse af Network Analyst som
ruteoptimeringsværktøj

Brug af satellitdata og GIS til kortlægning
af NO2 i troposfæren over Danmark

Offentlig infrastruktur og kollektive transportmidler har de
senere år indtaget en betydelig rolle i den offentlige debat. Dette
skyldes ikke alene forsinkelser og problemer generelt, men også
de nødvendige investeringer, man er nødsaget til at foretage sig,
som følge af stigende befolkningstal, nedslidning af nuværende
infrastruktur, m.v. Som en konsekvens af dette har en række
operatører af såvel skinne‐ som vejbaserede transportmidler
efterspurgt bedre løsninger i forhold til netværksmodeller, der
kan foretage trafiksimuleringsanalyser.

Luftforurening med NOx fra brugen af fossile brændstoffer til
el-produktion, opvarmning og transport er et problem i mange
af verdens byer og industrialiserede områder.

Med udviklingen af en række nyere GIS udgaver og programmer er muligheden for at benytte dette værktøj i trafikmodelleringsprocessen steget de senere år. Det er dog langt fra alle
kollektive transport-operatører og forvaltninger, der endnu har
formået at udnytte disse programmers potentiale fuldt ud. Der
er således en idé i at rette fokus på dette område.
Ved anvendelse af relativt simple GIS værktøjer såvel som tilrådeligt data og intet budget (baseret på SU alene) kan der faktisk
udarbejdes konkrete og anvendelige netværksmodeller.
Oplægget vil tage udgangspunkt i et bachelorprojekt udført i
foråret 2012. Her undersøgtes det, hvordan en ArcGIS baseret
netværksmodel kunne bruges til ruteoptimering, med særligt
fokus på at optimere allerede eksisterende kollektive transportruter. En række parametre gjorde sig gældende i oprettelsen
af netværksmodellen, såvel som i sammenlignings-grundlaget
for den videre analyse. Dette inkluderede bl.a. zonebaserede
plandata omkring befolkning, arbejds- og studiepladser for hele
Storkøbenhavn, som udgjorde selve undersøgelsens geografiske
afgrænsning. På baggrund af disse, dannedes impedansværdier
(modstand) baseret på forholdet mellem de enkelte zoners
attraktivitet (plandata), og den influerende faktor, veje og vejlængde måtte udgøre.
Selve projektet handlede altså om at opbygge en netværksmodel, hvor hvert enkelt vejstykke i det anvendte ”vejlag” får tildelt
en selvstændig impedansværdi. Herefter kan en rute, baseret på
det opbyggede data, beregnes i Network Analyst.
Oplægget henvender sig generelt til brugere af netværksbaserede
GIS analyser. Mere specifikt anvendes Network Analyst, men for
de, som interesserer sig for netværksopbygning, herunder ruteoptimering og trafikplanlægning, kan det alligevel have interesse.

NOx er summen af gasserne Nitrogenoxid og Nitrogendioxid
(NOx = NO + NO2), der er centrale komponenter i dannelsen af
fotokemisk smog samt partikelforuening. Forhøjede værdier af
disse gasser er således en vigtig indikator for forringet luftkvalitet. Da NO2-molekylet har et elektromagnetisk absorptionsspektrum, der er let at detektere, kan satellitbårne spectroskoper benyttes til at overvåge atmosfærens indhold af NO2.
Opløsningen på de bedste satellitdata til dette formål er i
dag 13x24 km2 i nadir. Ved hjælp af avancerede ”retrieval”algoritmer kan koncentrationen af NO2 molekyler pr. areal for
en luftsøjle gennem hele atmosfæren bestemmes. Ved brug af
modelleringsdata kan koncentrationen i stratosfæren trækkes
fra, og koncentration i troposfæren bestemmes. Da op imod
75% af NO2 molekylerne i troposfæren findes i grænselaget nær
Jorden, er satellitens data anvendelige til studier af distribution
af luftforurening og dermed luftkvalitet.
I mit speciale med titlen “On the use of Satellite Remote Sensing and GIS to detect NO2 in the Troposphere” har jeg kortlagt
forskellige spatio-temporale mønstre og tendenser i luftforurening med NO2 over Danmark set fra satellit.
Specialet er den første detaljerede undersøgelse af de tilgængelige satellitdata for NO2 i troposfæren over Danmark. I oplægget vil de væsentligste af specialets resultater blive præsenteret
i form af kort over distributionen af NO2 i forskellige vindretninger, årlige variationer, forskelle mellem NO2-forueningen i
hverdage og weekender, samt eksempeler på, hvordan luftmasser med forhøjede NO2-niveauer kan trackes fra satellit fra
dag til dag, og hvordan de korrelerer med in situ målinger fra
jordstationer.
Analyser af tendenser i data vil ligeledes blive præsenteret, og
distributionen af NO2 set fra satellit vil blive sammenholdt med
emissionsopgørelser fra dataperioden samt resultater fra en atmosfæremodel. Afslutningsvist vil perspektiverne for fremtidig
anvendelse af satellitdata for NO2 som supplement til overvågningen fra jordstationer og modelkørsler blive præsenteret.
Søren Zebitz Nielsen, Københavns Universitet

Andreas Hvam Hoff mann
Københavns Universitet
Studerende ved Københavns Universitet, Institut
for Geografi & Geologi

Medforfattere:
A.E. Hass & K.B. Jensen

Side 68

PhD studerende ved Københavns Universitet i emnet ”Application of GIS technology to understand
human movement patterns.”
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Lever de udvalgte Natura 2000 områder op til EU’s krav?

På jagt efter kræftklynger i tid og rum

Jeg vil præsentere en rumlig metode, som jeg har udviklet til at
undersøge, om de udvalgte Natura 2000 områder er økologisk
sammenhængende. Det vil sige, om de truede arter ved hjælp af
et netværk af Natura 2000 områder har mulighed for migration,
spredning og genetisk udveksling.

Tidsfaktoren er altafgørende i nogle typer af geografisk analyse
for eksempel klyngeanalyser af kræft. Et nyt geografisk informationssystem kaldet SpaceStat kan nu inddrage tidsdimensionen i klyngeanalyser. Formålet med mit forskningsprojekt er at
finde klynger af bl.a. lymfekræft i Danmark i tid og rum.

Til forskel fra andre analyser, hvor det fortrinsvis er forbindelser mellem områderne, der har været undersøgt, så tager jeg
udgangspunkt i en mere nuanceret forståelse af den økologiske
sammenhæng. I min metode bliver den økologiske sammenhæng undersøgt på flere niveauer – på delområdeniveau og på
landskabsniveau.

Lymfekræft er steget voldsomt i antal siden 1950’erne, og man
ved ikke ret meget om årsagerne til sygdommen, eller hvorfor
forekomsten vokser så hurtigt. En mulig forklaring er ændringer i vores miljø. Ved at analysere, hvor personer med lymfekræft har boet, vil vi undersøge, om der findes klynger af kræft
i Danmark. Dette kan måske lede os på sporet af miljøfaktorer,
som kan kædes sammen med lymfekræft.

Hvert delområde vurderes individuelt i forhold til sin størrelse
og form. På landskabsniveau bliver deres sammenhæng med
de resterende habitater undersøgt ved hjælp af ”least-cost”
overflader, hvor landskabet imellem habitaterne tildeles en
”omkostnings”-værdi alt efter, hvor svært det er for arter at
bevæge sig igennem de pågældende områder.
Jeg har brugt metoden på habitater i Skotland. I Skotland har
man ikke registreret udbredelsen af de enkelte habitater. Det
var derfor nødvendigt først at bestemme deres udbredelse ved
hjælp af en multi-kriterie analyse. I foredraget vil jeg gennemgå,
hvordan jeg har foretaget denne analyse, og hvordan jeg efterfølgende har bestemt den økologiske sammenhæng. Her vil jeg
især fortælle om resultaterne fra ”least-cost”-netværksanalysen,
som jeg udarbejdede ud fra to kildematerialer, og hvor resultaterne blev meget forskellige.
Jeg vil slutte foredraget med at diskutere metodens brugbarhed samt dens begrænsninger, herunder problemerne med at
fastsætte ”omkostnings”-værdier, der stemmer overens med
virkeligheden.
Det er ikke undersøgt, om de danske Natura 2000 arealer er
økologisk sammenhængende. Derfor vil oplægget især være interessant for personer, der beskæftiger sig med forvaltningen af
Natura 2000 arealerne. Det vil også være interessant for andre,
der arbejder med naturdata, naturbeskyttelse og biodiversitet,
eller som har interesse i arbejdet med rumlige modelleringer og
analyser.
Mie Winstrup, Københavns Universitet
Kandidatstuderende ved Institut for Geografi og
Geoinformatik, Københavns Universitet.
Den problemstilling og metode, der præsenteres i
oplægget, er udviklet i forbindelse med speciale fra
en netop afsluttet master i GIS ved University of
Edinburgh.

Kræft er en sygdom, som udvikler sig over lang tid, så man kan
have været udsat for miljøpåvirkninger i mange år, før man bliver syg. I mellemtiden kan man have skiftet adresse op til flere
gange, og derfor et det altafgørende at tage højde for tiden, hvis
man vil finde kræftklynger.
I projektet indgår 3000 tilfælde af lymfekræft og 6000 raske
kontrolpersoner fordelt på to grupper. Fra CPR-registret har vi
alle adresser, som disse 9000 mennesker har boet på siden 1971
og frem til 2003. Det er over 40.000 adresser, som vi har geokodet og efterfølgende analyseret i SpaceStat, som er specielt
designet til geografisk analyse i tid og rum.
Analysen finder frem til de kræfttilfælde, der over tid har haft
bemærkelsesmæssigt mange andre kræfttilfælde som nærmeste
naboer, dvs. flere tilfælde, end man ville forvente, hvis lymfekræft var tilfældigt fordelt i Danmark.
Projektet er et af de første, der har anvendt denne nye metode. For
at kontrollere resultaterne har vi gennemført analyserne to gange,
først med den ene kontrolgruppe og dernæst med den anden.
Vi fandt nogle få områder i Danmark, som havde klynger af
lymfekræft, men det var forskelligt, hvor og hvornår klyngerne
optrådte, afhængigt af hvilken kontrolgruppe, vi brugte. Derfor
konkluderede vi, at de klynger, vi fandt, skyldtes tilfældigheder.
Ikke desto mindre har metoden vist sig meget anvendelig, og
den vil blive brugt i flere projekter i fremtiden.
Rikke Baastrup Nordsborg
Kræftens Bekæmpelse
Rikke er ph.d. studerende ved Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed.
I forskningsgruppen for kost, gener og miljø.
Forskningsområdet er klyngeanalyser af kræft i
tid og rum.
Medforfattere:
Jaymie R Meliker, Annette Kjær Ersbøll,
Geoff rey M Jacquez, Ole Raaschou-Nielsen
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Den Fine middag

Underholdningen

Torsdag d. 1. november – 19:00 - 01:30

Torsdag d. 1. november – 20:55 - 21:40

Lai Yde

KORTDAGE 2012
18.30 Velkomstdrink
Italiensk Spritz
19:00 Dørene åbner

Menu
19.00 Forret (tallerkenanrettet)
Røget krondyrkølle hertil soltørrede
tranebær & peberrodscreme
Bagt havkat med rødløgsmarmelade og rødbedespirer
Grilleret kammusling på tomatkompot og bruschetta
Hertil noget godt brød
Vin: Selaks, Sauvignon Blanc, Marlborough,
New Zealand (ad libitum)
19.45 Hovedretsbuffet
Lammeculottesteg
Helstegt okseinderlår med tre slags garniture-grønt
Svampe-saute med hvidløg og spinat
Langtidsbagte gulerødder, selleri, pastinak, kålrabi i Gremolata
Bygsalat
Speltsalat
Bagt kartoffel med basilikum-olie
Råstegte kartofler
Hertil en god olivenolie
Vin: Windspiel Zweigelt, Østrig (ad libitum)
20.55 Underholdning
21.40 Dessert (tallerkenanrettet)
Solbærsorbet
Brændt figen med karamelcreme
Frisk figen med riccotta creme og mynte
Tallegio-ost med timian-honning
Vin: Nivasco Piemonte, Brachetto, Italien

Det er med glæde, at vi kan invitere til et inspirerende foredrag,
hvor Lai Yde og hans professionelle skuespillere vil introducere
”De Seks Skuespillerværktøjer”.
Teatrets værktøjskasse er fyldt med spændende værktøjer, der
kan forbedre vores selvindsigt og daglige samspil. Lai Yde har
videreudviklet seks af dem til stor nytte for dansk erhvervsliv.
Han bruger konkrete rollespil til at vise, hvordan de virker.
Værktøjerne sætter klare og logiske ord på alle de signaler, vi
konstant sender til hinanden - både bevidst og ubevidst.
De seks skuespillerværktøjer er:
1. Grundfølelsen
- Et menneskes vandmærke
2. Tempo/rytme/kraft - Et menneskes indre motor
3. Rum
- Et menneskes intimsfære
4. Status-spil
- Et menneskes kamp i hierarkiet
5. Opnå/undgå
- Et menneskes indre drivkraft
6. Undertekst
- Et menneskes skjulte hensigt med de
sagte ord

Kaffe & te serveres i forbindelse med desserten
fra kl. 22:30
Musik og dans (indtil kl. 01:00)

Vores bevidsthed er alt for lille til at kunne kontrollere nuancerne i vores kropssprog, men ved at fokusere på enkelte elementer
ad gangen, kan vi lære at forstå de virkemidler, som underbevidstheden bruger. Nøglen til kropssprog ligger ikke kun hos
den enkelte, men i samspillet med andre.

01.00 Natmad
Pølsevogn med pølser, brød og diverse tilbehør

Igennem improvisation med skuespillerne skaber vi en fysisk
og psykisk forståelse af nonverbale indtryk og udtryk.

01:30
Lyset slukker og musikken går hjem

Her får du klare, enkle værktøjer til at aflæse kropssprog, og
du bliver bedre til at indgå i nye relationer og forny de gamle –
oven i købet på ganske underholdende vis.
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Dancing Queen
Med filmen og musicalen Mamma Mia er Abba og deres fantastiske musik efter 35 år mere populær end nogensinde.
Dancing Queen er en hyldest til 70’ernes absolut største poporkester. Oplev et univers af lyd og lys og underholdning i absolut
topklasse. Dancing Queen serverer alle ABBAs største hits med
stor energi, entusiasme og spilleglæde, og lyden er tæt på den
originale.

Festen er slut, men der er stadig
gang i mig…
Når festen lukker og slukker hos MCH Herning Kongrescenter,
kan du sagtens fortsætte til ud på natten, hvis du simpelthen
ikke kan finde roen. Vi har sørget for, at der både er en bar
åben i kongrescenteret og lidt nede af gågaden.

I gågaden har Murphy’s Pub lovet at holde ekstra åbent i forbindelse med Kortdage 2012, alle aftener fra den 31/10-2/11.
Det gælder også om natten efter festen.
Murphy’s er en rigtig engelsk/irsk inspireret pub med charme,
varme og atmosfære. Her finder du et stort udvalg af danske
og internationale ølmærker, samt et utal af kendte og ukendte
whiskytyper. Det er også et sted, hvor musikken fylder rummet.
Til trods for den intime stemning, er der plads til os alle her.

Dancing Queen spiller to sæt musik, hvoraf det første er ABBAsættet.
I andet sæt bliver der serveret hits fra mange kunstnere over de
sidste årtier.
Så kridt danseskoene og spring ud på dansegulvet til rytmerne
fra det legendariske svenske popband i ny forklædning.
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Teatersalen

Sessionsleder: Niels Christian Nielsen

Nyt liv i gamle kort
Fredag d. 2. november – 10:30 - 11:00

Fredag d. 2. november – 11:00 - 11:30

Hvordan integreres tiden i kort?

Danmark set fra Luften

For folk, der arbejder med kortlægninger, hvor løbende ændringer skal registreres, eller hvor historiske ændringer skal
kortlægges, har det altid været en udfordring, hvordan tiden
skal integreres i kortene.

Danmark set fra luften – brugerinddragelse ved geolokalisering
af skråfoto over fynske ejendomme.

Det mest almindelige har været:
- At foretage løbende ændringer i et kort, fx et matrikel- eller planlægningskort hver gang, der sker en forandring – den
tidligere situation forsvinder da fra kortet og er ikke tilgængelig
for brugerne. Kortet er dermed uden historik, medmindre data
hentes frem fra backups.
- At foretage en række kortlægninger for bestemt tidspunkter;
fx et kort for situationerne præcis d. 1. januar hvert år. Sådanne
kort fortæller intet om, hvad der evt. skete mellem to kortlagte
tidspunkter, og der kommer dublering af data for alle områder,
hvor der ikke sker ændringer.
For DigDag-projektet (www.digdag.dk) har integrationen af tid
og rum været helt centralt, og ingen af de to løsninger skitseret
ovenfor har været brugbare. Med et mål om at foretage en komplet kortlægning af alle centrale administrative inddelinger af
det nuværende danske område, 1660-2012, har en af udfordringerne været, at nogle områder har været ekstremt foranderlige.
For at kunne kortlægge dette rationelt, har det været nødvendigt at skelne mellem to dataniveauer:
1) Rådataene. Grundstenene er de mindste administrative områder i Danmark, 10.000 såkaldte ejerlav, der er blevet kortlagt 16602012 med ét polygon i de tilfælde, hvor der ikke sker ændringer, og
op til 13 polygoner, hvor der sker ændringer. Gennem en relationsdatabase opbygges derefter fx sognene af ejerlavene, kommuner
opbygges af sognene og amterne opbygges af kommuner.
2) Præsentationsdata, der udtrækkes fra den ovenstående i
form af én administrationstype på ét tidspunkt. Hvor rådata er
særdeles komplekse, er præsentationsdata overskuelige udpluk.
DigDag-projektet afsluttes september 2012, hvor data præsenteres på www.digdag.dk, bl.a. via et Internet-baseret interaktivt
atlas og gennem download-muligheder. Der er 70 tilgængelige
administrationstyper, 1660-2012, der bygger på 23.000 polygoner, 100.000 databaserelationer og 250.000 historiske og
nutidige stednavne.

Peder Dam, SAXO-Instituttet, Københavns
Universitet
Geograf og historiker. Underviser og forsker inden
for bebyggelseshistorie, landbrugshistorie og historisk geografi (fx Historisk-Geografisk Atlas 2008).
Ansat på SAXO-Instituttet (KU) gennem DigDagprojektet (Digitalt atlas over Danmarks historiskadministrative geografi) 2009-2012, efterfulgt af en
toårig postdoc-bevilling sammesteds 2012-2014.
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Det Kongelige Bibliotek ejer millioner af luftfoto, ca. 3 millioner
skråfoto og 2,5 millioner lodfoto.
Lodfoto er som regel enkle at geolokalisere, da flyruter haves.
Derimod er de fleste skråfoto kun placeret i grupper uden nøjagtig adresse eller geografiske koordinater. Luftfoto anvendes i
større og større udstrækning til kultur og naturhistorie, ligesom
det er meget populært at kunne genkende sit lokalområde i
historiske billeder.
Derudover håber biblioteket med sit nye projekt Danmark set
fra luften at kunne skabe nye anvendelsesmuligheder for kombinationen lodfoto og skråfoto.
Projektet omfatter en total digitalisering af alle luftfoto over Fyn
fra 1922 til 2008, samt udvalgte lodserier som baggrundsmateriale.
Skråfotografierne har ofte meget få oplysninger bortset fra, at vi
ved hvilket område, de er optaget i.
Projektet går derfor ud på at få stedkendte eller andre interesserede til at placere de enkelte bygninger korrekt.
Der er udviklet en særlig webside, hvor man kan placere
bygningerne og senere vil der også være mulighed for at knytte
andre oplysninger til billederne.
Biblioteket håber, vi dermed kan starte en fuldstændig digitalisering af hele landet og gøre dette fantastiske materiale tilgængeligt for hele befolkningen.
Anvendelsen af luftfotografier er næsten uendelig. Historiske billeder anvendes af lokal- og slægthistorikere, af arkæologer, til naturog kulturgenopretning, til forureningsundersøgelser, til klarlægning af tidligere skel og stier, til småbiotopundersøgelser, osv.
Projektet bliver lanceret ultimo august 2012, hvor befolkningen
får mulighed for at gå ind og geolokalisere bygninger på Fyn.
Projektet er udarbejdet af en særlig arbejdsgruppe fra bibliotekets digitaliseringsenhed i samarbejde med Luftfotosamlingen.
Se testversionen på: http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/Danmarksetfraluften.html
Henrik Dupont, Det Kongelige Bibliotek
Daglig leder af Kort og Billedafdelingen med særligt
ansvarsområde for Luftfoto og Kort.
Medforfattere:

Teatersalen Sessionsleder: Niels Christian Nielsen Cabaret A Sessionsleder: Lars Flemming

Nyt liv i gamle kort

3D

Fredag d. 2. november – 11:30 - 12:00

Fredag d. 2. november – 10:30 - 11:00

Ny rekord i produktionstid på ortofoto
- 58 år fra fotografering til udgivelse

FOT i 3D eller 3D i FOT

Vi forkæles efterhånden med ortofotos, der i takt med den
teknologiske udvikling bliver mere og mere detaljerede og
hurtigere og hurtigere at producere. Brugerne er efterhånden
vant til at få ortofotos ganske kort tid efter fotografering, men
også her er der undtagelser. COWI har her i år sat en ny rekord
i produktionstid, som næppe bliver slået lige med det samme:
3.000 uger fra fotografering til udgivelse.

En af de fundamentale problematikker ved produktion og
anvendelse af digitale 3D bymodeller i Danmark på et professionelt niveau er den manglende sammenhæng mellem det
officielle bygningstema i FOT og de digitale 3D bygninger.

Det drejer sig om det landsdækkende ortofoto, DDOland 1954,
som det nu endelig er lykkedes at få færdiggjort 58 år efter, at
fotograferingen blev gennemført som en mørkelagt mission i de
ellers lyse og lune majdage i 1954 midt under den kolde krig.
Det har været et rigtig spændende projekt, hvor vi har genopfrisket tidligere tiders produktionsmetoder - ligesom en håndværker, der får til opgave at gennemrenovere en herregårds flotte,
men nedslidte hovedbygning. For at komme helskindet gennem
projektet har vi dog også være nødt til at inddrage ny teknologi,
og der har undervejs været op- og nedture, alvorlige kriser og
til sidst en lykkelig slutning.
Tag et pusterum fra alle de interessante, kloge, smarte og nyskabende indlæg og hør historien om, hvordan vi fandt frem til de
gamle filmruller i et støvet arkivlokale i England og fik skannet
de i alt 42.000 storformatbilleder.
Følg med i, hvordan resultaterne af den lovende markedsundersøgelse blev fuldstændig kuldkastet af kommunalreformen,
frem til den spirende erkendelse af, at markedet ikke ville betale
fuld pris for produktet. Der måtte nye ideer på bordet.
Hør om den fornyede optimisme, da den første fond gav tilsagn
om støtte til færdiggørelsen, og hvordan en glat fortovsflise kom
i vejen for ansøgningerne om mere støtte. Til sidst gennembruddet, da et virtuelt lysbord sikrede, at projektet blev gennemført.

I dette oplæg præsenteres en 3D-model med en entydig sammenhæng mellem FOT bygningspolygoner, BBR geokodninger
og den fotogrammetrisk registrerede digitale 3D bymodel.
Oplægget henvender sig specielt til Kort- og GIS-medarbejdere
i den kommunale sektor.
Præsentationen vil indeholde en gennemgang af forhold og forudsætninger ved produktionen af en digital 3D bymodel baseret
på FOT bygningspolygoner og geokodede BBR bygninger. Desuden perspektiveres der over anvendelse og pålidelighed af data.
Den digitale 3D bygning produceres således, at der er en entydig sammenhæng mellem 3D objektet og FOT bygningspolygonen. Dette gælder både koordinat og ID sammenhæng. Denne
form for dataproduktion sikrer, at kommunens geokodning og
bygningsopdeling ikke mistes ved FOT opdatering og at disse
er fuldstændigt integreret i den digitale 3D bymodel. De resulterende digitale 3D bygninger kan tilføres geometriske attributter, så som tagflade areal og orientering samt bygningsvolumen
eller facadeareal osv.
I Silkeborg Kommune har man valgt at tænke FOT opdateringen og 3D produktionen sammen og derved opbygge en
komplet 3D model opdelt på det niveau, kommunen ønsker.
Derefter afledes FOT polygonen til anvendelse i FOT kortproduktion. Alle 3D bygninger registreres ud fra en semantisk rig
datamodel, der er kompatibel med både FOT og CityGML.
Det giver god mening at indtænke den digitale 3D bymodel i
FOT produktionen, fordi der på denne måde skabes en fuld
sammenhæng mellem det officielle datasæt og det stigende
behov for at have en digital 3D repræsentation af by og landskabsforhold.

Henning Andersen, COWI A/S
Landinspektør. Har de sidste 10 år primært arbejdet
med salg og udvikling af ortofotos.

Ved at have en pålidelig og opdateret digital 3D bymodel har
kommunerne mulighed for at arbejde mere GIS-orienteret i 3D.
Dette vil sige at kunne lave diverse spatiale analyser baseret på
både location, geometriske attributter samt oplysninger fra f.eks
BBR eller kommunens egne registreringer.

Rasmus Lindeneg Johansen, COWI A/S
Generelt arbejder jeg med gennemførelse af nationale og internationale 3D projekter i COWI. Desuden
er jeg tilknyttet arbejdet med skråfoto og mobil
kortlægning.
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Webbased 3D tool for collaboration
and communication

Brug 3D bymodeller til screening for
potentialet for solceller og grønne tage

Efficient collaboration and communication is fundamental
in building and managing sustainable cites. Leveraging the
benefits of clarity of 3D illustrations, Internet based visualization tools provided as a cloud service, allow easy distribution of
information and collaborative work in projects teams internally
within city organisations.

I debatten om klimatilpasning er der meget fokus på opsætning
af solfangere og etablering af grønne tage. Specielt er interessen
for opsætning af solcelleanlæg taget kraftigt til i de seneste år,
dels fordi anlæggene er blevet væsentligt mere effektive, dels
fordi den anslåede tilbagebetalingstid er 8-10 år. De stigende
energipriser og forskellige tilskudsordninger forventes fortsat at
være et væsentligt incitament for opsætning af disse anlæg.

Also external architects, experts, builders, politicians and other
stakeholders involved in the project can benefit from this. All
members assigned authorisation and editing rights under a
role-based access structure.
An interactive project model can easily be published externally
on the website allowing the user to navigate freely and to make
comments in the virtual 3D model. The tools are focused to
be intuitive and easy to use to maximize the usability among
people without 3D expertise.
Large terrain and 3D city models can now be used as a tool by
a wider audience. As a cloud service it does not require any install or maintenance for the user. Also it does not require install
or maintenance resources from the IT organsiation to operate
the service. The cloud services are continuously updated and
maintained.

De grønne tages bidrag til LAR-løsninger er især ønsket om at
tilbageholde en del af regnvandet i forbindelse med skybrud,
men også generelt at reducere afdræningen fra tagene for at
mindske belastningen af kloakkerne. Endvidere kan opsamling
af regnvandet benyttes i vanding af byens grønne områder. Derudover er der naturligvis ønsker om at forbedre bykvaliteten for
beboerne og der tales også om køkkenhaver på tagene.
Ønsket om miljørigtige løsninger er naturligt nok relevant både
i forbindelse med nybyggeri og i forbindelse med vedligehold
og renovering af eksisterende bebyggelse. I den sammenhæng
kan digitale 3D bymodeller – og geodata i øvrigt – inddrages i
screeninger for potentielt velegnede tage til opsætning af solcelleanlæg eller til etablering af grønne tage.

The presentation will include online demos from customer
projects such as Norrköping, Göteborg, and others. In these
projects, citizens has been asked to contribute with comments
and ideas for the development of the city environment. The
interest from the citizens has been very positive.

Fotogrammetrisk producerede 3D bymodeller har veldefinerede specifikationer for den geometriske nøjagtighed. Dermed er
der et godt grundlag for analyserne. På grundlag af modellerne
kan hældninger og retninger (i forhold til nord) på alle tagfladerne udregnes. Endvidere udregnes tagfladernes areal og derefter deres velegnethed til henholdsvis etablering af grønne tage
(under 30 graders taghældning) eller opsætning af solceller.

Surprisingly few comments inserted by citizens were deemed
abusive or provocative. Also the media interest has contributed
to the attraction to the website with the 3D model. Experience
derived from the projects will be presented.

Solindfaldsanalyserne baseres på statistiske vejrdata og i det
omfang, at større træer er registreret i forbindelse med produktionen af den digitale 3D bymodel, kan denne parameter
inddrages i vurderingerne.

In many projects the public hearing meeting attract the people
that are against the project but rarely the people for a project.
Reaching a wider group of citizens through the web, opens up
for building a positive support for projects.

I indlægget vil der også blive vist eksempler på potentialet for
overordnet screening med anvendelse af den landsdækkende,
digitale 3D bygningsmodel, som er produceret automatisk
på grundlag af informationer fra Danmarks højdemodel. Det
betyder, at der – i mere overordnet form – kan gennemføres
kommunedækkende screeninger.

Håkan Engman, Agency9 AB
Ansvarig för global försäljning.

Niels Verner Pedersen, Niras BlomInfo
Niels Verner er landinspektør og teamchef i
Aarhus, samt del af salgsteamet i Niras BlomInfo.
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Effektiv distribution af grunddata
(datafordeler)

Distribution af geodata: Kører vi en lille
FIAT eller FERRARI i det offentlige?

I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
(2011-2015), blev der igangsat en række initiativer, der belyste
forskellige problemstillinger vedrørende grunddata. Et af disse
initiativer er vedrørende effektiv distribution af grunddata.

Anvendelsen af geodata har været stærkt tiltagende i de sidste
mange år. Antallet af programmer og dermed ’interne’ GISformater er stigende. Samtidig er antallet af offentlige institutioner, som udstiller deres geodata via webservices og/eller
download-mulighed, stærkt stigende. Kravet til performance af
webservices har længe været et issue, lige som målbarheden af
performance.

Der eksisterer i dag separate distributionsløsninger for data
vedr. personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi.
Analyserne af de tekniske muligheder og en businesscase viser,
at det er muligt at etablere en fælles løsning til distribution af
disse data (herefter kaldet en datafordeler). En sådan løsning vil
på en gang kunne levere større kapacitet og stabilitet. Samlet set
vil den være billigere at drive.
Udover de driftsøkonomiske gevinster, forventes gevinster ved
etablering af fremtidige løsninger for grunddataanvenderne,
der integrerer data fra forskellige grunddataområder fra en
sådan samlet konsolideret distributionsløsning.
I løbet af efteråret 2011 og foråret 2012 blev der udarbejdet en
arkitektur for en fællesoffentlig datafordeler. Datafordeleren ses
som en fælles infrastrukturkomponent, der håndterer distributionen af data. Selve vedligeholdelsen af data skal uforandret
ske i kilderegistrene.
Datafordeleren består af en række komponenter, som udgør en
basis, samt en udvidet platform. Denne opdeling er hovedsageligt defineret ud fra et udviklings- og implementeringsmæssigt
synspunkt.
Platform differentieres yderligere i en registerplatform samt en
geodataplatform. Registerplatformen distribuerer ”traditionelle”
data, hvor geodataplatformen distribuerer georelaterede data.
Denne skelnen bygger på, at geodomænet som udgangspunkt
har særligt funktionalitetsbehov, f.eks. specielle standardiserede
tjenestesnitflader (eksempelvis OGC standarderne for tjenester). Visionen er, at det skal være nemt og effektivt at distribuere geodata (samt registerdata) via platformen.
Dette indlæg fokuserer på de tekniske og funktionelle aspekter
vedrørende en datafordeler. Indlægget præsenterer den overordnede arkitektur og de komponenter, datafordeleren består
af. Desuden vil den foreslåede bølgeplan for implementeringen
af datafordeleren blive præsenteret.

Ved forberedelsen af Miljøministeriets distribution af geodata for Vandplan 2010-2015 viste der sig et behov for større
forventningsafstemning ifht. serviceniveauet for distribution af
geodata – både hos afsender og modtager. Dette gjaldt både formater, version af OGC-standarden, webservices, samt skalering
af webservices (robusthed mod antal forespørgsler/sekund).
Hvem vil ikke gerne køre i en FERRARI? Det er dog ikke omkostningsfrit.
Iris Gunia Schiøtz vil gerne berette om erfaringerne ifm.
distributionen af geodata til Vandrammedirektivet 2010-2015.
Som kunde og leverandør af geo-webservices vil hun komme
med overvejelser til en mulig kategorisering af geo-webservices
– ikke mindst fra et omkostningssynspunkt. En fremtidig kategorisering af geo-webservices vil kunne være nyttig i forskellige
sammenhæng: kravspecifikationer/udvikling af nye systemer,
høringer og formidling af beslutninger (hvor distribution af
geodata indgår) og ikke mindst for systemansvarlige, som skal
beslutte, om data skal ’hentes hjem’ eller baseres på eksterne
geo-webservices.
Overvejelserne til kategorisering af geo-webservices vil lægge
op til diskussion af emner som: Er kategorierne for SKIs
servicemål anvendelige for geo-webservices? Hvordan opfører
man sig ’pænt’ som bruger af geo-webservices – og skal man
det? Er Plansystemets, DAIs og Miljøgis’ datadistribution god
nok? Er det offentlige klar til at udstille geo-webservices til
straks-afgørelser og forhåndsgodkendelser til borger-rettede
løsninger?

Iris Gunia Schiøtz, Kort & Matrikelstyrelsen
Systemansvarlig for Miljøministeriets WebGIS og
distribution af miljøfaglige geodata.

Anders Friis-Christensen, Kort & Matrikelstyrelsen
Arbejder med bl.a. modellering af geografiske data
samt arkitekturdesign af komponenter til den danske
geografiske infrastruktur. Er involveret i arbejdet
med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, især
i forbindelse med datafordeleren. Er desuden involveret i implementeringen af lov omkring infrastruktur
for geografisk information (INSPIRE).

Side 75

Cabaret B+C

Sessionsleder: Søren Tollund Christensen

Services
Fredag d. 2. november – 11:30 - 12:00

Overvågning af tilgængelighed og
svartider
I takt med en øget brug af webservices fra forskellige datakilder,
øges sårbarheden for sagsbehandlerne, hvis ikke alle de nødvendige baggrundsdata for sagsbehandlingen er tilgængelige.
Dermed stiger behovet for at være informeret om tilgængelighed til eksterne datakilder.
I erkendelse heraf er et af initiativerne i den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi derfor også at se nærmere på etablering
af en datafordeler til distribution af grunddata. En anden vigtig
parameter for sagsbehandlerne er svartider.
For at imødekomme behovet for på en let tilgængelig måde
løbende at have overblik over både svartider og tilgængelighed, har vi til flere løsninger implementeret applikationer, der
løbende informerer herom. Modellen og informationsniveauet
varierer fra en simpel model over til en mere avanceret.
Eksterne brugere (borgere) og sagsbehandlere kan løbende få
at vide, om alle tilknyttede tjenester er tilgængelige. I den mere
avancerede model måles løbende på tilgængelighed af eksterne
datakilder og på udvalgte centrale processer i selve applikationen.
I LER (Ledningsejerregisteret) har der i perioder været problemer både med svartider på dele af applikationen og med
tilgængelighed til Kortforsyningen. Dette gør, at brugerne i perioder har haft problemer med at anvende store dele af løsningen. For brugerne var oplevelsen, at LER ikke fungerede.
For at finde årsagen til problemet og ændre på opsætningen,
var det nødvendigt at analysere, hvor performance var for
dårlig. Uden adgang til produktionssystemet etablerede vi en
applikationsovervågning, som hvert 5. minut måler svartider på
udvalgte processer i applikationen samt svartider på kortforsyningen.
Inden implementering af løsningen blev problemerne som regel
først opdaget, når brugerne kontaktede helpdesk, fordi de havde
betjeningsproblemer. Nu kan brugerne blive informeret straks,
så de ikke spilder tid på at forsøge at imødegå fejlen.
Minna Vadskjær, Grontmij
Projektleder for LER (Ledningsejerregisteret), JAR
(Jordforureningsregisteret for 4 regioner) og FIE
(Forsyningsvirksomhedernes indberetning af energioplysninger til BBR).
Rådgiver, herunder udarbejdelse af businescases og
kravspecifikationer samt gennemførelse af udbudsforretninger.
Medforfattere:
Kim V. Jakobsen, Grontmij
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FOT-værkstedet ved Kortdage 2012 giver dig en mulighed for at komme helt tæt
på, afklare spørgsmål, og have hænderne dybt nede i, hvordan man FOT’er.
Der vil være oplægsholdere, der viser en kombination af online
og offline demonstration samt visning af enkelte elementer live.
Hvis du ønsker at afprøve mulighederne på egen krop, så medbring din bærbare PC. Herudover er det vigtigt, at du medbringer adgangskode til Miljøportalen og tjekker, at det er muligt at
logge på uden for kommunens eget netværk.

Peter Schack Madsen
Peter Schack Madsen er formand for
FOT2007 Forum, der varetager medlemmernes behov og interesser i forhold til
FOTdanmarks fælles databasesystem
FOT2007. Peter er afdelingsleder for GIS
i Aarhus Kommune.

Det er naturligvis også muligt at være med ved FOT-værkstedet
uden adgang til egen PC.

Program

Vibeke Bendixen

Tid
10:30 – 10:35

Aktivitet
Velkomst og introduktion til værkstedet
Peter Schack Madsen / Dorte Holm

10:35 – 10:45

Hvordan kommer jeg i gang?
Logon til miljøportalen
Download af FOT-data – de forskel-lige
valgmuligheder/GML-formater/FOT-WFS
Vibeke Bendixen

10:45 – 10:55

Prøv selv – se på mulighederne

10:55 – 11:05

Redigering af data via FOT-browser
Ole Brask

11:05 – 11:15

Prøv selv

11:15 – 11:45

Redigering i FOT-data via eget GIS –
Dialogbaseret oplæg
Peter Schack Madsen

11:45 – 12:00

Afrunding og opsummering af forslag,
spørgsmål, input fra deltagerne
”Hvis De vil vide mere”-service: hvor kan
man finde hjælp, vejledninger, etc.?
Hvem ringer man til?

Vibeke Bendixen er medlem af FOT2007
Forum og GIS-koordinator i Gladsaxe
Kommune.

Ole Brask
Ole Brask er GIS-koordinator i Roskilde
Kommune.
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En afslutning med manér
Vi runder Kortdage 2012 af med manér ved at samle op på
tværs af programmets mere end 100 aktiviteter. Med højt tempo
og brændværdi præsenterer vi jer for resultatet af Manifestet,
foreningens strategiproces og tendenser i tiden omkring os.
Oplev eller genoplev de bedste, nyeste, skæveste og mest tankevækkende elementer fra de tre dage når vi sender jer hjem med
god energi og gnist.
Og kom så godt hjem efterfølgende!
Tak for denne gang og på gensyn.

KORTDAGE
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Evaluering af Kortdage 2012
Geoforum vil gerne høre fra Kortdagene deltagere, hvordan vi kan gøre Kortdage endnu bedre i fremtiden.
Derfor gennemfører vi en evaluering af Kortdage.
Evalueringen fra Kortdage 2011 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 4. nov. - 6. nov.
til Kortdage 2013
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En stor tak til vores
sponsorer på
Kortdage 2012

