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Kære Kortdagsdeltager! Kære Kortdagsdeltager! 

Velkommen til Kortdage 2011 – konferencen inden for kort- og geodata-domænet i Danmark. Kortdage er stedet og anledningen Velkommen til Kortdage 2011 – konferencen inden for kort- og geodata-domænet i Danmark. Kortdage er stedet og anledningen 
til at udveksle erfaringer, pleje netværket og til at drøfte fælles udfordringer og løsninger.til at udveksle erfaringer, pleje netværket og til at drøfte fælles udfordringer og løsninger.

Da vi startede planlægningen af dette års Kortdage, besluttede vi, at der ikke skulle være et gennemgående tema. På trods af dette Da vi startede planlægningen af dette års Kortdage, besluttede vi, at der ikke skulle være et gennemgående tema. På trods af dette 
er er innovationinnovation blevet et bærende element i årets Kortdage. Det gælder alt fra indholdet af hovedtalerne til de nye aktiviteter, vi har  blevet et bærende element i årets Kortdage. Det gælder alt fra indholdet af hovedtalerne til de nye aktiviteter, vi har 
fundet på i år. Den første hovedtaler vil præsentere Teori U, der er en fremgangsmåde til at arbejde med innovation, kreativitet, fundet på i år. Den første hovedtaler vil præsentere Teori U, der er en fremgangsmåde til at arbejde med innovation, kreativitet, 
intuitive ressourcer og hvordan, man bryder med vanetænkning. Teori U vil blive en rød tråd gennem Kortdage 2011.intuitive ressourcer og hvordan, man bryder med vanetænkning. Teori U vil blive en rød tråd gennem Kortdage 2011.  Den anden Den anden 
hovedtaler omhandler det, at vi kan frigøre os fra vanetænkning i arbejdet med kort. Til afslutningssessionen om fredagen har hovedtaler omhandler det, at vi kan frigøre os fra vanetænkning i arbejdet med kort. Til afslutningssessionen om fredagen har 
vi inviteret en repræsentant fra IT-branchen, der vil give sit bud på, hvordan man ser på geodata i IT-branchen og evt., hvor der vi inviteret en repræsentant fra IT-branchen, der vil give sit bud på, hvordan man ser på geodata i IT-branchen og evt., hvor der 
er ny muligheder for geodata.er ny muligheder for geodata.

Der vil være mulighed for at møde Jesper Theilgaard, der, som den tredje hovedtaler, vil fortælle om vejrmodeller og sammenhæng Der vil være mulighed for at møde Jesper Theilgaard, der, som den tredje hovedtaler, vil fortælle om vejrmodeller og sammenhæng 
til position, GIS og kort.til position, GIS og kort.

Igen i år har en gruppe meldt sig til en 24-timers udfordring. Udfordringen 2011 omhandler, hvordan man kan arbejde med en Igen i år har en gruppe meldt sig til en 24-timers udfordring. Udfordringen 2011 omhandler, hvordan man kan arbejde med en 
innovativ proces. Onsdag er der også tilrettelagt en workshop med Jesper Koch om fremtidens interaktive kort.innovativ proces. Onsdag er der også tilrettelagt en workshop med Jesper Koch om fremtidens interaktive kort.

Hvorfor bruge en raket, når man kan se verden fra oven med en ballon og noget helium? Luke Geissbühler fra USA vil onsdag Hvorfor bruge en raket, når man kan se verden fra oven med en ballon og noget helium? Luke Geissbühler fra USA vil onsdag 
sende en ballon med et kamera op i 15-20 km højde. Vi skulle gerne, inden Kortdage er slut, få kameraet retur, så vi for alvor får sende en ballon med et kamera op i 15-20 km højde. Vi skulle gerne, inden Kortdage er slut, få kameraet retur, så vi for alvor får 
mulighed for at se tingene fra oven.mulighed for at se tingene fra oven.

20 slides på 5 minutter – oplev IGNITE på Kortdage i en særlig stedbestemt version. IGNITE Spatial er en ultra-koncentreret 20 slides på 5 minutter – oplev IGNITE på Kortdage i en særlig stedbestemt version. IGNITE Spatial er en ultra-koncentreret 
foredragssession, hvor foredragsholderen på 5 min. skal præsentere sit budskab – og så er det videre til den næste. En masse foredragssession, hvor foredragsholderen på 5 min. skal præsentere sit budskab – og så er det videre til den næste. En masse 
input på meget kort tid, der bliver serveret med begejstring og gnist.input på meget kort tid, der bliver serveret med begejstring og gnist.

I år er der to debatsessioner - en om FKG og en om Offentlige data. Her vil det være muligt at deltage i debatten om henholdsvis I år er der to debatsessioner - en om FKG og en om Offentlige data. Her vil det være muligt at deltage i debatten om henholdsvis 
det fælleskommunale geodata-samarbejde og om mulighederne for anvendelse af offentlige data. Ungdommen har også fået det fælleskommunale geodata-samarbejde og om mulighederne for anvendelse af offentlige data. Ungdommen har også fået 
plads på Kortdage. Kom og vær med til at kåre den bedste geo-app-idé indsendt af landets gymnasieelever. Eller kig ind til de plads på Kortdage. Kom og vær med til at kåre den bedste geo-app-idé indsendt af landets gymnasieelever. Eller kig ind til de 
studerendes session og hør, hvad de studerende går og arbejder med. Om torsdagen holder vi De Studerendes Dag, hvor mere 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 kigger forbi.end 100 studerende fra landets universiteter kigger forbi.

Trænger du til motion, er der mulighed for at prøve sine evner inden for geocaching, og inden Den Fine Middag står der Trænger du til motion, er der mulighed for at prøve sine evner inden for geocaching, og inden Den Fine Middag står der 
GeoZumba på programmet.GeoZumba på programmet.

Traditionen tro vil der være en lang række foredragssessioner og en udstilling som omdrejningspunkt for konferencen. Der vil Traditionen tro vil der være en lang række foredragssessioner og en udstilling som omdrejningspunkt for konferencen. Der vil 
være gode muligheder for at hente inspiration! Der ud over er det naturligvis ved Kortdage, du vedligeholder gamle kontakter være gode muligheder for at hente inspiration! Der ud over er det naturligvis ved Kortdage, du vedligeholder gamle kontakter 
og møder nye.og møder nye.

Velkommen til tre inspirerende og lærerige Kortdage!Velkommen til tre inspirerende og lærerige Kortdage!

Bo GraveBo Grave
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Tid Onsdag d. 16. november 2011

08:30 – 09:30 Registrering & kaffe

09:30 – 10:00 Velkomst, Michael Israelson, Geoforums præsident

10:00 – 11:00 Keynote: Om den innovative proces og Teori U, Michael Nørager, AU

Applikationer i 
anvendelse

SDI - Sted bestemt 
Data Infrastruktur Naturbeskyttelse Ballon-

laboratorium

11:00 – 11:30 Bonsai GIS – Growing 
Up or Cutting Down
Sik Cambon Jensen, KMD

Forsvarets Geospatiale 
Infrastruktur – fra 
Oksbøl til Afghanistan
Marlene Meyer, Forsvarets 
Materieltjeneste

Udfordringer ved at 
anvende fredningsdata 
i GIS
Asta Grønborg, 
Naturstyrelsen Luke Geissbuhler, 

Brooklyn Space 
Program, 

forbereder 
opsendelse 

af ballon med 
positions- og 
videoudstyr

11:30 – 12:00 Min egen digitale 
tast    s elv -service i 
Fødevaremini ste riet 
Niels Ole Præstbro, 
FødevareErhverv

Forretningsmodel 
 og    aktører i infra-
strukturen for GI 
Thorben Hansen, KMS

En GIS-kompatibel 
naturbeskyttel ses-
lovgivning?
Lasse Baaner, KU/LIFE

12:00 – 12:30 Energibesparelser til 
hus ejeren ud fra GIS 
og 3D-skitse
Torben Dalgaard, Dalux

Med vidvinkel og 
makro  zoom - fokus på 
infrastruktur for GI
Ulla Kronborg Mazzoli, 
KMS 

WebGIS og MobilGIS 
til registrering af 
beskyttet natur
Søren Bagger, 
Naturstyrelsen

12:30 – 13:15 Frokost

13:15 – 13:45 Ballonopsendelse,  v. indgangen til Kolding Teater, udendørs

GIS, GPS 
og cykler Debat FKG Forsyning Ballon-

laboratorium

13:45 – 14:15 Quo Vadis? - GPS 
registrering og det 
personlige rutevalg
Hans Skov-Petersen, 
LIFE, KU

Debatsession om FKG 
med panel. Ordstyrer er 

Michael Israelson

Termografi sk kort           l æg-
ning af fjernvarmenet
Theodor Møller Moos, 
COWI

Luke Geissbuhler, 
Brooklyn Space 

Program, 
analyserer på 
resultaterne 
fra ballon-

opsendelsen

14:15 – 14:45 Cykelruteplanlægger 
til iPhone og Android
Susanne Dalby, 
Albertslund Kommune

GIS i en kloak  forsyning
Mette Godsk Nicolajsen, 
Aalborg Forsyning

FOT

14:45 – 15:15 Hvordan du slipper for 
dyre kort og i stedet 
kan lave gode ting
Michael Hammel,
Dansk Cyklist Forbund

Er FOT død? Er FOT 
egentlig stadig ”bare” 
topografi ske kort?
Lars Brodersen, 
Aalborg Universitet

Web-GIS til effek ti    vi  -
se           ring i en forsynings-
virksomhed
Kim Steen Kristensen, 
Energi Viborg Vand A/S 

15:15 – 15:45 Automatisering af data-
behandling af cykel 
GPS data
Anders Sorgenfri Jensen, 
AAU

Anvendelse af 
 FOT -data   nu og 
fremadrettet
Thomas W. Møller, 
FOTdanmark

Ny LER-lov stiller nye 
krav og LER-systemet 
følger med tiden
Henrik Suadicani, EBST

15:45 – 16:30 Kaffe, kage & frugt

Mobil-GIS Global overvågning 
af miljø og sikkerhed Web-teknologi Ballon-

laboratorium

16:30 – 17:00 The relative benefi ts 
of professional GPS 
and Mobile GIS versus 
consumer-level
Lee Braybrooke, Trimble

GMES tjenester 
- kort    lægning af 
landoverfl adetyper i 
Europa
Henrik Steen Andersen, 
Europæiske Miljøagentur

WPS, hvad er nu det…?
Asger Skovbo Petersen, 
Grontmij GIS&IT

Luke Geissbuhler, 
Brooklyn Space 

Program, 
analyserer på 
resultaterne 
fra ballon-

opsendelsen

17:00 – 17:30 Using GPS data to      
mea sure system 
performance 
Eric Scharnhorst, 
Kunstakademiets 
Arkitektskole

Galileo og GMES 
– her og nu 
Per Knudsen, DTU Space

Advanced web based 
geometry processing 
Johan Hasselström, 
SWECO

17:30 – 18:00 Med GIS og Remote 
Sensing på tur i felten
Rasmus Borgstrøm, 
GRAS A/S

Perspektiverne for 
anvendelse af GMES
Charlotte Wiin Havsteen, 
Farvandsvæsenet

Tile-caching, myter og 
fakta
Thomas Mørk Andersen, 
Geodata Danmark

18:00 – 19:00 Sponsor- og udstillerreception

19:00 – 21:00 Middag

21:00 – 22:30 Generalforsamling i Geoforum

22:30 – 23:30 Soirée: Lars Brodersen, Aviator - Aalborg Svævefl yveklub
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Tid Torsdag d. 17. november 2011

09:00 – 09:45 Keynote: Start den kreative proces, Jesper Koch og Dorthe Rejkjær, KMS

09:45 – 10:30 Kaffe, kage & frugt

Den Fællesoffent lige 
Digitalise ringsstrategi GIS-analyse Den tekniske Sky, Gov og 

Community

10:30 – 11:00 Geografi ske grunddata 
i den fællesoffentlige  
di      gitaliseringsstra  tegi
Arne Simonsen, KMS

Hvordan kortlægger  
man oplevel ses      -
værdier?
Henrik Hedelund, Ishøj 
Kommune

Geocoding information 
system for Greenland
François Anton, DTU

VisKort – som produkt 
med eget community
Rasmus Espholm, IT- og 
Telestyrelsen

11:00 – 11:30 Genbrug af byg nings-     
og ejendoms data
Peter Lindbo Larsen, 
EBST

Statistics  eXplorer
Troels Aksel Vester gaard, 
Danmarks Statistik

KMS‘s transforma-
tionssystem under  
forandring
Thomas Knudsen, KMS

Geospatial 
Government  2.0 
Jan Juul Jensen, 
Informi GIS

11:30 – 12:00 Digitalisering  2011-
2015:  Genbrug af 
adressedata
Morten Lind, EBST

Konvertering af 
datasamlinger
Ole Dittmer Andersen, 
Guldborgsund Kommune

Radiometrisk kalibre-
ring af ortofoto
Henrik Aanæs, 
DTU Informatik

Cloudbaseret GIS - 
fremtiden er her nu
Mads Bjørn- Møldrup ,   
Intergraph 

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 13:45 Gymnasiekonkurrencen

Social & Sundhed Datakvalitet i FOT Udfordringen 
fremlægges GIS og energiforbrug

13:45 – 14:15 GIS i forebyg gel se           og 
sundhed
Peter Erbs-Maibing, 
Forsk ningscenter for 
Forebyggelse og 
Sundhed

Hvordan skal kvali te-
ten    af FOT måles?
Dorte Holm, 
FOTdanmark Frugten af 24 timers 

indsats ved Udfordringen 
2011 høstes og læg-

ges frem for  Kortdages 
deltagere

Energiforbrugsdata i 
BBR - nye mulig heder
Lars Misser, EBST

14:15 – 14:45 Ishøj registrerer de 
unges adfærd via 
mobilgis
Mik Wulff Thomsen, 
Ishøj Kommune

Undersøgelse af geo-
metrisk nøj ag tighed 
i FOT
Lasse Kjemtrup, 
GeoSjælland

Ladestandere og GIS-
analyser
Jens Dalsgaard, 
 Informi GIS

14:45 – 15:30 Kaffe, kage & frugt

Offentlige data -  debat Remote Sensing Planlægning og 
 Plandata

De studerendes 
 session 

15:30 – 16:00

De mange mulig heder 
og barrierer for at få of-
fentlige data i spil debat-

teres med panelet.
Ordstyrer er Kim Lind-

skov Knudsen

Isdæmmede søer og 
Jøkelløb i  Grønland
Christian Tøttrup, 
GRAS A/S

Visualisering og 
beregning af sol- ind-
stråling og potentiel  
energi effekt
Peter Byrn, 
Bentley Systems A/S

Kom på forkant med ud-
viklingen og den seneste 
forsk ning. Studerende 

ved danske universiteter 
fremlægger deres pro-
jekter i denne session.

16:00 – 16:30 Hvad kan vi med de 
nye satellitter? 
Mikael Kamp  Sørensen, 
GRAS      A/S

Internetbaserad 3D i 
stadsbyg g nad 
Håkan Engman, 
Agency9 AB

Geo Zumba 2011 IGNITE Spatial
Mange beslut nings                 -
tagere, mange mål, 
enig       hed gen    nem dia-
log og fælles viden
Jan Ipland, 
Skive Kommune

Kartografi 

16:30 – 17:00

Under kyndig Zumba -
vejled ning får du pulsen 
op til hede rytmer i en 
helt særlig  geografi sk 

version.
Sik Cambon Jensen

(udenfor teatersalen)
på 1. sal

5 min. indlæg - 20 
slides. Under IGNITE 
Spatial deles i højt 

tempo passionen for et 
stedbestemt emne. Her 
bliver din gnist tændt!

FOTdanmarks 
 kar     tografi net       værk   
Anne Marie Carstens, 
FOTdanmark

17:00 – 17:30 Kan kommu ner nes  
plandata tåle rampe-
lyset?
Sanne Rüsz Mikkelsen, 
LIFA A/S

Farvel til gam le  1 og                 
2 cm kort - goddag til 
nye 
Peter Michaelsen, KMS

17:30 – 18:30 Pause

18:30 – 19:00 Præmieoverrækkelse og velkomstvin

19:00 – 01:30 Den fi ne middag og fest
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Tak til sponsorerne af 

Kortdage 2011!

Geoforum vil gerne sige mange tak til alle I virksomheder, 
der har støttet Kortdage 2011 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 fælles skab.

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 aftens maden.

Udstillernes 
præmie overrækkelse

fi nder sted torsdag 

den 17. nov. kl. 18.30
i udstillingen

Tid Fredag d. 18. november 2011

09:00 – 09:45 Keynote: Om vejrudsigten: Jesper Theilgaard, DR1

09:45 – 10:30 Kaffe, kage & frugt

De gode GIS-ness 
cases Kommunal SDI National 

trafi kmodel 3D bymodel 

10:30 – 11:00

Igennem korte  indlæg vil 
eksem p ler på gode busi-
ness cases indenfor GIS 

blive gennemgået. Geofo-
rums  Kompetenceudvalg 

står bag denne 
session.

Fra fi lbaseret GIS data 
til Open Source data-
base
Lars Dalgaard, Ballerup 
Kommune

Om at bygge en         
Landstrafi k - mo del  …
Carsten Jensen, DTU 
Transport

Rotterdam i 3D – en 
autogenereret, men 
intelligent model
Jesper Rye Rasmussen,  
BLOM

11:00 – 11:30 Geodata Innovations 
Laborato                        ri um  
Bo Runge-Dalager, 
Holbæk Kommune

Digitalt Vejnet - forpro-
jektet rapporterer
Hans Jørgen Larsen, 
Vejdirektoratet

Rapid 3D benefi ts  
- building infor ma tion 
and geodata!
Ulf Månsson, SWECO

11:30 – 12:00 Implementering af 
spatial GIS-data base i 
Aarhus 
Jesper Kilsmark, Aarhus 
Kommune

Digitalt Vejnet
Bo Slott Pedersen, COWI

Digital 3D-model 
som analyse- og 
 dialogværktøj
Uffe Gross, 
Skive Kommune

12:00 – 13:00 Afslutning

13:00 – 14:00 Frokost

Farverne i programmet afspejler lokalet, hvori sessionen foregår.
Sidehenvisninger      til kataloget er påsat de enkelte sessioner.?
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Teatersalen T
Auditorium A
Auditorium B

Auditorium C
Lokale D
Lokale E

Lounge
Restaurant
Udstilling

Der tages forbehold for ændringer i programmet!

27 28 29 30
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Kortdagsudvalg 2011

Fra venstre

Bo Grave, LE 34, formand

Sik Cambon Jensen, KMD

Claes Bergholt Hviid, COWI

Stine Casmose, Lolland Kommune

Mikkel Wendelboe Toft, Niras

Katarina Ritz, KMS

Bente Steffensen, KMS, (Brøndby Kommune)

Mette Borg, Geoforum

Jesper Skovdal, Geoforum

Konsulenter

Lars Brodersen, AAU 

Hans Ravnkjær, Geokommunikation 

Teresa Albæk Japsen, studerende, KU 

Saxildhus
Jernbanegade 39 
6000 Kolding
Tlf. +45 75 52 12 00
www.saxildhus.dk

First Hotel
Banegårdspladsen 7
6000 Kolding
Tlf. +45 76 34 54 00
www.fi rsthotels.com

Hotelinformation

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Tlf. +45 76 34 11 00
www.comwell.com

Best Western
Grønningen 2
6000 Kolding
Tlf. +45 75 53 21 22
reception@hotelkoldingcity.dk

Kolding Vandrerhjem  
Ørnsborgvej 10
6000 Kolding
Tlf. +45 75 50 91 40 
www.danhostelkolding.dk

Scandic
Kokholm 2 
6000 Kolding 
Danmark 
kolding@scandichotels.com

Saxildhus

Scandic

First Hotel

Kortet viser hotellernes placering

Vandrerhjem
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Jesper Koch & Dorthe Rejkjær

Kreativ proces og ”design space” – hvad 
er nu det?

Hvad har benhårdt arbejde, rammer, kontrollerede processer og 
fastlagte teknikker og metoder med kreativitet at gøre? Er krea-
tivitet da ikke noget med ukontrolleret omgang med fi ngerma-
ling? Med frie fl yvske tanker og impulsive følelsesudbrud? Med 
egocentrikere i hæmningsløst idérytteri?

Er kreativitet noget, der kommer ud af den blå luft? Som sendt 
fra himlen; til en skare af udvalgte særligt begunstigede indivi-
der med krøllet skjorte og Einstein frisure? Eller opstår kreativitet 
bedst i et kollektiv? I en organisation? I en rundkreds af samhø-
righed omkring mødebordet i direktionslokalet?  

I denne keynote vil vi give vores svar på ovennævnte spørgsmål 
og samtidig argumentere for, at struktur og rammer ikke dræber, 
men er nødvendige for kreative løsninger. For det er i vekselvirk-
ningen mellem at indordne sig og bryde med rammer, at nøglen 
til den kreative proces ligger gemt. Vi vil præsentere salen for 
begrebet ”design space”, som er det udfaldsrum, rammerne for 
et givent koncept eller et projekts løsning giver. Det rum, hvori 
kreativiteten blomstrer og løsningerne opstår og fi ndes.

Jesper Koch og Dorthe Rejkjær, der begge arbejder hos Kort & Ma-
trikelstyrelsen, vil beskrive den kreative del af processen omkring 
inspiration, der sker i bunden af U’et. Derved vil de videre føre det 
forløb, som 1. hovedtaler, Michael Nørager, har sat i gang.

Michael Nørager

Michael Nørager er lektor og ph.d. i innovation, strategi og le-
delse ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Han 
arbejder med Teori U, der er den amerikanske forsker ved MIT 
Otto Scharmers bud på en ny teori for kreativitet. 

Otto Scharmer har med Teori U vendt op og ned på de tradi-
tionelle forestillinger om ledelse. Han opererer bevidst med 
meditation og spiritualitet, samt opfordrer ledere til at slippe 
fortiden og åbne hjertet i stedet for, som en nødvendig hed for 
at skabe en bæredygtig fremtid.

Michael Nørager vil præsentere U-teorien for Kortdagsdeltagerne 
og den mere systematiske tilgang til innovation. Teori U kan give 
en større indsigt i, hvor vi sætter vores fokus og en forståelse af, 
hvad dét betyder for innovation. Desuden  vil han give et mere 
konkret (hands on) perspektiv på innovation. Herved vil han sætte 
en sammenhængende forståelse op for innovation og en ramme 
for konferencens linje omkring U-teorien. 

1. hovedtaler

Onsdag d. 16. november – 10:00 - 11:00
Sessionsleder: Bo Grave

Teatersalen

2. hovedtaler

Torsdag d. 17. november – 09:00 - 09:45
Sessionsleder: Bente Steffensen

Teatersalen
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Jesper Theilgaard

Kort om vejrkort

- vejrdata skal nødvendigvis have en meget detaljeret posi-
tionsangivelse

Jesper Theilgaard, meteorolog, forfatter og vært på DR1’s vejr-
udsigter giver i indlægget et indblik i, hvordan kort og geogra-
fi sk information anvendes i forbindelse med arbejdet med vejr-
udsigten.

Indlægget vil give en historisk indføring i, hvordan det har ud-
viklet sig gennem tiden, og hvordan data i dag skal være mere 
og mere nøjagtige.

De historiske vejrhændelser vil blive brugt som små anekdoter 
undervejs.
  
 

Luke Geissbühler

Luke Geissbühler, Brooklyn Space Program, vil onsdag formiddag 
forberede opsendelsen af en vejrballon med både positionsbe-
stemmelses-, transmissions- og videoudstyr.

Det er planen, at ballonen skal sendes op i atmosfæren, fi lme sit 
forløb undervejs og desuden logge sin position løbende.

Kl. 13.15 sendes ballonen til vejrs, og om alt går vel kan vi følge 
ballonens færd.

På et tidspunkt bliver trykket indeni ballonen for stort, den rev-
ner og begynder at dale mod jorden igen. 

Hvis vi er så heldige, at vi kan genfi nde udstyret, når det er faldet 
ned på jorden igen, så kan Luke Geissbuhler og søn arbejde vi-
dere med resultaterne fra missionen i løbet af Kortdage. 

Sammen med sin søn har han udviklet, testet og bygget en ”rum-
kapsel”, der er i stand til at rejse 36 km op i den øvre stratosfære 
og vende tilbage med en fantastisk HD-video med billeder fra 
rummet og af vores sarte Jord.

Gennem hele sit liv har Luke Geissbühler balanceret mellem det 
tekniske og det kreative. I sit primære erhverv som instruktør og 
fi lmfotograf for spillefi lm og dokumentarfi lm har han været med 
til at skabe fi lm som Borat, Helvetica, Urbanized, The Muppets, 
samt dette  års prisvindende dokumen t ar fi lm Buck.

3. hovedtaler

Fredag d. 18. november – 09:00 - 09:45
Sessionsleder:  Katarina Ritz

Teatersalen

Ballonopsendelse

Onsdag d. 16. november – 13:15 - 13:45
Sessionsleder:  Sik Cambon Jensen

Udenfor Teatersalen - ved Kolding Teaters indgang, udendørs
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Tip om tiden ved Kortdage!

De forskellige sessioner kører over-

ordnet efter samme ur. Nye indlæg 

begynder generelt på samme minut-

tal. Det giver den bedste mulighed 

for at skifte spor, hvis det er nødven-

digt, uden at komme ind midt i. 

De enkelte sessioner slutter ca. 5 

minutter før annonceret sluttid. Det 

giver tilstrækkelig tid til, at man kan 

nå at skifte spor.
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Intergraph Mobile Maps [HD]

5 gode grunde til at anvende Intergraph Mobile Maps:
look and feel

Se mere på Kortdage 2011!

Priser: Kontakt:

Powered by Intergraph Maps & Apps

Fremtiden er mobil 
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Applikationer i anvendelse  Session 1

Onsdag d. 16. november – 11:00 - 11:30
Sessionsleder: Mads Bjørn-Møldrup

Teatersalen     

Bonsai GIS – Growing Up or Cutting 
Down?

Findes den perfekte GIS-løsning? Er den sammenlignelig med 
en bonsai? Skal vi starte fra bunden, eller skal vi skære det til, 
som vi har?

I det gamle Japan havde man en stor forkærlighed for små træer, 
som så æstetisk pæne ud og som lignede deres store fætre ude 
i skoven. Måden, man fremstillede disse enestående mestervær-
ker på, kunne groft inddeles i to hovedmetoder: enten dyrkede 
man træet fra frø og prægede det i dets opvækst, eller også ledte 
man efter et eksisterende træ og passede det til.

I nutidens web-GIS-verden har man en forkærlighed for store 
GIS-løsninger, som ser fl otte og avancerede ud og som ligner 
deres dyre fætre ude på skrivebordene. Måden, man fremstiller 
disse mastodonter, kan groft inddeles i to hovedmetoder: enten 
opbygger man løsningen fra bunden og præger den i dens ud-
vikling, eller også fi nder man en eksisterende løsning og skærer 
den til.

I en verden, hvor teknologier, standarder, datamængder og sags-
behandleropgaver drukner den kommunale hverdag, drømmer 
man tit om det simple, det lige til og det æstetisk rigtige. Lad os 
for en stund lege bonsaimestre og gøre brug af de 1000 år gam-
le traditioner, som denne kunst bygger på. Lad os for en stund 
bilde os ind, at der et eller andet sted i vores nutidige GIS-verden 
fi ndes en yin og yang, og lad os så se, om vi kan lære noget, som 
kan fremtrylle det perfekte GIS.

Når man ser den perfekte bonsai er ingen i tvivl – den er perfekt. 
Når nogen engang ser den perfekte GIS-løsning, vil ingen være i 
tvivl – den vil være perfekt.

Denne session vil kort skitsere vejen frem til nutidens GIS-løsnin-
ger. Den vil se på de nye vinde, som blæser globalt og nationalt. 
Endelig vil den prøve på at konkludere over de muligheder og de 
mulige eftervirkninger, der kan komme i kølvandet på de mange 
og omsiggribende tiltag, som store og stærke kræfter arbejder 
på den dag i dag.
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Min egen digitale tast-selv service i 
Fødevareministeriet - Et GIS tag-selv-bord 
 
1. februar 2012 går FødevareErhverv i luften med et nyt IT-system 
til administration af 50.000 ansøgninger om EU-landbrugsstøtte 
(udbetaling af 7 milliarder kroner).

Systemet tilbyder én digital indgang for ansøgeren og adgang til 
alle udfyldte ansøgninger, breve og fuldmagter til fx landbrugs-
konsulenter, samt til geografi ske oplysninger om egne arealer 
og indtegning af marker. Systemet indebærer fuld digital sags-
behandling af hele forløbet fra ansøgernes indsendelse af an-
søgninger til den afsluttende udbetaling af støtten.

Kortoplysninger (og behandling af disse) spiller en central rolle i 
administrationen. Derfor er der etableret en fuldt integreret GIS-
platform, som stilles til rådighed for såvel ansøgerne som for 
sagsbehandlere og andre interessenter.

En mindre, men væsentlig del af det nye system, er allerede taget 
i brug - nemlig FødevareErhvervs vedligeholdelse af kortoplys-
ninger (markbloksystemet). Denne del vedrører primært sags-
behandlerne, men FødevareErhvervs nye tast-selv service åbnes 
også for ansøgerne. Hermed er der åbnet op for ansøgernes nye 
geografi ske tag-selv-bord af muligheder!

Denne præsentation vil kort beskrive det samlede nye system 
og præsentere udvalgte funktioner fra portalen (login, fuld-
magt, engagementsoversigt med mere). Vi vil i gennemgangen 
fokusere på de nye muligheder og funktioner, som skal hjælpe 
brugeren over i den 100% digitale verden.

Vi vil herefter nærmere præsentere GIS-funktionaliteten, som 
er en integreret del af IT-løsningen for kunden. GIS-funktiona-
liteten er særdeles central for vores brugere (kunder og sagsbe-
handlere) og fylder derfor væsentligt mere i brugernes oplevelse 
af det nye system, end udviklingsomkostningerne antyder. Vi vil 
fokusere på de værktøjer og de løsninger, som muliggør 100% 
digital ansøgning og administrative besparelser på området.

Vi vil diskutere gennemgående overordnede arkitekturprincip-
per med særlig fokus på de udfordringer, som er kommet af, at 
IT-rammesystem og GIS-platform er udviklet i parallelle spor 
samtidig med, at de skal virke med fælles sikkerhed og bruger-
styring.Sik Cambon Jensen, KMD

Arbejder som GIS Guru. 

Arbejdsområderne er GIS, kort og 
fagsystemer  til kommunerne. Niels Ole Præstbro, FødevareErhverv

Projektleder for det nye GIS: Internet Mark-
kort 2.0, som skal give borgerne mulighed 
for nemt at indtegne de arealer, hvortil der 
søges tilskud, og få overblik over arealer-
nes offentlige registreringer. GIS-projektet 
er en del af et større IT-udviklingsprojekt, 
der skal erstatte de nuværende ansøg-
nings- og sagsbehandlingssystemer. Er 
også projektleder for andre dele af dette 
overordnede projekt og arbejder bl.a. med 
integrationer med interne/eksterne syste-
mer, brugervenlighed og info.  

Medforfattere:
Claus Pedersen, Specialkonsulent FødevareErhverv Lars Hølledig, 
Projektleder Atkins 

Onsdag d. 16. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Mads Bjørn-Møldrup

Teatersalen
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Krav til effektivisering i kommunerne øges konstant, fordi budget-

terne strammes, og fordi borgernes forventninger øges på grund 

af de teknologiske muligheder. Grontmij arbejder målrettet på at 

understøtte den tekniske forvaltning med it, der skaber effektivitet.

Vi bruger vores solide, faglige ekspertise, når vi udvikler systemer. 

Og vi tager kunderne med på råd. Det gælder også, når vi vide-

reudvikler Spatial Suite, som er Grontmijs bud på en moderne og 

effektiv GIS-platform. 

Springet fra gammel teknologi til ny sker ikke fra dag til dag. Blandt 

andet derfor er Spatial Suite designet til at indgå i eksisterende 

GIS-miljøer, hvad enten der står ESRI, Intergraph eller MapInfo på 

pakken. Dermed er vi med til at skabe rammerne for en effektiv 

anvendelse af GIS og geodata for vores kunder.

Inden for områderne GIS, Ejendomme & Forsyning, Transport 

& Infrastruktur og Natur & Miljø kan vi hjælpe dig med, hvor du 

får størst effekt af din investering, og hvordan du hurtigst høster 

gevinsten. 

Vi tilbyder dig en række standardsystemer ud over Spatial Suite:

•  RenoWeb, administration af renovation

•  DriftWeb, ”giv et praj” samt drift/vedligehold på en række områder

•  JordWeb, arbejdsgange ved flytning af jord

•  Butler, drift/vedligehold af bygninger og ejendomme

•  RoSy, vejmanagement

Du kan også få rådgivning om digitale løsninger til kommuneplaner, 

spildevandsplaner, affaldsplaner og senest jordplaner. Vi er OIS-distri-

butør og tilbyder en række ydelser, der føjer værdi til disse data.

Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig på grontmij.dk

Få det maksimale ud af effektiviseringen 



Energibesparelser til husejeren ud fra GIS 
og 3D-skitse

Som det første webprogram i verden kan Boligtjek for hele Dan-
mark tilbyde, at husejeren ved indtastning af egen adresse bliver 
præsenteret for en virtuel 3D model af eget hus sammen med 
forslag til energibesparelsen på huset. Energibesparelser og om-
kostninger til at udføre besparelserne stammer fra KMS’ huspo-
lygoner, GIS-oplysninger om forsyningsselskaber, BBR husoplys-
ninger, mm.

Boligtjek er en ikke-kommerciel og uafhængig platform, der 
stilles til rådighed af Go’ Energi. Formålet er at give husejeren 
adgang til hurtig og let gennemskuelig viden om eget energi-
forbrug og boligens potentielle besparelser. Go’ Energi er en 
uafhængig, offentlig organisation, som fremmer energieffekti-
viseringer.

Ved at kombinere et stort antal datakilder er det muligt at give 
den enkelte husejer ganske præcise anbefalinger alene ud fra 
indtastning af adresse. Anbefalinger som kan forbedre økonomi 
og indeklima for den enkelte.

Huset vises som 3D-skitse. Ud fra adressen hentes en række op-
lysninger om boligen fra BBR-registeret og data fra Kort & Matri-
kelstyrelsen. Disse data bruges som udgangspunkt for beregnin-
gerne, indtil der gives fl ere oplysninger om boligen. Nu vises en 
3D-skitse af den konkrete bolig, hvor der er markeret de 5 største 
besparelsespotentialer i boligen. Skitsen er tegnet på baggrund 
af oplysninger fra BBR og Kort & Matrikelstyrelsen.

Som noget helt nyt vises 3D-skitsen af huset i web uden brug 
af plugin. Samtidigt kan brugeren selv korrigere huset direkte, 
eksempelvis tagform, taghældning, vægkonstruktion og vindu-
esstørrelse.

Under overfl aden har det været et meget omfattende arbejde 
at sammensætte de forskellige datakilder, da de som udgangs-
punkt langt fra er tænkt til at hænge sammen. Målet har været 
at foretage så kvalifi cerede gæt som muligt, hvorefter brugeren 
selv kan korrigere data. Jo mere, husejeren oplyser om egen bo-
lig - f.eks. hvor godt, den er isoleret, og hvor gamle, vinduerne 
er - jo mere præcise bliver Boligtjeks bud på potentielle bespa-
relser.

Forslagene er så vidt muligt opstillet ud fra faktuelle datakilder. 
Eksempelvis foreslås der kun konvertering fra oliefyr til naturgas, 
såfremt at et GIS-lag viser, at der er naturgas i vejen ud for det 
givne hus.

Applikationer i anvendelse 

Onsdag d. 16. november – 12:00 - 12:30
Sessionsleder:  Mads Bjørn-Møldrup

Teatersalen  

Forsvarets Geospatiale Infrastruktur – fra 
Oksbøl til Afghanistan
  
Forsvaret er en af Danmarks største virksomheder med over 
21.000 fastansatte og 5.500 værnepligtige. I kraft af sine mange-
artede opgaver er Forsvaret en af landets største producenter og 
brugere af geodata.

Forsvarets tre værn opererer nationalt og internationalt, og 
geospatial infrastruktur er indarbejdet i alle Forsvarets køretøjer, 
fartøjer og fl y. Geodata er derfor en missionskritisk kapacitet.

Geodata anvendes i alle faser af opgaveløsningen til planlæg-
ning, øvelse og indsætning. Geodata er en integreret del af man-
ge af vores IT-systemer - til navigation, analyser, modellering, 
simulering, “control & command”-systemer og “tagetting”.

Indlægget vil give eksempler på, hvorledes geospatial infra-
struktur indgår i Forsvarets opgaver og hvordan Forsvaret med 
kort varsel støtter vores internationale missioner med geodata 
f.eks. Libyen-missionen. Der vil blive vist eksempler på, hvordan 
Forsvaret samarbejder med NATO-partnere med henblik på at 
producere relevante data og produkter til ISAF-missionen (Inter-
national Security Assistance Force).

Konkret anvendes geodata i kampen mod vejsidebomber og i 
forbindelse med Forsvarets samarbejder med den civile sektor 
om vores nationale geospatiale infrastruktur. Det vises, hvorle-
des geodata i Forsvaret på forskellig måde distribueres til bru-
gerne og hvordan Forsvaret har organiseret sig internt med hen-
blik på at koordinere og udvikle området værnsfælles.

Præsentationen henvender sig til alle, som er interesserede i at 
høre, hvorledes en stor og kompleks virksomhed, som Forsva-
ret, producerer, tilvejebringer, anvender og udvikler geospatial 
infrastruktur – det være sig udviklere, forskere, forhandlere og 
brugere.

Stedbestemt Data Infrastruktur 

Onsdag d. 16. november – 11:00 - 11:30
Sessionsleder: Jan Juul Jensen

Auditorium A
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Torben Dalgaard, Dalux

Projektansvarlig. Go’Energi har i samarbejde 
med Dalux fundet frem til, hvordan de 
mange datakilder kan bruges konstruktivt 
sammen. Dalux har specialiseret sig i visning 
og beregning af bygninger i 3D på web. Ved 
at kombinere datakilderne og 3D-skitsen er 
der opstået en nyskabende løsning.  

 

Marlene Meyer, Forsvaret

Chef, Geospatial Sektion i Forsvarets Ma-
terieltjeneste.Overordnet ansvarlig for det 
værnsfælles geospatiale område i Forsvaret, 
herunder strategi og policies. Den geospa-
tiale Sektion implementerer og koordinerer 
Forsvaret Geospatiale Organisering (FGO), 
koordinerer og udvikler Forsvarets geospa-
tiale infrastruktur og integration af geospa-
tiale kapaciteter i Forsvaret. 
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Stedbestemt Data Infrastruktur   Session 2

Onsdag d. 16. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Jan Juul Jensen

Auditorium A

Onsdag d. 16. november – 12:00 - 12:30
Sessionsleder: Jan Juul Jensen

Auditorium A

Forretningsmodel og aktører i infra-
strukturen for geografi sk  information
 
Konceptet bag infrastruktur for geografi sk information er, at 
mange aktører opererer i et distribueret og løst koblet miljø, hvor 
data og tjenester udbydes som komponenter i et netværk. Disse 
holdes sammen af standarder og aftaler, og de udnyttes som en 
fælles ressource på tværs af domæner og organisationer.

Fordelene ved en udbygget fælles infrastruktur for geografi sk 
information er betydelige. Det samme er kompleksiteten af den 
tilhørende forretningsmodel og af de roller, der skal udfyldes for 
at få infrastrukturen til at fungere i praksis.

Hvordan sikrer vi os, at infrastrukturen indeholder de nødven-
dige komponenter, at komponenterne udgør et logisk og samlet 
hele, at vi kan stole på, at komponenterne er tilgængelige, og at 
kvaliteten af indholdet er i orden? Hvordan sikrer vi os, at infra-
strukturen for geografi sk information spiller sammen med andre 
datainfrastrukturer?

For at det hele skal komme til at fungere, kræver det en velfor-
stået og bredt accepteret forretningsmodel og et økosystem af 
aktører, hvis forventninger til hinanden er afstemt og efterleves. 
Endvidere kræver det modnede og bredt accepterede teknolo-
gier og standarder, som giver mening i forhold til de it-miljøer, 
som infrastrukturen skal spille sammen med.

Grundlæggende er der tale om et paradigmeskift i forhold til 
klassiske teknologier og samarbejdsrelationer, som vi har sat os 
for at gennemføre som en glidende overgang i forhold til den 
klassiske tilgang.

Vi har nu på geodataområdet igennem nogle år etableret sam-
arbejder og komponenter, der sigter mod etableringen af en 
velfungerende infrastruktur. Kortforsyningen, Miljøportalen, 
FOT-samarbejdet og Plansystemet er eksempler på initiativer 
på området. Komponenter i infrastrukturen fungerer i praksis 
og der er gjort erfaringer, som både skal bruges til at foretage 
ønskværdige justeringer i de konkrete initiativer og udnyttes til 
at sætte et fokus, der gør den generelle udbygning optimal.

Indlægget vil med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer iden-
tifi cere nogle mønstre i udviklingen. Vi vil give et bud på forret-
ningsroller for og snitfl ader mellem de aktører, der skal få infra-
strukturen for geografi sk information til at spille i praksis.

Målgruppen for indlægget er de aktører, der opererer omkring 
komponenterne i infrastrukturen. Både de, der leverer indhold, 
og de, der indlejrer infrastrukturen i løsningssammenhæng, dvs. 
både offentlige og private aktører.

Med vidvinkel og makrozoom - fokus på 
infrastruktur for geografi sk information

Med lov om infrastruktur for geografi sk information har vi et so-
lidt fundament for den fortsatte udvikling af den nationale infra-
struktur for geografi sk information. Udviklingen er allerede godt 
i gang og bygger på et mangeårigt samarbejde på tværs af den 
offentlige og den private sektor. Den er baseret på fælles aftaler 
og løsninger.

Loven har givet os en værdifuld mulighed for at styrke gover-
nancestrukturen med nedsættelse af Samordningsudvalget. 
Samtidig har den givet anledning til at arbejde med afklaring og 
enighed om indbyrdes relationer og ansvarsfordeling mellem 
de øvrige udvalg, fora og bestyrelser, der opererer i infrastruk-
turen.

I løbet af 2011 og 2012 er der for alvor fart i implementeringen af 
INSPIRE-direktivet. Flere væsentlige elementer i infrastrukturen 
bliver standardiserede og tilgængelige. Der er fokus på tilgæn-
geliggørelse af en række grunddata, som er omfattet af INSPIREs 
bilag I.

Der skal være tjenester til rådighed, hvor datasættene udbydes 
efter harmoniserede specifi kationer, så de kan anvendes på 
tværs og i sammenhæng nationalt og landene imellem. Der skal 
også ses på aftalegrundlaget for, at disse datasæt er tilgænge-
lige for EUs institutioner.

Der pågår også specifi kationsarbejde for temaer omfattet af 
INSPIREs bilag II og III. Hermed kommer en række nye datasæt 
under INSPIRE-hatten. Det betyder også, at endnu fl ere offent-
lige myndigheder skal gøre deres datasæt tilgængelige på en 
standardiseret måde.

I Danmark forsøger vi at minimere dobbeltarbejde og parallelle 
udviklinger ved at bygge en fælles offentlig infrastruktur for ge-
ografi sk information baseret på INSPIREs generelle principper. 
Vi bygger i videst muligt omfang udviklingen af grundelemen-
terne på fælles komponenter og fælles grunddata. Det betyder 
også, at implementeringen af INSPIRE-direktivet og de dataan-
svarliges opgaver skal ses i denne sammenhæng.
Indlægget vil give en status på implementeringen af INSPIRE-di-
rektivet med eksempler på konkrete implementeringer og deres 
nytte i den nationale infrastruktur for geografi sk information. 
Indlægget vil også skitsere de resultater, der forventes i de kom-
mende år, herunder de opgaver, som skal løses frem til 2014.

Målgruppen for indlægget er de dataansvarlige, som er eller vil 
blive direkte omfattet af loven. IT– og datakoordinatorer, som 
har interesse i at vide hvilke elementer, der er og vil blive tilgæn-
gelige i infrastrukturen for geografi sk information, er ligeledes i 
målgruppen.

Thorben Hansen, KMS

Thorben Hansen har arbejdet i mere end 25 
år med it-baserede geografiske løsninger, 
både indenfor det offentlige og i den private 
sektor. Thorben står i dag i spidsen for Kort 
& Matrikelstyrelsens aktiviteter vedrørende 
infrastruktur for geografisk information, her-
under den danske implementering af INSPIRE 
direktivet og udvikling af komponenter til at 
understøtte den nationale infrastruktur.  

 

Ulla Kronborg Mazzoli, KMS

Arbejder med udmøntning af infrastruktur 
for geografisk information, nationalt og 
internationalt.

Er nationalt INSPIRE-kontaktpunkt og 
medlem af INSPIRE-komiteen. Sekretariatet 
for OIO-udvalget for stedbestemmende 
information, som behandler spørgsmål om 
grundlæggende principper for og rammer 
om arkitektur for og it-understøttelse af 
stedbestemt information.  
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Trimble Geoexplorer 6000 

• Indbygget kamera
• GPS og Glonass
• Ned til 10 cm i X, Y og Z
• Indbygget modem

Nem og hurtig dataregistrering. Læs data til Mapinfo, 
ArcGIS og de andre GIS-systemer. 

Du kan være online ude i marken og sende data tilbage 
til kontoret eller modtage en ny opgave undervejs. 

Floodlight teknologien gør det muligt at måle under 
træer og i bymiljø

OPDAG HVORDAN 
DU KAN NÅ MERE 

GEOTEAM A/S 
www.geoteam.dk 
Telefon: 7733 2233 
e-mail: mgis@geoteam.dk 



På vej mod en GIS-kompatibel natur -
beskyttelseslovgivning?

Anvendelsen af geografi sk information har udviklet sig til at 
spille en central rolle i en lang række offentlige løsninger inden-
for miljø- og naturbeskyttelsesområdet. Forvaltningen er helt 
afhængig af en stor mængde geografi sk information. Geodata 
udgør grundlaget for en lang række af beslutninger – både ge-
nerelle beslutninger i form af planer og politikker og konkrete 
beslutninger i form af forvaltningsretlige afgørelser.

Anvendelsen er kompleks og mangeartet og byder blandt an-
det også på en række nyligt etablerede selvbetjeningsløsninger. 
Danmarks miljøportal, plansystemDK, Husdyrgodkendelse.dk 
og Fund og Fortidsminder er blot nogle eksempler.

Den private sektor har også en omfattende anvendelse af geo-
grafi sk information og navnlig af de offentlige data, der stilles 
til rådighed og vedligeholdes af myndighederne. Den informa-
tionsteknologiske udvikling betyder, at informationstjenester 
baseret på Internets mange muligheder og mobile løsninger har 
fået vid udbredelse. Endelig er borgeren afhængig af den geo-
grafi ske information for at forstå sine pligter, sikre sine rettighe-
der og deltage i den samfundsmæssige debat.

Men er natur- og miljølovgivningen egentlig gearet til den om-
fattende anvendelse af geografi sk information?

Indlægget sætter fokus på en række bestemmelser i naturbe-
skyttelseslovgivningen – både ældre og nyere – og belyser i 
hvilket omfang, ’arkitekturen’ i naturbeskyttelseslovgivningen 
er kompatibel med anvendelsen af geografi ske informationssy-
stemer i den offentlige planlægning, sagsbehandling og kom-
munikation med borgerne.

For den offentlige sektor kan anvendelsen af geografi sk infor-
mation kombineret med fællesoffentlige løsninger og digital 
opgavevaretagelse bidrage til en væsentlig effektivisering. Ge-
vinsterne ved de offentlige digitaliseringsstrategier kan dog 
først for alvor realiseres, når de lovgivningsmæssige og admini-
strative processer og arkitekturer koordineres.

 

Udfordringer ved at anvende 
fredningsdata i GIS
  
Et af de centrale redskaber i den danske naturbeskyttelse er at 
kunne frede et areal efter naturbeskyttelsesloven. Det er derfor 
vigtigt, at man, både som professionel og som privat, kan få ad-
gang til fredningsdata på en nem og overskuelig måde. De fre-
dede områder kan ses på Miljøportalens Arealinformation, der 
fungerer som et nyttigt informationsværktøj for myndigheder, 
borgere og organisationer. Fredningernes afgrænsninger er ind-
tegnede som polygon-objekter, og der er mulighed for at linke 
til den relevante fredningssag i det Centrale Fredningsregister.

Siden august 2009 har Naturstyrelsen været i gang med at for-
bedre fredningsobjekternes kvalitet, herunder at sikre identifi -
kation af alle objekter. Med udgangspunkt i kvalitetssikringspro-
jektet vil oplægget fokusere på de udfordringer, der er ved at 
anvende fredningsdata i GIS og web-GIS. Oplægget henvender 
sig således til dem, der er interesserede i de udfordringer, der 
kan opstå, når data af forskellig kvalitet og oprindelse omsættes 
til GIS, som gøres offentligt tilgængeligt. Oplægget henvender 
sig også til brugere af Arealinformation. 

En af udfordringerne er, at det samlede fredningsdatasæt er en 
sammenblanding af data af varierende kvalitet. Dette betyder, 
at det er svært at gennemskue den samlede datakvalitet. Lige-
ledes har sammenblandingen af data betydet, at en række af 
fredningsobjekterne har været uidentifi cerede, og dermed ikke 
mulige at linke til i fredningsregisteret.

En anden udfordring er, at en frednings indhold og afgrænsning 
er helt afhængig af den pågældende fredningssag. Der er ingen 
konsekvente regler for afgrænsning og ingen krav om, at fre-
dede områder ikke må overlappe hinanden. Der er heller ingen 
krav om konsistens med andre data. Enhver fredningsafgræns-
ning tolkes ud fra den afsagte kendelse eller deklaration og ikke 
ud fra nogen ufravigelige kriterier. Dette er ikke optimalt i GIS-
sammenhæng.

Derudover rækker dét at kunne frede arealer langt tilbage i ti-
den. Allerede i 1917, med den første naturfredningslov, blev 
fredningsinstrumentet indført. For fredninger af ældre dato kan 
det være svært at fastslå en nøjagtig afgrænsning. Yderligere 
kan det være svært at afgøre hjemmelsgrundlaget for ældre 
deklarationer. Det kan således være vanskeligt at afgøre, om en 
deklaration juridisk set er en fredning. Der kan være usikkerhed 
forbundet med nogle af de fredningsobjekter, der ligger på Mil-
jøportalen, både hvad angår indhold og afgrænsning.

Miljøportalens fredningsdata bliver anvendt i mange forskellige 
sammenhænge og den lette datatilgængelighed er til stor nytte. 
Samtidig skal data dog anvendes med stor opmærksomhed på 
de problematikker, der er til stede.

Naturbeskyttelse  Session 3

Onsdag d. 16. november – 11:00 - 11:30
Sessionsleder: Niels Christian Nielsen

Auditorium B

Onsdag d. 16. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Niels Christian Nielsen

Auditorium B

Asta Grønborg, Naturstyrelsen

Studentermedhjælp i Fredningsteamet i 
Naturstyrelsen. Studerer Geografi og Geoin-
formatik på Københavns Universitet.  

 

Lasse Baaner, KU, LIFE

Miljøret, planlovgivning og vandforvaltning. 
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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 kvalifi ceret 
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 fi re årtier i rollen som Velfærdsdanmarks 
driftsrum. Særligt har vi valgt at sætte fokus på de store velfærdsområder, for eksempel folkesko-
len 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



Vejrballon

Luke Geissbühler, Brooklyn Space Program, vil onsdag formid-
dag forberede opsendelsen af en vejrballon med både positi-
onsbestemmelses-, transmissions- og videoudstyr.

Det er planen, at ballonen skal sendes op i atmosfæren, under-
vejs fi lme sit forløb og desuden logge sin position løbende.

Borgmesteren i Kolding har lovet at klippe snoren.
DR Update tv-dækker opsendelsen og en drone vil fi lme begi-
venheden fra oven.
 
Kl. 13.15 sendes ballonen til vejrs og om alt går vel kan vi følge 
ballonens færd.

På et tidspunkt bliver trykket indeni ballonen for stort, den rev-
ner og begynder at dale mod jorden igen. Hvis vi er så heldige, 
at vi kan genfi nde udstyret, når det er faldet ned på jorden igen, 
så kan Luke Geissbühler og søn arbejde videre med resultaterne 
fra missionen i løbet af Kortdage.

Marinehjemmeværnet har tilbudt at bistå med at bjerge ballo-
nen, hvis den falder ned i havet.

Følg endvidere med i ballonlaboratoriet både før og efter op-
sendelsen.
Ved kortdages afslutning præsenterer Luke Geissbühler resulta-
terne fra ballonfærden.

WebGIS og MobilGIS til registrering af 
beskyttet natur

Som en del af Miljøministeriets serviceeftersyn af Naturbeskyt-
telseslovens § 3 blev der lavet en aftale mellem Miljøministeriet 
og KL om at opdatere § 3-registreringen i Danmarks Miljøportal 
-  ”Miljøportalen”. Aftalen betyder, at Miljøministeriet skal opda-

tere registreringen af beskyttet natur i perioden 2011 til 2013, 
og at der afsættes kr. 36 mio. til opgaven.

Opgaven er delt i to:
-  En indledende luftfotoanalyse af alle godt 240.000 eksiste-

rende registreringer i Miljøportalens arealinformation incl. en 
systematisk gennemgang for ny natur.

-  Herefter en feltbesigtigelse af de lokaliteter, hvor luftfotoanaly-
sen viser enten tabt natur eller ny natur.

KMS og Naturstyrelsen har i samarbejde udviklet tekniske løs-
ninger hertil. Luftfotoanalysen udføres i en WebGIS-løsning ba-
seret på en ArcGIS-server, hvor produktionen af data om tabt og 
ny natur foregår. Dette giver en række fordele i modsætning til 
en fi lbaseret løsning med DesktopGIS, som ellers har været me-
get brugt i Miljøministeriet:
- Fælles setup for alle medarbejdere
-  Alle medarbejdere på opgaven arbejder og producerer på sam-

me GIS-lag
- Styrede processer omkring indtastning af oplysninger
-  Alle kan se, hvad naboen laver -> Lav risiko for dobbeltarbejde
- Ingen tvivl om hvilke baggrundsdata, der skal anvendes
- Ingen lokale GIS-installationer
-  Projektlederen har umiddelbart overblik over opgaven.

Ved feltarbejdet udføres dataindtastningen med en mobil løs-
ning på en standard tablet-computer. Her ligger dels en række 
blanketter, hvor data om plantearterne m.m. kan indtastes. Des-
uden forefi ndes her en MobilGIS-løsning, der distribueres fra 
den samme ArcGIS-server, som anvendes i WebGIS’en. Blanket-
ten og GIS’en er koblet sammen, så artsoplysningerne er knyttet 
til den korrekte polygon.

Systemet er sat op, så polygonerne kan uploades til Arealinfo 
samtidig med, at blanketten med artslisterne uploades til Miljø-
portalens Naturdatabase. Dette har også en række fordele, bl.a. 
at mange af de kendte udfordringer om opdatering af data i Na-
turdatabasen og Arealinformationen løses

Potentialet for både WebGIS og MobilGIS incl. blanket er enormt 
-  alene i Miljøministeriet. Da den mobile løsning udvikles til brug 

for kommunerne, vil der også her være betragtelige fordele.

Indlægget vil gennemgå de valgte løsninger med vægt på de 
muligheder, der ligger i at understøtte medarbejdernes opgaver 
med digitale værktøjer og processer.

Naturbeskyttelse Session 3

Onsdag d. 16. november – 12:00 - 12:30
Sessionsleder: Niels Christian Nielsen

Auditorium B

Onsdag d. 16. november – 13:15 - 13:45
Sessionsleder: Sik Cambon Jensen

Udenfor Teatersalen - ved Kolding Teaters indgang, udendørs

Ballonopsendelse Session 4
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Søren Bagger, Naturstyrelsen 

Projektleder for opdatering af registreringen 
af al beskyttet natur i Danmark (§ 3-natur) 
- et landsdækkende projekt, som udføres af 
Naturstyrelsen i Miljøministeriet.

Kontaktperson for Miljøministeriets anven-
delse af GIS-data på grundvandsområdet 
- herunder deltager i udvikling af digitale 
forvaltningsløsninger på andre fagområder.  



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

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

GIS og geodata til klimascenarier

- analyser og visualisering

OVERSVØMMELSER?

BLOM har produceret en ny version af Danmarks Højdemodel til modellering af 
oversvømmelser i forbindelse med klimaændringer.

HydroDTMTM indeholder suppleringer, der forbedrer grundlaget for udpegning 
af potentielle risikoområder ved ekstreme skybrud og havvandsstigninger.

De nye data kan styrke kommunerne og staten i planlægningen, forebyggelsen 
og beredskabet.

Find risikoområder med 
BLOM HydroDTMTM



Quo Vadis? GPS registrering og det 
personlige rutevalg

Indsamlingen af GPS-baserede rute-data nærmest eksploderer 
i disse år. Ud over alle mulige dedikerede rutefi ndings-gadgets 
– både dem i køretøjerne og dem, vi har på os, når vi motionerer 
- kan snart sagt enhver mobiltelefon registrere og gemme vores 
bevægelsesmønstre gennem byerne og i landskabet. Samtidig 
er interessen for at bruge personlige bevægelsesmønstre i for-
bindelse med sociale medier (fx garmin.com) og andre WEB 2.0 
baserede services (fx Open Street Map (www.openstreetmap.
org), samt Location Based Services (LBS) stærkt stigende.

Det vil alt i alt sige, at mængden af data, der beskriver vores rum-
lige adfærd, stiger tilsvarende kraftigt. Når data anvendes analy-
tisk, sker det i mange tilfælde til beskrivelse af fx trafi kbelastning 
på vejnettet eller antallet af fodgængere i byrummet. Det er med 
andre ord ofte steder, der beskrives, frem for individer. Det står i 
skærende kontrast til, at GPS-registreringerne jo netop beskriver 
individuelle personers adfærd.

Rumlig adfærd består af bl.a. et destinationsvalg og et rutevalg. 
Hvor det er nogenlunde lige til på baggrund af GPS-data at fast-
sætte destinationen, er rutevalget en mere kompleks sag. Det 
mest umiddelbare ville være at beskrive den rute, der vælges: 
Hvor lang er den? Hvad for en type vej er det? Hvordan er om-
givelserne?

Da alle valg sker på baggrund af de muligheder, der er, vil sådan 
en beskrivelse, på den anden side, ikke sige så meget om valget 
som sådant. Eller sagt omvendt: Hvis man bor midt i en skov, er 
der ikke noget at sige til, at man starter sin tur gennem grønne 
områder. Hvis man derimod undersøgte det valg, der blev fore-
taget, i forhold til alternativerne, ville det give et mere realistisk 
resultat.

I forbindelse med et større studie af cyklisters adfærd (www.bi-
keability.dk) gennemfører Københavns og Aalborg universiteter 
et GPS-baseret studie af cyklister i Storkøbenhavn. I den forbin-
delse analyseres cyklisternes rutevalg på baggrund af de mulig-
heder, det tilgængelige transportnet stiller til rådighed.

Rutevalget analyseres både med udgangspunkt i den samlede 
rute fra start til slut. Den valgte rute analyseres i relation til et 
større antal alternative ruter. Analysen sker fra de valg, der træf-
fes i det enkelte vejkryds, hvor det valgte vejsegment i et knude-
punkt analyseres i forhold til de segmenter, der blev fravalgt.

På Kortdage vil metodeudviklingen og præliminære resultater 
bliver fremlagt.

  

GIS, GPS og cykler Session 5

Onsdag d. 16. november – 13:45 - 14:15
Sessionsleder:  Eli Skop

Teatersalen

Cykelruteplanlægger til iPhone og 
Android

Albertslund Kommune har et omfattende, separat stinet, hvor 
det til tider er svært at fi nde rundt. Derfor har vi fået udviklet 
og lanceret de første apps til såvel iPhone og Android-baserede 
smartphones, der er rettet mod cyklisterne.

Med en smartphone i hånden eller på cykelstyret er det muligt 
at få beregnet en cykelrute, der starter og/eller slutter i Alberts-
lund Kommune. Undervejs, når man følger ruten, vil man kunne 
følge positionen på ruten på smartphonen. Har man ikke en 
smartphone, eller vil man gerne sidde derhjemme og forberede 
sin rute i fred og ro, fi ndes løsningen også på Kommunens Kort-
service, hvorfra man kan udskrive sin rute.

Formålet med den nye cykelruteplanlægger er at gøre det let-
tere for cyklisterne at fi nde vej og samtidig afholde cyklister fra 
at bruge vejene, så trafi ksikkerheden øges.

Cykelruteplanneren langeres som en del af realiseringen af ‘Cy-
kelstrategi 2009’, der, ved at skabe bedre forhold for cyklister, 
skal lokke fl ere på cyklerne til gavn for både sundhed og miljø. 
‘Cykelstrategi 2009’ blev politisk vedtaget den 9. juni 2009.

Formålet med cykelstrategien er at forbedre forholdene for cykli-
sterne i Albertslund, så borgerne i kommunen i højere grad væl-
ger cyklen frem for bilen. Målet er at øge cykeltrafi kken i kommu-
nen med 10% fra 2009 til 2015. Det vil nedsætte CO2-udslippet 
og gavne miljøet samtidig med, at borgernes sundhed styrkes.

Cykelruteplanlæggeren anvender en række services, der til sam-
men gør det muligt at levere den relevante rute til cyklisten. Der 
vil i indlægget blive redegjort for den tekniske udvikling af de to 
apps, samt for de tekniske udfordringer og de valg, der er truffet.

Baggrundskortet til app’en leveres fra Albertslunds Kommunes 
webGIS via WMS. Cyklistens position hentes fra mobilens GPS, 
der sammen med rejsemålet sendes til en webservice, der udstil-
les af Afstand.dk. Denne udregner så den korteste cykelrute. Her-
udover kan man også angive position blot ved at klikke i kortet.

Adressesøgningen, altså der, hvor cyklisten angiver rejsemålet, 
anvender en helt ny intelligent adressesøgningskomponent, 
der tager højde for stavefejl i adresseindtastningen. 

I indlægget vil der også blive redegjort for de udfordringer, der 
har ligget i at ”tvinge” cyklister over på cykelstien, selvom der 
måtte være en vej, der reelt ligger tættere på. Hertil er udviklet 
en særlig sti-suge-algoritme.

KORTDAGE 2011       23

Onsdag d. 16. november – 14:15 - 14:45
Sessionsleder: Eli Skop

Teatersalen

Hans Skov-Petersen, KU LIFE

Forsker i GIS, rumlig analyse, samt menne-
skers (rumlige) adfærd.  

Medforfattere:
Jette Bredahl Jacobsen, LIFE/KU Bernhard Snizek, LIFE/KU Henrik 
 Harder, AAU 

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 ind-
tænke 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.  

Medforfattere:
Rune Eliasson GIS-medarbejder fra Albertslund Kommune og Christian 
Fischer fra Grontmij 



BRUG MEDARBEJDERNES TID MERE EFFEKTIVT,
OG OPTIMER BORGERSERVICEN

Data Scanning A/S kan hjælpe jer med at tage de nødvendige skridt mod 
en digitalisering. Via nøje planlagte digitaliseringsforløb kan vi scanne hele 
jeres arkiv og gøre alle dokumenter søgbare. Det giver både medarbejdere 
og borgere nemmere og hurtigere adgang til arkivet via deres computer. 

De enkle og mere effektive arbejdsrutiner betyder, at I sparer tid og får luft til 
at fokusere på øvrige opgaver. Fx at give borgerne en endnu bedre service.

Sikkerhed er altafgørende. Data Scanning A/S’ unikke sikkerhedskoncept 
– SafeScan® er jeres garanti for den højeste sikkerhed og fortrolighed ved 
scanning af jeres arkiv. 

Ring til din salgsafdeling på 46 55 00 70 eller mail til salg@datascanning.dk 
og hør nærmere. Du kan også gå ind på www.postdanmark.dk/datascanning.

Data Scanning A/S



Automatisering af databehandling af 
cykel GPS-data, et casestudie
   
Udgangspunktet for præsentationen er et datasæt bestående 
af GPS-data indsamlet via en undersøgelse dækkende 200 cyk-
listers daglige cykelture gennem en uge i København i foråret 
2011. På denne baggrund præsenteres nogle af de udfordringer, 
efterbehandlingen af GPS-data fra undersøgelsen har givet.

Datasættet består af 5 sekunders logninger registeret over 7 
dage gennem 24 timer for hver respondent. Respondenter bærer 
GPS-enheder, der logger GPS-data online og realtime. De kon-
taktes løbende via sms’er i den valgte undersøgelsesperiode. 

Fokus i foredraget er på de udfordringer, der knytter sig til auto-
matisering af algoritmer til oprensning af data. Her viser det sig i 
praksis, at der fi ndes meget få metoder til rådighed. Desuden er 
fokus på dataidentifi kations-algoritmer. Disse bruges til automa-
tisk at identifi cere cykelture via udviklede algoritmer. Her er det 
differentiering af tur / ophold, der er centralt.

Et hovedsigte med foredraget er at præsentere udviklede algo-
ritmer, der forsøger at minimere GPS-datamængderne, således 
at data bliver håndterbare for efterbehandling i et GIS. I forbin-
delse med præsentationen af de udviklede algoritmer præsen-
teres en metode til sammenligning af de forskellige algoritmers 
præcision med udgangspunkt i datasæt i forskellige størrelse.

Et andet hovedsigte er at diskutere principper for, om det er en 
mulighed at fjerne data, som ikke er brugbare, allerede ved data-
fangst? Således skal den enkelte GPS alene opbevare eller vide-
resende data, der er efterbehandlet lokalt i GPS-enheden.

Det tredje og sidste hovedsigte er at dokumentere, hvorledes men-
neskers adfærd, med udgangspunkt i GPS-data, hurtigt og billigt 
kan visualiseres f.eks. i ArcGIS og Google Maps i et online og real-
time setup. Dermed ønsker vi at belyse det potentiale, der ligger i 
at udvikle ”remote sensing”-temaet praktisk og forskningsmæssigt.

I den forbindelse præsenteres en række etiske overvejelser, som 
tager udgangspunkt i den verserende diskussion om, hvorledes 
HTC- og Apple-enheder registrerer menneskers adfærd allerede 
i dag. Fremover vil vi således opleve en lang række situationer, 
hvor menneskers adfærd i forskellige former vil blive analyseret i 
et online og realtime setup.

Baggrunden for undersøgelsen er et større studie af cyklisters 
adfærd (www.bikeability.dk), som gennemføres af Aalborgs og 
Københavns universiteter via et GPS-baseret studie af cyklister i 
Storkøbenhavn. På konferencen vil metodeudviklingen og præ-
liminære resultater blive fremlagt med udgangspunkt i ovenstå-
ende udfordringer.

“At spille med åbne kort”
  
Dette indlæg handler om “at spille med åbne kort”, eller om, hvor-
dan du slipper for dyre kort og i stedet kan bruge pengene på at 
lave sjove ting.

“Et godt kort, eller en ‘Cykel-Krak’!” er det svar, man ofte får, når 
man spørger en cyklist, hvad der mangler for at komme godt af-
sted på cykeltur. 

Cyklisterne mangler en ruteplanlægger, der giver dem de samme 
muligheder for at planlægge cykelture, som andre trafi kanter har 
med de kendte Krak/Eniro, Google, De Gule Sider, mfl . Cyklister 
slås stadig med at få vist ruter, der ikke bare udelader motortra-
fi k- og motorveje, men også viser cykelstier i eget tracé, smutveje, 
mm., som gør cykelturen så meget mere mindeværdig og beha-
gelig.

Samtidig er megen af den infrastruktur, man som cyklist værdsæt-
ter, for lille til at blive registreret præcist: Picnic-bænke, vandhaner, 
luftpumper, cykelhandlere, grillmuligheder, mm. er sjældent ind-
tegnet på kortene, men enormt rare at vide, hvor er på en cykeltur, 
så man kan planlægge at holde pause et rart sted.

Ønskesedlen var derfor meget lang, da Cyklistforbundet i 2010 
begyndte planlægningen af en digital guide for cyklende turister, 
der har lyst til at opleve Danmark fra sin bedste side - fra en cykel. 
Det blev hurtigt tydeligt, at en cykelruteplanlægger på et godt cy-
kelkort vil blive meget dyrt, og, ikke mindst, have lange udsigter.

Under research til turismeprojektet var vi stødt på “OpenCy-
cleMap” - den cykelrettede udgave af OpenStreetMap. I en lang 
række af lande er den meget veludbygget og detaljeret og kan 
bruges til ruteplanlægning. Cyklistforbundet besluttede sig for at 
tage det åbne, kollaborative kort, OpenStreetMap, til sig og ba-
sere projektet på dette gratis kort. Samtidig ville vi bidrage til ud-
viklingen af OpenStreetMap-kortet i Danmark.

Vi fandt dog også ud af, at valget af OpenStreetMap var kontrover-
sielt. For hvordan kan man stole på et gratis kort, med kollektivt 
ejerskab til data, decentral kvalitetssikring? Tilmed er kortet lagt 
ud af brugerne, der - uden uddannelse - selv kan foretage ændrin-
ger direkte i kortet? Det er ikke livretten blandt offentlige kortbru-
gere. Omvendt giver det frihed.

Indlægget vil komme nærmere ind på, hvorfor Cyklistforbundet 
bruger OpenStreetMap frem for andre kort, og hvordan Cyklist-
forbundet medvirker til kvalitetssikring heraf. Det vil blive berørt, 
hvad Cyklistforbundet får ud af at vende de etablerede kortspil-
lere ryggen og tegne sit eget kort. Ikke mindst vil vi vise, hvad vi 
har allerede lavet med det åbne kort.

 

GIS, GPS og cykler Session 5

Onsdag d. 16. november – 14:45 - 15:15
Sessionsleder: Eli Skop

Teatersalen

Onsdag d. 16. november – 15:15 - 15:45
Sessionsleder: Eli Skop

Teatersalen
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Michael Hammel, Dansk Cyklist Forbund

Udvikling, drift og vedligehold af digitale 
aktiviteter i Dansk Cyklist Forbund.  

Anders Sorgenfri Jensen, AAU

Anders Sorgenfri Jensen er uddannet land-
inspektør og ansat som videnskabelig as-
sistent ved Aalborg Universitets Institut for 
Arkitektur, Design og Medieteknologi. Hans 
daglige arbejde består primært i udvikling af 
nye analyseværktøjer og metoder til rensning 
af geodata i ESRI-miljø samt MySQL og Post-
greSQL/PostGIS.
 

Medforfattere:
Henrik Harder, AAU, Hans Skov-Petersen, KU 



Resultater gennem dialog

For yderligere information kontakt Heine Torsson på tlf.: 5131 4246 eller email: ht@le34.dk

Forsyning Ballerup ønskede at effektivisere opmåling af led-
ninger og komponenter i forbindelse med ledningsarbejde, 
samt registrering af løbende driftsopgaver som motionering 
af ventiler og vedligeholdelse af komponenter.

LE34 blev valgt som samarbejdspartner. For at sikre den 
optimale løsning  har ledelsen valgt at sætte  markfolkene i 
centrum. Værktøjerne tager udgangspunkt i de faktiske op-
gaver og sikrer en effektiv løsning i marken.

Forsyning Ballerup har fået et system, hvor de selv regis-
trerer ændringer i ledningsnettet og komponenter. Regis-
treringen foretages  med GPS-enheder, der måler med en 
nøjagtighed på ca. 10 cm. Målingerne behandles automa-
tisk og ender i den centrale database uden tidsrøvende da-
tabehandlinger.

Alle data er hostede i en central database, hvorfra alle 
medarbejdere altid har adgang til de aktuelle data. For at 
sikre  at kvaliteten af data er i orden, er der indarbejdet en 
mulighed for kvalitetskontrol af data inden de frigives til 
generel brug.

LE34 tror på, at GIS data i fremtiden vil anvendes på tværs 
af systemer, platforme, teknologier og organisatoriske 
grænser. Det vigtige er, at brugerne har adgang til aktuelle 
data og effektive redskaber til at løse deres opgave. Derfor 
samarbejder vi tæt med vores kunder og sætter opgaven i 
centrum, for at udvikle brugervenlige og effektive løsninger 
til dagligdagens mange GIS opgaver. 

Eksempler på løsninger:

Brugervenlig integration til mobile enheder i marken.

Workflow fra data indsamles i marken, over kvalitet-
ssikring og til publicering i WebGIS.

Managementsystem til overblik over egne data og
tilhørende metadata.

Samlet system til indberetning, sagsbehandling og
igangsættelse af forskellige aktiviteter bl.a. til det vet-
erinære beredskab og  CBR Det Central Bigårdsregis-
ter.

GIS integration til eksterne systemer, f.eks. ESDH 
systemer.

Powered by  GIS34



FKG - Det fælleskommunale 
geodatasamarbejde
   
Vi gentager successen fra 2010 med en debatsession om FKG.

I modsætning til 2010 er der nu mange erfaringer med FKG, men 
også modsatrettede synspunkter. Geodatasamarbejdet mellem 
kommunerne vil derfor blive udsat for en god og konstruktiv pa-
neldebat med spørgsmål fra salen under kyndig ledelse af ord-
styrer, Michael Israelson.

Paneldeltagere:

 - Bente Neerup, Repræsentant for FKG-bestyrelsen

 - Jens Ole Back, Projektleder for FKG-projektet

 - Bjarne Falk, Repræsentant for kommunerne (Vejle Kommune)

 - Jens Hollænder, Repræsentant for KMS

 -  Jens Kudsk Jensen, Geodata Danmark, Repræsentant for leve-
randørerne (de, der har opnået rammeaftale)

 -  Mads Bjørn-Møldrup, Intergraph, Repræsentant for leverandø-
rerne (de, der står udenfor)

 

Hvor ligger Kærstenghuus, Karens Bøg 
og Rye-Glarbo?

I nærheden er Kortdags-sekretariatet er der opstillet en compu-
ter, hvor du kan indberette DINE stednavne. Vel at mærke sted-
navne, der ikke normalt fi ndes på et kort. 

Vi kender alle til steder, som vi eller andre refererer til som et sted, 
men som, vi måske også er klar over, ikke er offi cielle stednavne. I 
folkemunde har steder fået navne, der ikke nødvendigvis er slået 
igennem på Danmarkskortet. Eksempelvis Chokoladekrydset, 
Indianerkrydset, Whiskybæltet, Svensk Kongo, Staden, Strædet, 
Nørrebronx osv. 

På årets Kortdage 2011 får du mulighed for at registrere steder 
DU kender og bygge videre på en samling af uformelle stednav-
ne, som Kort & Matrikelstyrelsen etablerede i forbindelse med 
Kulturnatten 2011 i København.

Kender du et helt særligt stednavn i Danmark, som du har lyst til 
at dele med andre og placere på det interaktive kort? Så har du 
chancen her! 

Sammen med de øvrige deltageres bidrag ved Kortdage kan det 
godt komme til at blive en betragtelig mængde stednavne, der 
bliver kendt af fl ere end de lokale på stedet.

Er du nysgerrig, så kom forbi og se, hvad det drejer sig om. Ind-
tast dit eget stednavn, eller dyk ned i, hvordan Danmark er spæk-
ket med interessant navngivning af steder. Her er også en mulig-
hed for en god dialog med dine dejlige ”kort-nørd-kolleger”  om, 
hvordan man kan arbejde med crowd-sourcing.

Lad Danmarkskortet fl yde over med stednavne-synonymer.

Debat FKG  Session 6a

Onsdag d. 16. november – 13:45 - 14:45
Sessionsleder:  Michael Israelson

Auditorium A

Mine stednavne

Alle dage ved Geoforums sekretariat
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OBS!

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

Hvis ja, skal du henvende dig til  
Lene Marcher, som så vil sørge for at din 
aftens  mad  svarer til dit behov.
Tlf.: +45 7634 1427 
e-mail.: Marcher@comwell.dk



Hvad gør græsset 
grønnere hos Atkins?

Vil du • vide mere
• hjælpe os
• vinde en iPad2 ...så kom til vores stand!

02_Atkins_Kortdage_Geoforum_2011.indd 1 01-09-2011 18:01:52



Er FOT død? Er FOT egentlig stadig ”bare” 
topografi ske kort?

Den gang størstedelen af det danske geo-domæne kastede 
deres energi ind i T0-projektet, udtrykte Ole Brande-Lavridsen: 
”Det (T0) holder ikke. T0 er ikke godt nok. Det ender nok med, at 
de bliver nødt til at måle hele skidtet om.” Han fi k ret. År senere 
gik vi i gang med at etablere FK, som blev afl øst af TOP10DK og 
TK, som gik over i FOT. Nu vover jeg påstanden: FOT er ikke godt 
nok. Vi bliver nødt til at lave noget nyt.

T0 var et oprør mod de traditionelle topografi ske papirkort. Si-
den det oprør har udviklingen stort set handlet om at tvinge 
sagen tilbage på det topografi ske spor. Medieteknologisk har 
udviklingen frem til FOT uomtvisteligt været vildt imponerende! 
Men indholdsmæssigt har vi ikke fl yttet os en millimeter siden 
de topografi ske papirkort. Alting er relativt, også millimeteren. 
Vi har ikke fl yttet os en millimeter i forhold til slutbrugerens an-
vendelse af produktet.

På intet tidspunkt, siden T0-oprøret, har posen været rystet for 
at give produktet et hovedeftersyn – i forhold til slutbrugerens 
anvendelse af produktet. Udviklingen har handlet om teknolo-
gisk tilpasning og optimering (og det er meget fl ot gjort!). Der-
for måler og indsamler vi data og tegner fortsat, som om vi skulle 
producere topografi ske kort. Hele vores konceptuelle kort- og 
geodataverden er på visse områder, hvor den hele tiden har væ-
ret.

Har målgruppen fl yttet sig afgørende siden de topografi ske 
korts dage? Ja, vil jeg mene, og det endda i betydelig grad og 
omfang. Har vi fulgt denne udvikling? Ja, medieteknologisk. Ind-
holdsmæssigt, nej. Men det her handler ikke kun om den gode, 
gamle diskussion om form & indhold. Det handler også om, at 
struktureringen af samfundet har ændret sig radikalt og fortsat 
gør det, og at vi ikke har taget konsekvenserne heraf i geo-do-
mænet. Magtbalancen i samfundet har fl yttet sig, så hoben har 
meget, meget lettere ved at ændre adfærd i samlet trop. Magt-
balanceforskydningen kommer bl.a. til udtryk via de sociale me-
diers magt. Det kan ses som noget negativt, men det kan også 
udnyttes konstruktivt.

Foredraget vil handle om en påvisning af, hvorfor FOT fortsat 
”bare” er et topografi sk kort i forhold til den udvikling, der fore-
går med stormskridt rundt omkring os hos informationsslutbru-
gerne og hos den hob af almindelige mennesker, som skaber 
data og information i rasende høj hastighed og kvalitet. Fore-
draget er et diskussionsoplæg til et nyt, nødvendigt oprør mod 
uhensigtsmæssige vaner.
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Anvendelse af FOT-data nu og 
fremadrettet

Hvem har brug for FOT-data? Hvorfor og hvordan?

Vi må konstatere, at i dag (dvs. pr. 1. maj 2011) benyttes FOT-data 
næsten udelukkende af kommunerne og KMS. Dette billede må 
dog forventes at ændre sig lige så snart, FOT bliver landsdæk-
kende.

Foreningen FOTdanmarks mål er at være landsdækkende inden 
udgangen af 2012. I dag er der færdigproduceret FOT-data for 69 
kommuner. Der er planlagt produktion for alle øvrige kommu-
ner – undtagen de 5, der står udenfor foreningen. Vi tror på, at 
alle landets kommuner vil have indgået en aftale om produktion 
af FOT-data i løbet af det kommende år.

Det er nu lykkes FOTdanmark at få skabt interesse for FOT uden-
for de primære interessenter i foreningen. Således er der i øje-
blikket en dialog i gang med en række styrelser om samarbejde 
om data. Kendetegnende for disse ”nye” parter er, at de alle ud-
trykker, at de først rigtigt kan begynde at benytte FOT, når FOT-
data fi ndes fra hele landet.

Allerede nu er planlægningen af de fremtidige løsninger, hvor 
FOT-data indgår, i gang. I det følgende er listet eksempler på 
igangværende eller planlagte projekter, hvor FOT-data spiller en 
grundlæggende rolle:

•   Miljøministeriet har gennemført en test af kvalitet og fuldstæn-
dighed i Vandløbstemaet for dermed at se, om data egner sig til 
at blive anvendt som grundlag for myndighedernes vandløbs-
administration.

•  FødevareErhverv skal inden udgangen af 2012 have adgang til 
et landdækkende tema af vandløbskanter til administrationen 
af randzoner. De har igangsat et projekt, hvor man vil kontrol-
lere kvaliteten i FOT registreringer af vandløbskant, samt vil se 
på, om registreringen evt. kan forfi nes.

•  Vejdirektoratet har nu igennem det sidste års tid arbejdet med 
FOTdata i forbindelse med Projekt Digital Vejnet. Projektet har 
givet anledning til et frugtbart samarbejde mellem FOT og VD. 
Der vil blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til politisk be-
handling i løbet af sommeren 2011.

•  Ministeriet for by bolig og landdistrikter er ved at igangsætte 
NOVA, som er et projekt, der har til formål at forbedre adgan-
gen til løbende opdaterede vej- og adresseoplysninger. FOT 
vejmidter skal indgå som vigtigt element i denne løsning.

Indlægget vil fokusere på status for disse og evt. andre initiati-
ver, hvor FOT-data anvendes eller planlægges anvendt. Projekter 
er i forskellige stader - nogle er under opstart, andre er ved at 
være færdige.

FOT Session 6b

Onsdag d. 16. november – 14:45 - 15:15
Sessionsleder: Lennart Christoffersen

Auditorium A  
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Lars Brodersen, AAU

Forskning og undervisning i geokommuni-
kation, kort- og geodata, videnskabsteori, 
projektmetode og informationsdesign. 

Thomas W. Møller, FOTdanmark  

Sekretariatsleder for FOTdanmark  

 



NIRAS A/S www.niras.dk

EN GLAD 
VINDER FRA 
KORTDAGE 
2010

Kom forbi NIRAS standen og 
hør hvordan du bliver en vinder

Fotooptagelse fra helikoptertur 
over blandt andet Rudersdal 
Kommune og København.
Helikopterturen var 
hovedpræmien fra NIRAS i 
anledningn af Kortdage 2010.



Termografi sk kortlægning af 
fjernvarmenettet

Danske fjernvarmeværker foretager løbende systematisk reno-
vering og vedligeholdelse af fjernvarmeledningsnettet. Dette 
gøres for: 
- at sikre forsyningssikkerheden
- at bevare anlægsværdierne i fjernvarmenettet
- at holde fjernvarmedistributionsprisen på et minimum
-  at minimere de miljømæssige belastninger, herunder mindske 

varmetabet

Grundlaget for denne systematiske renovering og vedligehol-
delse er en viden om de eksisterende anlægsdele.

Gennem en god ledningsregistrering i GIS samt pålidelige til-
standsregistreringer, hvor ledningsbrud og anormaliteter er 
lokaliserede, kan renoveringsindsatsen optimeres. Jo bedre 
datagrundlag, hvorpå prioritering foretages, desto bedre bliver 
renoveringsindsatsen.

Værkerne anvender forskellige teknikker til at kortlægge brud 
og anormaliteter i ledningsnettet, herunder termografi sk kort-
lægning. En sådan kortlægning består af:

-  dataindsamling med fl ybåren termografi sk sensor, hvor der 
gennemføres en overfl yvning i vinterperioden i en højde på ca. 
500 m.

-  georeferering af indsamlede data med oprettelse af termo-
grafi ske billeder Herunder produktion af en termomosaik, der 
viser varmeforskelle mellem fjernvarmetracé og det omkring-
liggende terræn

-  tilstandsregistrering, hvor varmeforskellene mellem fjernvar-
meledninger og omgivelser klassifi ceres, hvorved brud og 
anormaliteter i fjernvarmenettet udpeges og beskrives

Termografi ske kort og tilstandsregistrering kan indlæses i vær-
kets GIS. Herved kan værkets ledningsmester kombinere til-
standsoplysningerne med komponentoplysninger og øvrige 
temaer i ledningsregistreringen.

I indlægget gennemgås en termografi sk kortlægning af fjern-
varmenettene hos hhv. Høje Tåstrup Fjernvarme og Albertslund 
Varmeværk. Herunder demonstreres en række fordele ved me-
toden, hvor de væsentligste er:

-  at alle fjernvarmeledninger tilstandsregistreres, inkl. ledninger, 
der ligger, hvor der ikke umiddelbart er adgang, eksempelvis 
ledninger i stisystemer og stikledninger på privat område

-  at værket får én samlet tilstandsregistrering med kortvisning, 
således at ledningsmesteren hurtigt kan få et overblik over, 
hvor behovet for renovering og vedligeholdelse er størst.

Forsyning Session 7

Onsdag d. 16. november – 13:45 - 14:15
Sessionsleder: Vagn Hyldgaard

Auditorium B

Onsdag d. 16. november – 14:15 - 14:45
Sessionsleder: Vagn Hyldgaard

Auditorium B

GIS i en Kloakforsyning
 
I Aalborg Kloakforsyning er GIS ikke ”verdens navle” og heller 
ikke vores vigtigste mission.

Vores mission er:
“at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske 
samtidig med, at de ikke skal kunne lugte eller se det spildevand, 
som vi vil medvirke til at behandle bæredygtigt.”

Missionen opfyldes ved, at vi driver et kloaksystem sikkert og 
billigt, under hensyntagen miljø og arbejdsmiljø. For at opfylde 
vores mission, mener vi, at IT vil kunne hjælpe os. 

Vores IT-vision er: 
”I 2020 understøtter IT alle arbejdsgange i Kloakforsyningen.”

Vores IT-strategi indeholder bla. elementerne:
-  ”Alle medarbejdere og rådgivere i den virtuelle organisation 

har nem adgang til data og værktøjer – som udgangspunkt via 
browser.”

- ”Centrale data – data lagres kun et sted.”

-  ”En IT-arkitektur, der tilgodeser integration mellem de forskel-
lige systemer.”

-  ”Alle medarbejdere skal besidde de nødvendige faglige kom-
petencer for at anvende relevant IT til løsning af egne arbejds-
opgaver – medarbejderne inddrages som udgangspunkt i ud-
viklingen af deres egne IT-værktøjer.”

I relation til IT-visionen er GIS derimod blevet et meget vigtigt 
værktøj, som hjælper medarbejderne med at udføre deres ar-
bejde godt og effektivt. GIS er et værktøj i medarbejderens 
værktøjskasse. Til nogle opgaver er GIS et godt værktøj. Til andre 
opgaver er andre værktøjer bedre. Værktøjer skal kunne vælges 
specifi kt til den enkelte opgave – og værktøjerne skal være mål-
rettet til den enkelte opgave!

Jeg vil fortælle om virkeliggørelse af vores IT-vision, via bl.a. de 
nævnte strategier, og om hvordan, GIS indgår i strategien.

Jeg vil fortælle om, hvordan vi mener, at organisationen er vig-
tig, for at GIS-værktøjer kommer i spil på den rigtige måde og 
giver brugerne størst mulig udbytte.

Jeg vil give eksempler på sammenhænge, hvor Aalborg Forsyning, 
Kloak A/S, anvender GIS-værktøjer med forskellige indgangsvink-
ler afhængig af brugers arbejdsopgaver og forudsætninger.
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Theodor Møller Moos, COWI

Theodor har arbejdet med fjernvarme i 25 år 
og arbejder løbende med handlingsplaner 
for renovering og vedligeholdelse af fjernvar-
menet for en række værker. 

Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg forsyning

IT og GIS mht. opbygning af systemer, anven-
delse og vedligeholdelse  



Geodata Danmark 
                     – en stærk medspiller

Geodata Danmark er som et Football Team – et hold fyldt 
af individualister og holdspillere, der hver især er specialister 
på netop den position vi besidder. Tilsammen udgør vi en 
stærk og dynamisk enhed, der ved fælles hjælp når målet!

Hos Geodata Danmark får du:

 En stærk og robust medspiller
 En innovativ og visionær medspiller
 En erfaren og sikker medspiller
 En medspiller med enorm viden om GIS og Geodata
 En medspiller der sætter mennesket frem for systemet

Så er bolden kastet – deltag i Geodata Danmarks konkurrence, 
se mere ved at scanne her eller på www.geodata.dk 

Besøg vores stand på Kortdage 2011, hvor vi traditionen 
tro byder på en kold fadøl 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

Geodata Danmark 
                    – en stærk medspiller
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Ny LER-lov stiller nye krav og LER-
systemet følger med tiden

De juridiske rammer for LER blev fastsat i lov af 24. februar 2004. 
I september 2010 trådte en ny lov, om registrering af lednings-
ejere og pligt til at forespørge i LER, i kraft.

Den “nye LER-lov” indeholder, som det vigtigste, en udvidelse 
af forespørgselspligten. Derved vil den nye lov være relevant for 
en række nye brugere, som graver i arealer, der ikke tidligere var 
omfattet af LER-loven.

Før gjaldt pligten alene offentlige veje og private fællesveje. 
Nu skal ledningsejerne registrere alle de arealer, der graves i, da 
forespørgselspligten er udvidet, så den dækker hele det danske 
territorium. Det indebærer, at der skal forespørges forud for gra-
vearbejder overalt på land og ud til den danske 12 sømile ter-
ritorialgrænse.

Dette nødvendiggør nogle undtagelser fra den generelle fore-
spørgselspligt. De vigtigste undtagelser vil blive gennemgået i 
foredraget. Den undtagelse, som giver anledning til fl est diskus-
sioner, er undtagelsen ved overfl adiske gravearbejder på ned til 
40 cm, samt stikledninger på private arealer og råstofgravning.

Udover en ændring i loven er der i 2011 også sket et teknologi-
skift i LER-systemet. Vi vil derfor i indlægget dække LER bredt og 
både fortælle om indholdet af den nye lov og konsekvenserne 
heraf for både ledningsejere, rådgivere og entreprenærer. Vi vil 
også forklare om det teknologiskift, der er sket i 2011.

Det er primært GIS-delen af løsningen, som er blevet udskiftet. 
Nu anvendes Open Source produktet Geoserver. Der er også la-
vet en række andre forbedringer og fornyelser, som har givet en 
mere stabil løsning og en bedre performance.

Vi vil fortælle om, hvad teknologiskiftet omfatter, og fokusere 
på, hvordan det direkte har haft en positiv indfl ydelse på bruger-
nes anvendelse af LER.

Endelig vil vi åbne op for de tanker, vi har gjort for fremtiden 
med hensyn til brugergrænsefl ade og funktionalitet.

Web-GIS til effektivisering i en 
Forsyningsvirksomhed

Hjørring Vandselskab blev etableret i 2007 og omfatter forsy-
ningsområderne vand og spildevand. Et vigtigt mål for virksom-
heden er at kunne yde forbrugere og samarbejdspartnere høj 
og kvalifi ceret service. Vandselskabet har ansvaret for opdateret 
ledningsdokumentation og stiller disse digitale oplysninger til 
rådighed for planlægning, administration, drifts- og vedligehol-
delse, værdiopgørelser, graveaktører m.m.

I dag anvendes ledningsregistreringsværktøjer baseret på Micro-
Station indenfor afl øb (DANDAS) og vand. Øvrige arbejdsgange 
- eksempelvis forespørgsler fra administrationen eller tilpasnin-
ger fra markens drift- og vedligeholdelsesenhed - foretages nu 
fra Mapinfo Stratus webGIS suppleret med MapInfo View.

Vandselskabet har netop afsluttet et forløb, hvor vi har udskilt IT 
og GIS fra kommunen til eget regi. I den forbindelse har vi bl.a. 
sigtet mod at rationalisere og effektivisere anvendelsen af vo-
res ledningsdata og GIS generelt. Nogle af de udfordringer, som 
Vandselskabet bl.a. stod overfor, var: 
- at rationalisere besvarelsen af graveforespørgsler i LER ved at 
automatisere processen omkring udlevering af ledningsdata,
- at udbrede anvendelsen af GIS i hele organisationen ved at til-
byde medarbejdere og direktionen let forståelige værktøjer,
- at sørge for, at interne brugere i høj grad kan betjene sig selv 
med f.eks. plot, forespørgsler og søgninger, samt
- at udbrede selvbetjening for Vandselskabets forbrugere.

Hjørring Vandselskab valgte at indføre en hosted webGIS-løs-
ning med modul til automatisk besvarelse af henvendelser fra 
LER. Der er lagt vægt på, at vi i høj grad selv kan forestå vedlige-
holdelse og udvidelser af løsningen.

I præsentationen vil der blive fokuseret på de erfaringer vi har 
haft med indførelsen heraf, og de nye værktøjers betydning for 
arbejdsprocesserne i dag. Herunder berøres de rationaliserings-
gevinster, vi har opnået. Ligeledes vises eksempler på, hvordan 
vi har valgt at udforme løsningen og hvordan vi selv kan admi-
nistrere løsningen.
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Kim Steen Kristensen, Energi Viborg 

Ansat i Energi Viborg Vand A/S som projekt-
leder. 

Ansvarlig for driften og videreudviklingen 
af ledningsregistreringssystemet, GIS og 
WebGIS. 

 

Medforfattere: 
Jan Hvingel

 

Henrik Suadicani, Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter

Henrik Suadicani er  fuldmægtig, ph.d. og 
daglig leder af LER.

Minna Vadskjær, Grontmij, er chefkonsulent 
og projektleder for LER.  

Medforfattere:
Minna Vadskjær, Grontmij 



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 11 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 rådgivnings-

selskab, der sammen med 

kunden vælger den bedste 

programplatform til at løse 

den aktuelle opgave. I Sweco 

Position arbejder der cirka 

160 fuldtidspersoner.



- en eksplorativ workshop om fremtidens 
interaktive kort

Er du vild med interaktionsdesign og interaktive kort? Og arbej-
der du måske med dette til daglig, eller kan du ikke gå i seng for 
natten uden først lige at have kørt fi ngeren over iPad’ens glas-
fl ade? Elsker du tilmed fi lmens rumlige verden og kan fortabe 
dig i cyberworlds landskaber, så er denne workshop noget for 
dig. Og du er noget for workshoppens andre deltagere.

Sammen vil vi fi nde og udforske nye innovative interaktions- og 
visualiseringsformer til interaktive kort. Vi vil gensidigt berige, 
inspirere og motivere hinanden til at gøre det endnu bedre næ-
ste gang, vi kaster os ud i interaktionsopgaver. Og vi vil sammen 
identifi cere en række eksempler på “best practice” på “bevægel-
ser af og i kort”.

Program:

1. BEVÆGELSER I KORTET
Oplæg v/ Jesper Koch, KMS

2. FJERNBETJENINGEN ET SOFAHELVEDE 
Lille øvelse (2 og 2)

3. PÅ JAGT EFTER DET INNOVATIVE
Deltagerne udforsker internettet på deres mobile medier i jagt 
på gode og dårlige interaktionseksempler. Deltagerne oriente-
rer sig både til kortløsninger, spil, apps, og fi lmklip. 
Gruppearbejde

4. SE HER! HVAD VI FANDT
Præsentation af gruppernes “fi ndings”
Plenum

5. PÅ JAGT EFTER DET INTUITIVE 
Deltagerne udforsker deres hånds, krops og øjes bevægelser i 
rum ved hjælp af analoge værktøjer som fx kamera, gribetæn-
ger, lup, klodser, papirstakke mm. Deltagerne bliver bedt om at 
bringe deres fysiske adfærd ind i en digital kontekst.
Gruppearbejde

6. SE HER! HVAD VI GJORDE 
Præsentation af gruppernes erkendelser
Plenum

7. AFRUNDING

Målgruppe: Kortdagsdeltagere, der enten selv arbejder med in-
teraktive kort, eller har kontakt med leverandører, der gør det. 
Det er et krav til deltagerne, at de medbringer både en bærbar 
computer og mindst et andet mobilt medie med internetad-
gang. Apparaterne skal bruges aktivt under workshoppen.

Refl eksioner om bevægelser af kort
De fl este af os forstår at håndtere et papirkort. Vi kan bevæge det. 
Flytte, dreje og folde det. Vi kan putte det i lommen eller i tasken; 
hænge det på tavlen eller placere det på cykelstyret eller passa-
gersædet ved siden af os i bilen. No sweat. Det er der ingen ben 
i. Og mange af os udfører bevægelserne så glidende, at de føles 
som kun en: løfte, dreje, trække til sig og lægge fra sig. Og endda 
samtidig med at øjnene scanner kortet for de informationer vi øn-
sker. Det hele kan foregå i kontinuerte intuitive processer. 

Med digitale interaktive kort er det en anden snak. Her er mange 
af bevægelserne af kortet adskilt i entydige handlinger. Vi gør en 
ting ad gangen. Så forstørrer vi, så fl ytter (pan’er) vi, så roterer vi. 
Og det er som om, at denne afbrudthed strider mod vores na-
turlige intuitive måde at håndtere objekter på. Og at koncentra-
tionen med først at fi nde den knap, der kan aktivere den enkelte 
digitale handling, dernæst at trykke på den og dernæst at vente 
på at det sker, svækker selve perceptionen af kortets informatio-
ner. At kortet oven i købet forandrer sig under disse handlinger, 
sætter yderligere pres på vores koncentration som kortlæsere.

Refl eksioner om bevægelser i kort
De fl este af os mestrer det at bevæge os frit i vores fysiske omgi-
velser. Vi forstår at lade kroppen fl ytte sig rundt ved egen kraft 
eller ved en maskines. Ja, selv i ekstrem høj fart kan vi kende for-
skel på op og ned og til højre og venstre. Vi forstår at bevæge og 
orientere os rumligt ved brug af vores muskler og sanser. Vi kan 
se og afkode et by- eller landskab. Vi kan kigge ovenfra, neden-
fra, indefra og udefra. Vi kan høre og se afstande. Smage og lugte 
luftens klarhed. Vi kan røre ved overfl ader, ru og glatte, og under 
løb kan vi mærke vejens hårdhed gennem fødder og ben. 

Det hele virker så såre simpelt, men er samtidigt så fundamentalt 
for vores måde at erkende verdenen omkring os på, at vi må kun-
ne bruge det som afsæt for at den måde vi gennem interaktive 
kort bevæger os rundt i den digitale kunstige verden. For nu er det 
muligt som aldrig før at træde ind i selve kortet. Gå på tur i det. Se 
kortet fra oven har vi altid kunnet. Men nu går vi tur i Paris og Rom 
i ved hjælp af 3d- og street wiews. Vores færden begynder i sti-
gende grad at minde om spilverdenens interaktioner og fi lmens 
gengivelser af bevægelser i rum. Og som i spillenes og fi lmens 
verden fornemmer vi vores egen tilstedeværelse i mediet. 

Denne forestilling om, at vi med vores krop bevæger os rundt 
i kortet; at vi sanser og erkender dets informationer på samme 
måde, som vi gør ved bevægelse i den analoge fysiske verden 
kortet afbilleder, sætter nye standarder for hvordan fremtidens 
interaktioner med kort kommer til at foregå.

Bevægelser af og i kort

Onsdag d. 16. november – 13:45 - 16:30
Sessionsleder: Jesper Koch

Lokale E
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Udfordringen 2011

Onsdag d. 16/11 kl. 13:45 - torsdag d. 17/11 kl. 13:45
Sessionsleder: Andreas Kragh og Jeppe Debois Baandrup

Lokale D

Udfordringen er Kortdages GIS-konkurrence, hvor det gælder 
om at arbejde med en opgave og opnå et fantastisk resultat in-
den 24 timer. En række kolleger fra GI-branchen har meldt sig og 

skal prøve kræfter med Udfordringen 2011, der er designet som 
en komprimeret udgave af et muligt innovationsforløb med det 
formål at identifi cere tværfaglige udviklingspotentialer og ud-
vikle tilhørende løsninger.

Du er velkommen til at besøge Udfordringen 2011 og følge ud-
fordrernes arbejde. Torsdag over middag afslører de deres arbej-
de og konkurrencen afsluttes. Læs mere herom på s. 54.





The relative benefi ts of professional GPS 
and Mobile GIS

The relative benefi ts of professional GPS and Mobile GIS versus 
consumer-level GPS and Satellite Navigation is the topic of this 
presentation with the focus on:

• Dispelling the common myths associated with GPS

• How to get real return on investment from professional GPS

• The future of Mobile GIS

Consumer level GPS and SatNav has set an expectation in the 
mind of the everyday user that exceptionally accurate real-time 
location can be rapidly displayed over a national dataset and a 
perfect position obtained on a low cost unit. But what is the rea-
lity of this situation for the geospatial professional?

This presentation, aimed at all levels, will start with a basic intro-
duction to the concept of GPS and quickly move into the reality 
of where GPS and Mobile GIS can assist geospatial practitioners 
and Information Managers. 

Mobile geospatial technology provides access to the value of 
accurate geospatial data - the importance of capturing once ac-
curately and then using many times correctly. This technology 
also is valuable for the connected workforce because it helps 
organizations cut down on trips to the offi ce and monitor data 
capture in real time. Using the geospatial technology in plan-
ning the data collection makes the workfl ows more effi cient. 
For fi eld workers recording the location of buried infrastructure, 
distinguishing between closely spaced assets, or relocating bu-
ried equipment, the handheld devices deliver the accuracy and 
speed required to ensure that the work of recording new asset 
locations or navigating back to previously captured assets is fast 
and reliable.

The presentation will explore the common myths of GPS – such 
as can a low cost consumer GPS unit really give sub meter level 
accuracy and relative positional accuracy versus “absolute” po-
sitional accuracy – and will provide key examples of where pro-
fessional level GPS and Mobile GIS have exhibited real return on 
investment for commercial and governmental organizations. 

This presentation will provide examples of the above for com-
mercial and governmental organizations within the USA and 
Europe. It will conclude with a look at the future of Mobile GIS.

Mobil-GIS Session 8

Onsdag d. 16. november – 16:30 - 17:00
Sessionsleder: Poul Nørgård

Teatersalen

Onsdag d. 16. november – 17:00 - 17:30
Sessionsleder: Poul Nørgård

Teatersalen
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Lee Braybrooke, Trimble

Sales Manager for the Nordic Region 

Using GPS data to measure the 
performance of multiple systems

Global positioning system (GPS) devices are embedded in eve-
rything from wrist watches to freight trucks. GPS data infrastruc-
ture is diffuse, persistently updated, and inexpensive compared 
to other data collecting hardware. These characteristics result in 
‘big data,’ a phenomenon that creates both challenges and op-
portunities for researchers. GPS vendors often discard much of 
this data shortly after it is collected, despite the fact that histori-
cal data can be leveraged to reveal patterns across large extents, 
and a very fi ne grain. 

One of the challenges of working with a continuous stream of 
GPS data is the large and ever-increasing number of GPS records. 
In order to make use of this fl ood of data, automatic processes 
can be developed in a geographic information system (GIS). 
These GIS processes must automatically fi lter, sort, and fi nd pat-
terns in millions of GPS records on a daily basis.

The methods already in use by transportation researchers to 
identify and rank roadway freight bottlenecks can be refocused 
and applied within cities to measure how fi ner-grained systems 
perform. Specifi cally, the human-scale performance of city 
spaces and cycle networks can be considered. In order to eva-
luate these micro-scale systems in a GIS, a multi-layered 3D city 
model must be developed. Next, a large GPS data set must be 
obtained. Finally, the ways that cyclists and pedestrians interact 
with this city model can be measured.

Using GPS data to identify and then describe the urban attri-
butes in Copenhagen that attract pedestrians and cyclists will 
be valuable for:
1) urban and transportation planners in the municipality of Co-
penhagen; 
2) architecture and planning students working within sustaina-
ble urbanism; and 
3) other Scandinavian and global cities interested in sustainable 
transportation and inviting urban environments.

Eric Scharnhorst, Kunstakademiet

Eric Scharnhorst, PhD Fellow, Institute of 
Planning, Royal Danish Academy of Architec-
ture. Eric Scharnhorst is using GIS and GPS to 
evaluate Copenhagen at the human-scale, 
and to describe how people use the city for 
cycling and walking. He has recently arrived 
in Denmark from Seattle, Washington, where 
he worked as a researcher at the Urban Form 
Lab and the WSDOT Transportation Research 
Center.  

 



BBR

Den direkte vej til netværk og viden

COWIs stand vil være stedet, hvor spændende foredragsholdere 
og COWIs egne eksperter sætter hinanden stævne.

Vi har håndplukket en række foredragsholdere, og nogle af 
højdepunkterne på standen bliver:

En præsentation af de applikationer, som COWI har udviklet 
for Vejdirektoratet til Digitalt Vejnet

Dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om koblingen af BBR-
oplysninger til energiselskabernes forbrugsdata, et koncept der 
bygger på COWIs viden inden for intelligent dataanvendelse

En visning af de effektiviseringsgevinster som en integration af
MapInfo Stratus har givet i Hjørring Vandselskab i forhold til 
arbejdet med at udlevere ledningsoplysninger til entreprenører, 
forbrugere og driftspersonale

Hør mere om tilstandsregistrering af fjernvarmeledninger ved 
hjælp af termografi.

A
B
C
D
E
F
G

www.cowi.dk



Med GIS og Remote Sensing på tur i 
felten
 
Så er det blevet tid til en tiltrængt pause fra GIS skrivebordet! 
Vi bevæger os ud i felten for at indsamle en masse geodata af 
mere eller mindre eksotisk karakter med de tilgængelige mobile 
GIS-systemer. Gennem eksempler fra Silkeborg til Sri Lanka de-
monstreres det, hvorledes MobilGIS i praksis er blevet brugt til 
indsamling af geodata i felten.

Gennem projekter relateret til folkesundhed vises, hvorledes 
MobilGIS (i dette tilfælde ESRI’s ArcPAD på Trimbles håndholdte 
computere) er blevet brugt til at indsamle stedbestemte data 
ved større spørgeskemaundersøgelser i udviklingslande. Ved at 
udvikle en brugervenlig og intelligent brugergrænsefl ade gøres 
det nemt for feltobservatøren at udføre en spørgeskemaun-
dersøgelse. Samtidigt sikres konsistens ved at kvalitetssikre de 
indtastede data, der gemmes direkte i databasen. Indførelsen af 
MobilGIS i udviklingslandene til bl.a. spørgeskemaundersøgel-
ser har sikret en ensartet og pålidelig dataindsamling, hvor det 
traditionelt har været udført med papir og pen.

MobilGIS er også meget anvendeligt, når man arbejder med 
satellitbilleder og Remote Sensing. Det er ofte nødvendigt at 
have information fra felten, så man kan matche denne såkaldte 
’ground truth’ med information fra satellitbilleder eller fl yfotos. 
MobilGIS kan i dette tilfælde bruges til at indsamle stedbestem-
te/geotaggede fotos eller notere observationer i attributtabeller 
tilhørende de besøgte lokaliteter.

Oplægget vil demonstrere konkrete eksempler på anvendelsen 
af GIS i felten og perspektivere over mulighederne og fremtiden 
for dette yderst relevante felt. Smartphones og tablets vil være 
en uundgåelig og naturlig del af denne fremtid. Oplægget kan 
tænkes som en inspiration til lignende projekter og forhåbent-
ligt danne grundlag for en uafhængig videns- og erfaringsud-
veksling på dette område.

 

GMES tjenester - kortlægning af 
landoverfl adetyper i Europa
 
Aktuelle oplysninger om miljøets tilstand i Europa øger mulig-
heden for at gribe ind i tide, hvis udviklingen går i den forkerte 
retning. EU’s program for ’Global Monitoring for Environment 
and Security’ (GMES) har til formål at etablere et operativt miljø-
overvågningssystem, som, drevet af konkrete brugerønsker, kan 
sikre den Europæiske offentlighed og beslutningstagere aktuel-
le, relevante og uafhængige informationer om miljøets tilstand 
på europæisk og globalt plan.

Et af fokusområderne for GMES er kortlægningen af landover-
fl adetyper og deres ændringer over tid. Til det formål er der 
oprettet en GMES-tjeneste, som anvender en kombination af 
satellitbilleder og konventionelle, primært geospatiale, data til 
kortlægning af en række forskellige parametre tilknyttet land-
overfl aden på lokalt, europæisk og globalt plan.

Det drejer sig blandt andet om kortlægning af landoverfl adety-
per, indsamling af oplysninger om biomasse, kulstof- og vand-
balance, samt en række specialprodukter med en høj rumlig 
opløsning, som dækker udvalgte områder i Europa. F.eks. vil en 
lang række byområder blive kortlagt, ligesom kortlægning af 
biodiversitet i udvalgte naturområder vil blive indledt på for-
søgsbasis.

Det Europæiske Miljøagentur har til opgave at koordinere udfø-
relsen af en væsentlig del af disse aktiviteter i samarbejde med 
en lang række medlemslande og institutioner; samlet i ’Europe-
an Environment Information and Observation Network’.

Denne præsentation vil give et indblik i EU’s miljøovervågnings-
system (GMES), hovedsageligt med udgangspunkt i kortlæg-
ning af landoverfl adetyper. Eksempler på produkter, satellitbil-
leder og andre data og produktionsmetoder vil blive gennem-
gået med henblik på at illustrere, hvordan produkterne bliver til i 
et snævert samarbejde mellem EU’s medlemslande og en række 
Europæiske organisationer og private aktører.

Mobil-GIS Session 8

Onsdag d. 16. november – 17:30 - 18:00
Sessionsleder: Poul Nørgård

Teatersalen

Global overvågning Session 9

Onsdag d. 16. november – 16:30 - 17:00
Sessionsleder: Jeppe Søndergaard Pedersen

Auditorium A
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Rasmus Borgstrøm, GRAS

Arbejder med Remote Sensing, GIS, Mo-
bilGIS, Kortlægning baseret på flyfotos og 
satellitbilleder, samt rumlige analyser.  

 

Henrik Steen Andersen, EEA

Bidrager hovedsageligt til ‘GMES in situ 
coordination project’, som har til formål at 
koordinere tilvejebringelsen og tilgængelig-
gørelsen af de in situ data (alt andet end 
satellitbilleder), som skal anvendes af GMES-
tjenesterne. GMES er EU’s miljøovervågnings-
program ‘Global Monitoring for Environment 
and Security’.  
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Galileo og GMES – her og nu

Det stigende behov for aktuel og pålidelig geografi sk informa-
tion har øget interessen for anvendelse af remote sensing-tek-
nologier. Disse kan benyttes til indsamling af billeder med høj 
opløsning til kortlægning, samt jordobservation til indsamling 
af informationer relateret til miljø og klima. Brugerne kan end-
videre drage fordel af satellitbaseret positionering i en styrkelse 
af den geografi ske infrastruktur såvel som effektiv landmåling 
og sikker navigation. Lokationsbaserede tjenester, hvor relevant 
information formidles til brugeren i real-tid, er inde i en voldsom 
udvikling. 

En række europæiske tjenester er under udvikling, hvor en bred 
vifte af geografi sk information bliver gjort tilgængelig. Det dre-
jer sig om de såkaldte GMES Core Services. Fra disse udbydes 
geografi ske data for blandt andet land og marine områder. De 
udbydes med henblik på at understøtte områder som miljø- og 
klimaovervågning og deres anvendelser indenfor kortlægning, 
transport og beredskab. Det europæiske navigationssystem Ga-
lileo vil udbyde tjenester indenfor positionering, som ligeledes 
vil understøtte kortlægning, transport og beredskab.

Geodata-branchens virksomheder kan udnytte de nye GMES- 
og Galileo-tjenesters informationer sammen med lokal informa-
tion i udviklingen af nye produkter og lokalt tilpassede tjenester. 
Det drejer sig om både nye regionale positionstjenester, hvori 
Galileo-tjenesterne udnyttes. Det drejer sig også om nye kort-
produkter, hvor GMES-tjenesternes geografi ske information kan 
udnyttes. Endelig giver en integration af de geografi ske informa-
tioner med en aktuel position yderligere perspektiver indenfor 
udvikling af nye tjenester til brug i både private virksomheder 
og offentlige forvaltninger.

Udviklingen af nye produkter, teknologier og services samt efter-
spørgslen på produkter direkte til forbrugerne er i stadig vækst. 
Som en følge heraf ses også den offentlige sektor at forbedre 
sin administration og sine services inden for beredskab, sund-
hed, logistik og transport, klima samt teknik og miljø. Endelig 
giver anvendelse af internationalt ensartede data, der primært 
er tilvejebragt ved hjælp af satellitbaseret information, et globalt 
marked for virksomhedernes produkter.

Perspektiverne for anvendelse af GMES

Der ses mange muligheder for anvendelse af data og produk-
ter fra GMES både nu og i fremtiden. Adgang til data fra mange 
kilder forventes ikke kun at lette arbejdet for mange forskellige 
brugere, herunder forskere, beslutningstagere og myndigheder. 
Det forventes også at tilføre nye datatyper, der vil øge kendska-
bet til jorden, havet og atmosfæren.

Data vil i stigende grad kunne bruges til her-og-nu opgaver. Det-
te gælder overvågningen af det globale miljø til gavn for an bred 
vifte af brugere. Foruden disse opgaver vil den stigende mæng-
de data gøre det muligt at stille et godt grundlag til rådighed for 
statistisk arbejde og analyser af mange forhold, herunder f.eks. 
vores klimasystem.

Allerede nu er det muligt at få adgang til information om det 
maritime miljø. Som eksempel tages der udgangspunkt i min 
egen virksomhed, Farvandsvæsenet, som har behov for data fra 
mange forskellige kilder for at sikre sejladsen i danske og grøn-
landske farvande.

Tilsvarende tanker og processer vil sikkert kunne optimere ar-
bejdsprocesser i andre styrelser og virksomheder. Denne pro-
cesoptimering kræver dog, at der løbende udvikles metoder til 
indsamling, behandling og især visualisering af informationerne 
fra de mange kilder. Her ses fl ere vækstområder for dansk indu-
stri, foruden det bidrag, som forventes fra industrien, i forbin-
delse med udvikling af nye sensorer og platforme til at lave må-
linger på land, fra luften, under vandet og fra rummet.

Dette omfattende arbejde kræver ikke kun koordinering natio-
nalt, men også på regionalt og ikke mindst globalt niveau. Det 
medfører, i sagens natur, krav til standardisering, så data snildt 
kan udveksles, samt hurtige og stabile kommunikationsveje. Vi-
densdeling på højt niveau er et krav, så viden om nye data, nye 
metoder, processer og produkter gøres tilgængelig for alle, og 
så ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Global overvågning Session 9

Onsdag d. 16. november – 17:00 - 17:30
Sessionsleder: Jeppe Søndergaard Pedersen

Auditorium A

Onsdag d. 16. november – 17:30 - 18:00
Sessionsleder: Jeppe Søndergaard Pedersen

Auditorium A

Per Knudsen, DTU Space

Per Knudsen har ansvaret for forskning i 
geodæsi, primært GNSS og geoinformatik, og 
drift af permanente GNSS-stationer i Grøn-
land, samt undervisningen i geoinformatik 
og Geomatics engineering. Han deltager i 
flere EU- og ESA-projekter om jordobserva-
tion, GMES og Galileo.  

 

Charlotte Wiin Havsteen, Farvandsvæse-
net

Jeg er chef for Farvandsvæsenets Division: 
Hydrografi og Maritime Data. Afdelingen 
indsamler, validerer, kvalitetssikrer og lag-
rer oceanografiske og hydrografiske data. 
Desuden udvikler afdelingen prognoser 
og andre værktøjer, der bidrager til at sikre 
sejladssen i de danske, færøske og grønland-
ske farvande. Udover de maritime data, så er 
afdlingen også ansvarlig for kvalitetssikring 
og lagring af AIS-data.  
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Et punkt i Danmark

Lounge

Der vil være et lounge-område, hvor man kan sætte sig i sofaen og fordøje indtryk eller føre en samtale i ro og mag.

Der er ingen grund til at være lounge-løs her...

Det siges, at alt er opdaget, fundet og fremstillet; det tror vi ikke 
på. Uanset, at geodatabranchen i Danmark hele tiden leverer sit 
ypperste, er vi sikre på, at der er meget, vi endnu ikke ved.

Kortdagsudvalget har bedt udstillerne om at gøre os alle klogere. 
Med øvelsen ‘Et punkt i Danmark’ har vi opfordret udstillerne til 
at bidrage til en fælles opbygget præsentation af ... ja, et punkt i 
Danmark. Der er mange andre punkter - men vi har valgt:

55 29’44, 9 29’03

De har lagt hovederne i blød, gravet kilderne igennem, sendt en 
agent i marken, spurgt naboer, genboer ... alt i alt: De har gjort 
det, de kunne, for at gøre Et punkt i Danmark til det bedst kendte 
punkt.

Du kan gå rundt på standene og se udstillernes præsentation af 
et punkt i Danmark i form af plakater, video eller via deres soft-
ware og demonstrationer.

Rigtig god fornøjelse! 
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WPS, hvad er nu det…? 

WMS, WFS og GML er i dag velkendte begreber i den danske 
geodataverden. Der er endnu ikke så mange, der kender til WPS. 
WPS står for Web Processing Service og er ligesom WMS, WFS 
og GML en specifi kation udarbejdet af Open Geospatial Consor-
tium. I dette indlæg vil vi introducere WPS og de muligheder, der 
ligger i standarden.

WPS defi nerer, hvordan en proces og dens input og output 
beskrives, hvordan en klient eksekverer processen og hvordan 
output fra processen håndteres. Inputdata til en WPS kan en-
ten være til rådighed på serveren eller sendes fra klienten. WPS 
dækker således meget bredt og kan anvendes til rigtig mange 
formål. En WPS kunne være en ruteberegningsservice, der tager 
en start- og en slutkoordinat som input og leverer en rute i f.eks. 
GML som resultat. En anden WPS kunne som input tage et ra-
darbillede og en række punkter med tilhørende meteorologiske 
observationer og udføre en kompliceret og langvarig beregning 
med en vejrudsigt som output.

Det er også mulig at bygge WPS’er sammen til en kæde af pro-
cesser. En rute fra en ruteberegningsservice kunne for eksempel 
sendes direkte videre til en højdeservice, der returnerer højde-
profi let for ruten. Styrken i WPS er, at det er en standardiseret 
måde at tilgå processeringsservices. Det er således muligt at 
anvende WPS på tværs af forskellige platforme. En organisation 
eller virksomhed kan udvikle og udstille en WPS, der vil kunne 
anvendes i en lang række forskellige systemer, ligesom vi kender 
det i dag med kort, der udstilles via WMS. 

I dette indlæg vil Bo Overgaard og Asger Skovbo Petersen gen-
nemgå WPS. Udgangspunktet vil være et eksempel på en WPS 
højdeservice, der gør det muligt at udføre komplicerede analy-
ser på en højdemodel med brug af en browser eller et vilkårligt 
GIS, der understøtter WPS.

Advanced web based geometry 
processing

Recent years have seen an increase of browser based mapping 
with complexity rivaling traditional desktop mapping software. 
In the open source world this effort has been largely based on 
OpenLayers. However, building advanced GIS often require geo-
metry processing which usually require server side processing, 
perhaps using WPS or similar technologies.

While geometry processing is complex, there is no valid reason 
why such tasks should require server side execution. The increa-
sing performance of modern browsers enables the JSTS Topo-
logy Suite to bring geoprocesssing to the browser.

JSTS Topology Suite is a project to port the well established Java 
library JTS Topology Suite to JavaScript with OpenLayers com-
patibility and can also be described as a library of spatial predi-
cates and functions for processing geometry conforming to the 
Simple Features Specifi cation for SQL published by the Open 
Geospatial Consortium. 

The goal of the project is to provide web based mapping appli-
cations using OpenLayers with a complete library for processing 
and analyzing simple geometries.

This talk will demonstrate the benefi ts of this approach by di-
scussing for what solutions this library will have distinctive ad-
vantages when fully implemented. The content is going to be 
somewhat technical and is primarily targeting e.g. developers 
and system architects, but anyone interested in geoprocessing 
or curious in what the library can achieve could benefi t in par-
ticipating.

Examples of how the library may be integrated into existing 
code environments will be shown as well as a brief discussion of 
the history of the JSTS Topology Suite and the projects current 
status.

Web-teknologi Session 10

Onsdag d. 16. november – 16:30 - 17:00
Sessionsleder: Bo Overgaard
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Asger Sigurd Skovbo Petersen, Grontmij

Projektleder og udvikler inden for GIS og 
geodata.  

Medforfattere:
Bo Overgaard 

Johan Hasselström, SWECO

Johan Hasselström is a software developer 
working at SWECO since 2007. He develops 
both server- and clientside, often using 
OpenLayers as a key component of the front 
end.  

Medforfattere:
Björn Harrtell, SWECO 



Tile-caching, myter og fakta

Det er gået stærkt med kort på nettet, siden Google i 2006 satte 
en ny dagsorden med tile-caching i Google Maps. De nye meto-
der har siden vundet indpas i de fl este korttjenester på Internet 
og anvendes i dag også i alle de førende WebGIS-løsninger. Det 
er derfor også naturligt, at KMS er begyndt at udbyde tjenester 
med tile-caching som WMTS-tjenester på nettet.

Hvad er principperne og teknikkerne bagved tile-caching? Hvor-
dan tile-cacher man i praksis? Hvorfor går det så hurtigt med 
kortvisning, når man anvender tile-caching? Hvornår er tile-ca-
ching attraktivt at anvende frem for de hidtil kendte metoder? 
Hvad er bedst – den danske vedtagne tile-standard eller Goog-
le/Microsoft tile-standard? Hvorfor kan man ikke kombinere kort 
fra Google Maps og Microsoft Bing med data fra KMS’s WMTS-
tjenester? Endelig kan man spørge, hvad med nøjagtigheden? 
Er data, som udbydes i ETRS 89 UTM zone 32 projektionen, mere 
nøjagtige end data i WebMercator? Hvordan måler man ”sande” 
afstande og arealer i WebMercator?

Der fi ndes en række værktøjer til at tile-cache data. Uanset værk-
tøjet vil det dog være de samme trin, der skal tages for at etab-
lere ”fornuftige” tile-cachede datasæt.

Disse trin i processen samt de valg, der skal tages, vil blive gen-
nemgået i indlægget. Fordele og ulemper ved anvendelsen af 
de forskellige tile-caching principper vil blive fremhævet, lige-
som betydningen af tile-størrelser, skalaer og lag, set i forhold til 
de aktuelle data, vil blive gennemgået. 
Der vil herunder også blive redegjort for forskellene på det 
danske nationale tile-skema og de principper, som anvendes i 
Google Maps og Bing Maps, samt nogle af de øvrige udfordrin-
ger, man møder ved brug af tile-cachede data.

Indlægget vil således gennem praktiske eksempler belyse, hvad 
tile-caching er, og forhåbentlig gøre emnet lidt mere forståe ligt.

Generalforsamlingen 2011

Geoforums generalforsamling afholdes i forbindelse med 
Kortdage 2011.

Dagsorden ved Generalforsamling 2011
 
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.
 

På valg er i 2011:

Ad pkt. 7: Michael Israelson er på valg og modtager ikke gen-
valg.

Ad pkt. 8: Kristian Skak-Nielsen og Mads Staunskær er på valg 
og modtager begge genvalg. Hans Skov-Petersen er på valg og 
kan ikke genvælges. Jesper Stenstrup er på valg og modtager 
ikke genvalg.

Du kan fi nde dokumenter til dagsordenen på Geoforum‘s 
hjemme side.

Web-teknologi Session 10

Onsdag d. 16. november – 17:30 - 18:00
Sessionsleder: Bo Overgaard

Auditorium B
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Generalforsamling

Onsdag d. 16. november – 21: 00- 22:30
Sessionsleder: Jesper Skovdal

Auditorium A

Thomas Mørk Andersen, Geodata Danmark

Thomas er GIS-konsulent i Geodata Danmark 
og yder rådgivning inden for databehand-
ling, opsætning og anvendelse af geodata i 
WebGIS og desktop GIS til kommuner, led-
ningsejere, FOTdanmark m.fl.

Thomas startede i Matrikeldirektoratet/KMS 
og har siden midten af 90’erne arbejdet med 
GIS og geodata i Geodata Danmark. Han har 
specialiseret sig i databearbejdning og data-
konvertering imellem forskellige platforme og 
standarder, og herunder også i tile-caching.  

 



Rigtige mænd fl yver 5D
Avanceret, polydimensional GIS i svævefl yvning

X-, Y- og Z-koordinater er kendt stof i GIS. Tiden er også en kendt 
dimension. Læg dertil, som femte dimension, en afgørende nød-
vendig, men ukontrollabel energitilførsel. Det er de fem grund-
læggende dimensioner i svævefl yvning. Dertil kommer en stor 
mængde afl edte variable som fx afstanden til jorden og andre 
hårde genstande, nødvendig hastighed, pilotens ydeevne og 
begrænsninger, betjening af fl yet, styregrejer og instrumenter, 
luftrumsbegrænsninger og øvrig information fra fl yvekort, og 
måske diverse konkurrenceparametre.

En svævefl yvemaskine holder sig fl yvende ved tilførsel af poten-
tiel energi gennem opadstigende luft. Den potentielle energi 
omsættes til kinetisk energi ved at fl yve skråt nedad. Det går fi nt 
et stykke tid; de bedste svævefl y kan fl yve 62 meter frem for hver 
1 meter, de synker. Inden man rammer jorden, skal man gerne 
fi nde noget nyt opadstigende luft, så der kan tilføres en ny por-
tion energi. En god svævefl yver kan på en god dag fl yve 3-500 
km og endda helt op til 1200 km på de bedste betingelser.

Ved konkurrencefl yvning skal der også holdes øje med måske 
20 andre svævefl yvemaskiner, som samler energi i den samme 
lille opadstigende luftboble. Der skal navigeres mellem kon-
kurrencens fi kspunkter, konkurrencens tidsbegrænsninger skal 
overholdes, luftrumsbegrænsninger skal overholdes, og fl yets 
styregrejer og instrumenter skal betjenes. Det hele afhænger af 
pilotens ydeevne og begrænsninger i forhold til disse dimensio-
ner og variable.

Hvordan holder man så styr på alt det? Den ultimative opgave, 
nemlig at undgå at slå sig ihjel, løses ved skarp træning. Optime-
ringsprocessen mod størst mulig præstation og nydelse styres 
ved avanceret, polydimensional GIS. Et utal af variable holdes 
(nogenlunde) under kontrol vha. software på en sølle PDA under 
fl yvningen og efterfølgende vha. analysesoftware. Det drejer sig 
fx om fl yvemaskinens præstationsparametre, såsom glidetal og 
synkehastighed ved forskellige hastigheder, positionen i tre di-
mensioner i forhold til både jordoverfl aden og fi kspunkter på 
en rute og selve målet for fl yvningen, luftrumsbegrænsningers 
sted, tid og attributter, energitilførslen fra naturens ukontrolla-
ble vejr, og så lige hvordan piloten har det og klarer fl yvningen.

I foredraget vil det blive præsenteret, hvor avanceret GIS skal 
være for at hjælpe piloten med at holde styr på så mange di-
mensioner og variable. Der bliver vist data fra aktuelle fl yvninger 
suppleret med fotografi er og fi lm fra samme fl yvninger. Det er 
samtidig en demonstration af, hvor brugervenligt avanceret og 
polydimensionalt GIS-software kan udformes. Avanceret GIS be-
høver ikke være forbeholdt ”de nørdede”; selv svævefl yvere kan 
fi nde ud af det. 

Geografi ske grunddata i den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Med udgangspunkt i arbejdet med at fastlægge det strategiske 
grundlag for den fortsatte effektivitets- og serviceudvikling af 
den danske forvaltning, ”Den digitale vej til fremtidig velfærd”, 
gives et indblik i de mål og aktiviteter, der kan ses som arbejds-
opgaver i de kommende år.

Fastlæggelsen af en geografi sk dimension i form af grunddata 
for geografi sk information, veje og fast ejendom er 1 af 5 områ-
der indenfor den fællesoffentlige forvaltning, der indgår i den 
næste 4-årige digitaliseringsstrategi, som kommuner, regioner 
og staten står bag.

De 5 grunddata-områder er: 
• Geografi sk information, veje og fast ejendom
• Ejendomme, boliger, bygninger og adresser
• Personers identitet, bopæl og familieforhold 
• Virksomheder og deres nøglepersoner
• Borgernes indkomst, formue og uddannelse

Én af de bærende ideer, med at defi nere autoritative grunddata 
i den nye digitaliseringsstrategi, er, at de skal være et fælles for-
valtningsgrundlag for den offentlige sektor, der vedligeholdes 
ét sted og anvendes af alle myndigheder. For at dette kan lade 
sig gøre, skal grunddata have en høj teknisk tilgængelighed på 
ét sted med meget høj svartidskapacitet og tilgængelighed (24 
x 7). Fordele og udfordringer trækkes op og forskellige løsninger 
diskuteres.

Desuden indgår en række initiativer for at forbedre kvaliteten af 
grunddata i digitaliseringsstrategien. De initiativer, der omfatter 
grunddata for geografi sk information, veje og fast ejendom, bli-
ver gennemgået.

KMS fortæller sin historie fra arbejdet med den nye digitali-
seringsstrategi og giver et bud på nogle af de muligheder for 
løsninger, der ses i horisonten. Implementering af strategien vil 
give Danmark et langt spring fremad og give geografi ske data 
en fremtrædende autoritativ rolle i digitaliseringen af den of-
fentlige sektor.

Soirée

Onsdag d. 16. november – 22:30 - 23:30
Sessionsleder: Jesper Koch

Teatersalen

Den fællesoffentlige  Session 11
Digitaliseringsstrategi

Torsdag d. 17. november – 10:30 - 11:00
Sessionsleder: Kirsten Elbo

Teatersalen
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Lars Brodersen, Aalborg Svæveflyveklub, 
Aviator

Geokommunikation, GIS, informationsde-
sign, kommunikation, projektstyring - og 
svæveflyvning. 

 

Arne Simonsen, KMS

Arne Simonsen er specialkonsulent. Han er 
ansat i KMS og arbejder med overordnede 
politiske og forretningsmæssige forhold 
vedrørende infrastruktur for geografisk 
information og digital forvaltning. Han er 
desuden sekretariatsleder i Servicefælles-
skabet for Geodata og Samordningsudvalget 
vedrørende infrastrukturen for geografisk 
information.  

Medforfattere:
Chefkonsulent Flemming Nissen 



Digitalisering 2011-2015: Genbrug af 
bygnings- og ejendomsdata

Arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har sat 
fokus på genbrug af offentlige grunddata. I vinteren 2010-2011 
udpegede fem arbejdsgrupper under Finansministeriets vejled-
ning en række dataobjekter og datasæt som ”autoritative grund-
data”, der som sådan skal anvendes på tværs af den offentlige 
forvaltning.

Ideen om ”autoritative data” er helt i tråd med geodata-verde-
nens tanker om geografi ske referencedata og principperne i 
INSPIRE. Det er meget positivt, hvis disse principper nu kan dan-
ne grundlag for statens og kommunernes fremtidige digitale 
løsninger.

Ministeriet for by bolig og landdistrikter deltog i fl ere af de ned-
satte ”genbrugs-arbejdsgrupper” og havde rollen som tovhol-
der i den gruppe, der beskæftigede sig med ”ejendomme, byg-
ninger, boliger og adressedannelse”.

Som et resultat af dette samarbejde har EBST udarbejdet et am-
bitiøst forslag til forbedret genbrug af bygnings- og ejendoms-
data. Planen omfatter en vifte af initiativer, der tilsammen skal 
sikre en tidligere, mere effektiv og entydig registrering og sted-
fæstelse af bygnings- og ejendomsdata. Den er centreret om 
Bygnings- og Boligregisteret (BBR), matriklen og tinglysningen. 
Forslaget vil dermed styrke den geografi ske infrastruktur og de 
geografi ske potentialer på bygnings- og ejendomsområdet.

Planen er baseret på en god business case, idet den bl.a. skal elimi-
nere dobbeltregistrering og vedligeholdelse af kopiregistre. Den 
skal tillige understøtte, at ejendoms- og bygningsdata på en enkel 
og sikker måde bliver stillet til rådighed for de primære brugere, 
hvoraf kommunerne og SKAT er de to mest betydende.

I præsentationen vil vi gøre rede for de enkelte elementer i pla-
nen, i business casen og for parternes roller i realiseringen. Vi vil 
vise hvilke fordele, brugerne af bygnings- og ejendomsdata i og 
udenfor geodata-verdenen kan forvente. I foredraget vil vi lige-
ledes præsentere og illustrere den foreslåede plan og baggrun-
den for planen, og vil endvidere give ”sidste nyt” om, hvordan 
processen skrider frem. 

Genbrug af adressedata

Arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har sat 
fokus på genbrug af offentlige grunddata. I vinteren 2010-2011 
udpegedes fem arbejdsgrupper, der under Finansministeriets 
vejledning så nærmere på en række dataobjekter og datasæt 
som ”autoritative grunddata”. Disse skal som sådan anvendes på 
tværs af den offentlige forvaltning.

Ideen om ”autoritative data” er helt i tråd med geodata-verde-
nens tanker om geografi ske referencedata og principperne i 
INSPIRE. Det er meget positivt, hvis disse principper nu kan dan-
ne grundlag for statens og kommunernes fremtidige digitale 
løsninger.

Ministeriet for by bolig og landdistrikter deltog i fl ere af de ned-
satte ”genbrugs-arbejdsgrupper” og havde rollen som tovhol-
der i den gruppe, der beskæftigede sig med ”ejendomme, byg-
ninger, boliger og adressedannelse”.

Som et resultat af dette samarbejde har EBST sammensat en 
ambitiøs plan for forbedret genbrug af adressedata. I foredraget 
vil vi præsentere og illustrere planen, baggrunden for den, samt 
give ”sidste nyt” om, hvordan processen skrider frem.

Planen udpeger BBRs adresser som ”autoritative” og bestemmer, 
at de skal stilles til rådighed for brugerne ved hjælp af forskellige 
webservices (som AWS) med meget høj kapacitet og sikkerhed.

Planen samler derudover en række initiativer, som tidligere har 
været foreslået af bl.a. kommunerne og af de centrale brugere af 
adressedata. Det er f.eks. en del af planen, at både folkeregistre-
ringen (CPR) og virksomhedsregistret (CVR) anvender de samme 
autoritative adresser som grundlag.

Planen peger ligeledes på, hvordan dannelsen af nye vejnavne 
og adresser kan forenkles og samles myndighedsmæssigt under 
BBR-området. Det er også en del af planen, at oplysninger om 
vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative områder 
(sogne, post-, valg- og skole-distrikter, mm.) skabes og vedli-
geholdes som ægte geodata. Dvs. ved hjælp af den geografi ske 
afgrænsning af disse inddelinger i DAGI-datasættet.

Planen kan basere sig på en god business case, idet planen bl.a. 
vil eliminere dobbeltregistrering, fejl, fl askehalse og vedligehol-
delse af kopiregistre. Samtidig skal den sikre, at vejnavne- og 
adressedata på en lettere måde kan nyttiggøres af et meget 
stort antal brugere.

I præsentationen vil vi gøre rede for de enkelte elementer i for-
slaget, i business casen og for parternes roller i realiseringen. 
Vi vil vise hvilke fordele, brugerne af adressedata i og udenfor 
geodata-verdenen kan forvente.

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Session 11

Torsdag d. 17. november – 11:00 - 11:30
Sessionsleder: Kirsten Elbo

Teatersalen
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Torsdag d. 17. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Kirsten Elbo

Teatersalen

Peter Lindbo Larsen, MBBL

Samordning og udvikling af bygnings- og 
ejendomsdatasystemer, herunder gen-
nemførelse af den fælles ejendomsreference 
(e-REF).  

Morten Lind, MBBL

Specialkonsulent i Ministeriet for by bolig og 
landdistrikter med arbejdsområder indenfor 
basisregistre, digitalisering og digital forvalt-
ning. Har især registerlandskabet omkring 
BBR samt adresser og adressedata som an-
svarsområde.  
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Hvordan kortlægger man oplevelses-
værdier i et GIS? 
 
Hvornår har man fornemmelsen af at befi nde sig i en rigtig skov? 
Hvordan oplever man en følelse af rum og frihed? Hvor er der 
urørte og eventyrlige naturmiljøer?

Hvordan kortlægger man følelser og oplevelser? Svarene på dis-
se og mange andre spørgsmål forsøges besvaret i dette indlæg.

Med baggrund i en tværkommunal oplevelsesværdikortlæg-
ning på Vestegnen føres tilhørerne ind i en verden af oplevelses-
værdier, analyser og konklusioner. Formålet med oplevelsesvær-
dikortlægningen er at give et overblik over, hvad den aktuelle 
status er med hensyn til en række oplevelsesværdier, der er delt 
ind i en række klasser, heriblandt ”Naturrigdom og landskabs-
former”, ”Skovfølelse”, ”Aktivitet og udfordring” og ”Service og 
samvær”.

Oplægget kommer omkring de udfordringer og diskussioner, 
der opstår, når der arbejdes på “tværkommunale” data og der 
vil også blive fokus på det at “placere” en metode i et GIS - og 
opbygge en temmelig kompleks GIS-analyse. 

Resultatet fra oplevelsesværdikortlægningen vil blive fremlagt 
med en række eksempler, der viser, hvordan den kan bruges til 
en promovering af disse værdier på Vestegnen. Det gælder både 
overfor borgerne, men også overfor såvel politikere som turister. 
I det videre interne arbejde i kommunerne vil resultatet og erfa-
ringerne danne grundlag for nye tiltag og indsatsområder.

Metoden til oplevelsesværdikortlægningen blev oprindeligt ud-
viklet i forbindelse med Hovedstadens Udviklings Råds (HUR) 
fremlæggelse af ”Det grønne håndtryk”. Det er på baggrund af 
denne metode, at den nye kortlægning foretages. Det har i pro-
cessen været nødvendigt at forholde sig kritisk til de oprindelige 
parametre, da det hurtigt viste sig, at en række landskabsmæs-
sige og infrastrukturelle karakteristika på Vestegnen var meget 
forskellige fra det, man f.eks. fi nder i Nordsjælland. 

Projektet er forankret i Åbenland Gruppen, under Vestegnssam-
arbejdet, der har indgået en aftale med et konsulentfi rma om 
projektforløb, GIS-analyse, kortproduktion og dokumentation, 
herunder afrapportering. Indlægsholderen har fungeret som 
tværgående GIS-koordinator i projektet. I Vestegnssamarbej-
det deltager Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Albertslund, Høje Ta-
astrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Statistics eXplorer

I forbindelse med et stigende behov for formidling af komplekse 
datamængder, arbejder Danmarks Statistik med det statistiske 
analyseværktøj Statistics eXplorer. Analyseværktøjet er udviklet 
af et hold forskere ved Norrköping Universitet og Danmarks Sta-
tistik har gennem dialog med udviklerne fået indført fl ere mulig-
heder i værktøjet, som vil gavne vores statistikbrugere.

Det er Danmarks Statistiks opfattelse, at værktøjet kan være af 
interesse for mange forskellige typer af brugere i forbindelse 
med analyse og formidling af geografi sk fordelt statistik – og 
specielt tidsserier. Analyseværktøjet er som værktøj i stand til at 
bistå med overblik over sammenhænge mellem tid og rum.

Som navnet eXplorer indikerer, er værktøjet især velegnet til 
brugere, som har behov for at udrede og analysere på basis af 
forskellige typer afstatistikmaterialer. Anvendelsen kan i princip-
pet ske på alle statistikområder. Eneste krav er, at der er tale om 
en geografi sk baseret statistik, så data kan implementeres i ana-
lyseværktøjet.

Et eksempel for brug af analyseværktøjet kunne være en præ-
sentation af antallet af motorcykler pr. 1000 indbyggere over tid 
og indenfor en geografi sk enhed. Disse motorcyklers densitets-
data kan korreleres med trafi ksikkerhedsmæssige data, osv. Ana-
lyseværktøjet giver brugeren mulighed for selv at søge/fi nde 
sammenhænge.

Et andet eksempel er udenrigsøkonomien. Analyseværktøjet 
kan overskueliggøre rumlige ændringer. Dette kan gøres med 
fl ere tilgange, f.eks.:
- med samhandlen i fokus,
- med varegruppen i fokus, eller
- med udvalgte geografi ske enheder i fokus.

Et tredje eksempel kunne være et Danmarkskort over udviklin-
gen af forskellige indkomsttyper fordelt på et geografi sk niveau. 
Dette eksempel kan viser nogle sammenhænge og, alt efter 
hvilke socioøkonomiske parametre, som benyttes, vise nogle in-
teressante resultater, som er meget oppe i tiden. Vi vil herunder 
demonstrere ”Udkants-Danmark” og ghetto-begrebet.

Der fi ndes en lang række af data, som kunne være interessante 
at implementere i en sådan sammenhæng. Eksemplerne viser, 
hvorledes analyseværktøjet giver mulighed for at arbejde både i 
dybden og i bredden. Yderligere giver analyseværktøjet brugeren 
mulighed for at fortælle sine pointer ved at benytte både kortde-
len, men også korrelationsdiagram over udvalgte variable og et 
histogram. Det er et værktøj med utrolig mange muligheder.

GIS analyse  Session 12

Torsdag d. 17. november – 10:30 - 11:00
Sessionsleder: Thomas Balstrøm

Auditorium A

Torsdag d. 17. november – 11:00 - 11:30
Sessionsleder: Thomas Balstrøm

Auditorium A

Henrik Hedelund, Ishøj Kommune

Mine primære opgaver er at udvikle og vedli-
geholde forskellige GIS-temaer, -løsninger og 
-systemer, samt udbrede brugen af GIS i Ishøj 
Kommune. Forskellige specialkort, turistkort 
– tværgående opgaver for bl.a. Vestegns-
samarbejdet. 

Medforfattere:
Teresa Albeck Japsen, Niras 

Troels Aksel Vestergaard, Danmarks 
S tatistik

Troels Aksel Vestergaard
Implementerer digitale kort i Danmarks 
Statistiks formidling af en lang række statisti-
kområder.  

 



GIS som analyseværktøj ved konvertering 
af større datasamlinger
  
I forbindelse med DIADEM-projektet – Digitale Data til Ejen-
domshandel - er det kommunernes opgave, at olietankoplys-
ninger indføres i BBR inden udgangen af oktober 2011. Da situa-
tionen omkring disse tankregistreringer er meget varierende fra 
kommune til kommune, åbnes mulighed for forskellige løsnin-
ger på opgaven. Herunder, at kommunen selv kan forestå pro-
cessen med fremfi nding og indberetning, hvilket vi har valgt i 
Guldborgsund Kommune.

Som udgangspunkt har vi knapt 40.000 ejendomme, som skal 
gennemgås for tankattester i det analoge byggesagsarkiv, di-
verse analoge miljøarkiver, kommunens miljøsagsprogram, 
samt ESDH-systemet. Da vores arkiver består af 6 kommuners 
byggesagsarkiver, som har været håndteret meget forskelligt, er 
der tale om en meget kompleks datasamling. Det er derfor en 
tidsmæssigt meget stor opgave, hvorfor vi har valgt at benytte 
GIS til at analysere os frem til en reduktion af det antal bygge-
sagsmapper, som vi fysisk skal gennemgå.

Vi vil i projektets forløb benytte GIS som dokumentation for status 
på fremfi nding og indberetning. Det er dels aktuelt for os hele tiden 
at kunne følge (og dokumentere) processen. Dels har kommunens 
sagsbehandlere også behov for at vide, hvor de aktuelt kan fi nde 
tankoplysninger, mens der konverteres. Her vil GIS kunne bidrage 
med en overskuelig og fl eksibel metode, som let kan distribueres til 
alle interessenter f.eks. via kommunens webGIS-løsning.

En anden vigtig del af projektet er kvalitetssikring. Her ser vi også 
GIS som et redskab til at analysere på de indberetninger vi laver.

Olietanke er kun et lille hjørne af DIADEM-projektet, så der bliver gi-
vetvis behov for at digitalisere fl ere temaer. KL’s Fælleskommunale 
Digitaliseringsstrategi 2010-2015 har på det tekniske område bl.a. 
udpeget digitale selvbetjeningsløsninger som primære indsats-
områder. Det lader sig ikke gennemføre uden, at vi får digitaliseret/
konverteret data, så de kan indgå i standardiserede løsninger.

Set i det perspektiv kan erfaringerne nyttiggøres, når vi står 
overfor digitaliseringsopgaver. Vi kan drage nytte heraf både i 
de tilfælde, hvor vi selv udfører digitaliseringen, når vi laver krav-
specifi kation i forbindelse med et eventuelt udbud, samt ved 
den efterfølgende kvalitetssikring af data.

Oplæget vil fokusere på at viderebringe ”universelt” brugbare 
erfaringer og perspektiver fra det konkrete projekt. Giver det 
rent faktisk mening at benytte GIS i denne sammenhæng, eller 
er det bare spild af tid? Høster vi andre værdifulde gevinster ved 
at analysere på denne måde?

Towards introducing a geocoding 
information system for Greenland

Currently, addressing practices in Greenland do not support geo-
coding. Addressing points on a map by geographic coordinates 
are vital for emergency services such as police and ambulance 
for avoiding ambiguities in fi nding incident locations. Therefore, 
it is necessary to investigate the current addressing practices in 
Greenland.

Asiaq is a public enterprise of the Government of Greenland 
which holds three separate databases regarding addressing and 
place references:
- list of locality names (towns, villages, farms),
- technical base maps (including road center lines not connected 
with names, and buildings),
- the NIN registry (The Land Use Register of Greenland - holds in-
formation on the land allotments and buildings in Greenland).

The main problem is that these data sets are not interconnected, 
thus making it impossible to address a point in a map with geo-
graphic coordinates in a standardized way. The possible solutions 
suffer from the fact that Greenland has a scattered habitation 
pattern and the generalization of the address assignment schema 
is a diffi cult task. A schema would be developed according to the 
characteristics of the settlement pattern, e.g. cities, remote loca-
tions and place names.

The aim is to propose an ontology for a common postal address 
system for Greenland. The main part of the research is dedicated 
to the current system and user requirement engineering. This allo-
wed us to design a conceptual database model which corresponds 
to the user requirements, and implement a small scale prototype. 

This initial prototype of the Greenland addressing system could 
be used to evaluate and build the full architecture of the ad-
dressing information system for Greenland. Development of 
the Greenland addressing system using a modern GIS and data-
base technology would ease the work and improve the quality 
of public services such as: postal delivery, emergency response, 
customer/business relationship management, administration of 
land, utility planning and maintenance and public statistical data 
analysis.

In my presentation I will describe what the issue faced in the 
Greenland is addressing practices. I will propose a model which 
could be used as a basis for introducing a geocoding information 
system in Greenland. Participants who are interested in addres-
sing projects and database design are as all others welcome to 
my presentation.
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GIS, BBR og Ejendomsskat. Arbejder til daglig 
med integration og anvendelse af ejendoms-
data og andre geodata på tværs i organisa-
tionen.  

François Anton

Specialiteter: Anvendelser af geometri i 
fotogrammetri, geodæsi og GNSS, Computer 
Geometri og Topologi, Fotogrammetri, Sted- 
og tid-bestemt databaser.

Medforfattere:
Janis Siksnans, Hans R. Pirupshvarre, Morten Lind, Darka Mioc



KORTDAGE 2011       49

KMS‘s transformationssystem under 
forandring

Kort & Matrikelstyrelsens transformationssystem (KMSTR) er 
et klassisk stykke programmel med rødder helt tilbage til den 
danskbyggede GIER-supercomputer fra 1960.

I dag, 50 år, 3 programmeringssprog, 4 operativsystemer og en 
syndfl od af hardwareplatforme senere, er KMSTR stadig et styk-
ke fundamental geoinformationsinfrastruktur - bl.a. fordi KMSTR 
defi nerer den offi cielle overgang fra de aldrende System34 og 
System45 til den moderne georeference baseret på UTM og 
DKTM projektionerne i ETRS89 systemet.

Derfor er koden bag KMSTR ikke bare et internt værktøj i Kort 
& Matrikelstyrelsen. Det er også (i form af kodebiblioteket KM-
STRLIB) indbygget i en mængde kommercielt GIS og geodata-
håndteringsprogrammel.

I kraft af den brede anvendelse og den lange historik, kan KMSTR 
både karakteriseres som et uhørt nyttigt stykke programmel og 
som et helt enestående stykke levende dansk kulturhistorie. For 
at bevare nytteværdien og holde KMSTR levende skal systemet 
også løbende tilpasses tidens krav. Selvom KMSTR på mange 
områder er foran andet tilsvarende programmel, så er der også 
områder, hvor tidens tand gnaver mærkbart.

Generelt er det sådan, at de geodætisk/kartografi ske projek-
tioner, transformationer og algoritmer, der er implementeret i 
KMSTR, stadig er fuldt tidssvarende. Dette har blandt andet ført 
til, at KMSTRs implementering af UTM-projektionen for nylig 
blev indarbejdet i den internationalt førende kortprojektions-
pakke “proj”.

Derimod er den overordnede arkitektur af KMSTR ikke længere 
fuldt tidssvarende. For tiden manifesteres det primært i form af 
manglende understøttelse af 64-bit operativsystemer, og af en 
noget mangelfuld understøttelse af fl ertrådede programmer.

Derfor er KMSTR under revision. Ambitionen er at fastholde både 
den høje geodætiske kvalitet og de fl este eksisterende funk-
tionskald (APIet). Dermed kommer reorganiseringen næsten 
udelukkende til at ske “under overfl aden”, hvorved eksisterende 
systemer, der anvender KMSTR, kun vil blive marginalt påvirket.

Derimod vil nye systemer kunne trække på opdateret og tidssva-
rende funktionalitet - og KMSTR vil kunne bevare sin rolle som 
både praktisk anvendelig kode og kulturhistorisk pejlemærke.

 

Radiometrisk kalibrering af ortofoto

Et væsentligt problem inden for ortofotoproduktion er den ra-
diometriske styring eller kalibrering af de sammenhørende luft-
fotos. Dette løses typisk ved at justere luftfotos parvis, hvilket 
ikke altid giver det ønskede resultat.

En problemstilling er, at et luftfoto typisk skal passe sammen 
med fl ere andre billeder, hvilket kan resultere i fl ere ofte modstri-
dende krav til den radiometriske justering. Løsningen på dette 
er ’kun’ at korrigere billederne lokalt, så man f. eks. laver en æn-
dring i bunden af billedet og en anden i toppen. Dette medfører 
igen, at den overordnede radiometriske konsistens mellem de 
anvendte luftfotos ikke øges.

I dette foredrag vil vi præsentere en metode til at lave radio-
metrisk kalibrering af en hel serie af luftfotos. Ved at beregne 
justeringen for alle billeder samtidigt opnås den største interne 
konsistens. Dette opnås konkret ved:

a) at opsætte et sammenligningskriterium mellem et overlap-
pende/sammenhørende billedpar, samt

b) at formulere en parametrisering for de mulige radiometriske 
justeringer.

Alle disse parametre justeres i en rutine, der minder meget om 
den udjævning, der bruges til stråleudjævning. Ud over den 
umiddelbare kvalitetsmæssige fordel ved en større radiometrisk 
konsistens mellem enkeltdelene i et ortofoto, antager vi, at dette 
også vil gøre det lettere at lave radiometriske tilpasninger af or-
tofotoet. Således vil det komme til at passe bedre til brugerens 
præferencer.

Vi vil præsentere forskellige sammenligningsmetoder og evt. 
fl ere farvejusteringsmodeller. Desuden vil vi præsentere vore 
tilhørende forsøg, der giver lovende resultater.
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Medforfattere:
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Henrik Aanæs, DTU

Henrik er lektor ved DTU informatik, hvor 
han forsker inden for computer vision med 
særlig fokus på automatiseret fotogrammetri, 
objekt-genkendelse og klassifikation Dette 
har han bl. a. anvendt inden for geobranchen 
til at forbedre kamera-positions-estimater 
og automatisk analyse i streetview-billeder. 
Henriks undervisning er primært inden for 
billedanalyse, hvor ovennævnte forskning er 
en del af.  

Medforfattere:
Allan A. Nielsen og Anders Rasmussen 



VisKort – Det videre liv som produkt med 
eget community
 
I oktober 2008 lanceredes borger.dk version 2. Som en del af pro-
jektet blev VisKort udviklet – en kortvisningskomponent med til-
hørende redaktionelle værktøjer. Efter projektets afslutning blev 
VisKort frigivet som open source på Softwarebørsen.

VisKort er i de forløbne år anvendt i forskellige sammenhænge 
og har vist sig at være en succeshistorie. Betingelserne for at 
etablere et open source community var til stede og IT- og Tele-
styrelsen besluttede derfor at starte et community, hvor fremti-
den for produktet kan diskuteres og planlægges.

Så langt, så godt – VisKort har vist sit værd, men produktet skal 
leve og udvikle sig, hvis det skal have en fremtid og kunne fun-
gere som et fornuftigt alternativ til traditionelle proprietære løs-
ninger. Forudsætningerne er på plads, da løsninger på VisKort 
kører hos forskellige myndigheder og virksomheder, og der er 
fl ere leverandører, som drifter, supporterer og udvikler løsnin-
gen.

Tre spørgsmål er spændende for fremtiden. Vil et fællesoffent-
ligt, uforpligtende community kunne bære VisKort videre? Vil 
erfaringer for dette arbejde kunne fungere som fundamentet 
for andre lignende initiativer i fremtiden? Sidst, men ikke mindst, 
vil det offentlige begynde at tage ansvar for egen udvikling og 
holde op med at kaste penge efter leverandørerne for at få ud-
viklet de samme løsninger gang på gang? 

Fremtidsplanerne for VisKort handler om interaktivitet og mobi-
litet og om at sikre åbenhed og løs kobling til bagvedliggende 
systemer.

Hør om samarbejdet mellem leverandører og “code-merge” af 
de forskellige udviklingsspor.
Hør om VisKort som fundament for sagsbehandling og webGIS.
Hør om udfordringerne ved etableringen af et community.
Hør om fremtidsplaner og tiltag på mobilområdet.

Målgruppen for foredraget er leverandører og myndigheder. 
Kortdagsdeltagerne skal komme netop til denne præsentation, 
fordi de her kan få noget forærende have mulighed for at påvirke 
en udvikling, hvis der er noget, de mangler eller har ønsker om. 
Forretningsværdien ligger ikke i infrastrukturen, men i anvendel-
sen af data og i forretningsfunktionalitet. Infrastrukturpenge kan 
bruges en gang – forretningsfunktionalitet skal bygge ovenpå.

Geospatial Government 2.0 - en platform 
for samarbejde og innovation
 
Igennem de senere år har der i den offentlige sektor været et 
enormt fokus på at gå nye digitale veje for at skabe rammerne 
for en moderniseret offentlig forvaltning. Der er tale om et pa-
radigmeskifte i den måde, den offentlige sektor agerer i forhold 
til borgere og virksomheder. Fra at have været en-vejs formidler 
af information, er det i langt videre udstrækning nu det offentli-
ges rolle at fungere som platform for samarbejde og innovation. 
Med inspiration fra udviklingen på Internet taler man om den 
nye rolle som Government 2.0.

Government 2.0 er af ITST blevet defi neret som brugen af de 
digitale muligheder til at tilbyde borgere og virksomheder at 
deltage aktivt i opgavevaretagelsen og beslutningerne i den of-
fentlige sektor, samt at skabe større offentlig åbenhed, gennem-
sigtighed og nye kommercielle forretningsmuligheder. 

Midlet til at nå målet er brug af Web 2.0 værktøjer, som under-
støtter åbenhed og samarbejde. Ofte knyttes dette sammen 
med anvendelsen af sociale medier som fx Facebook og Twitter. 
Med baggrund i den generelt øgede ”spatial awareness”, som 
bl.a. vores brug af GPS, Google og Bing Maps, samt smartphone-
baserede kortapplikationer har været drivere bag, er der inter-
nationalt i en række sammenhænge peget på GIS som en af de 
teknologier, der vil komme til at spille en nøglerolle i opfyldelse 
af Government 2.0 målsætningen.

I denne præsentation vil jeg diskutere, hvorledes GIS- og IT-
trends indenfor fx mobilteknologier og Cloud Computing un-
derstøtter Geospatialt Government 2.0. Jeg vil give nationale og 
internationale eksempler på, hvorledes GIS kan kobles sammen 
med brugen af sociale medier og derigennem stimulere til øget 
borgerdeltagelse. Med udgangspunkt i Det Europæiske Miljø-
agentur vil jeg demonstrere, hvorledes en målrettet strategi for 
åbne data, baseret på en geografi sk tilgang, gør det muligt for 
borgere, interessegrupper og virksomheder, på en intuitiv, sim-
pel og effektiv måde, at gøre brug af offentlige data til samar-
bejde og innovation.
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Rasmus Espholm er uddannet Cand. IT i 
softwareudvikling. 

Rasmus arbejder som IT-arkitekt og projekt-
leder på borger.dk, hvor de primære fokus-
områder er infrastruktur og samarbejde på 
tværs af myndigheder. Infrastrukturen om-
kring borger.dk skal være robust og fleksibel, 
så den understøtter portalen og mindsker 
barriererne for anvendelsen i den offentlige 
sektor. VisKort er et eksempel på en sådan 

infrastrukturkomponent – en komponent, som gør det nemt at udstille 
geodata på borger.dk.  

Medforfattere:
Henrik Kaltoft, ATKINS 

Jan Juul Jensen, Informi GIS

Overskriften på Jans arbejde er strategi, 
innovation og software. Udfører strategisk 
rådgivning om forretningsudvikling med 
vægt på anvendelsen af geografiske infor-
mation. Tilgangen er et holistisk syn, hvor en 
bred vifte af faktorer – fra markedskræfter 
til teknologiske trends – lægges til grund 
for løsningsstrategier baseret på indsigt og 
innovativ brug af IT. Et af områderne i det 
strategiske arbejde er anvendelse af geogra-
fisk informationsteknologi som løftestang for 
Government 2.0.  
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Cloudbaseret GIS - fremtiden er her nu
 
Oplægget vil give et overblik over, hvad cloud computing i virke-
ligheden er for en størrelse – og hvordan teknologien med for-
del kan anvendes i GIS-branchen. Indholdet er et sammenkog 
af de erfaringer, vi har gjort os i samarbejde med Amazon Web 
Services.

Advarsel: Oplægget vil for en stor dels vedkommende bestå af 
live demoer!

Top 5 myter omkring cloud computing, som oplægget vil for-
søge at lægge i graven, er:

1. ”Man kan ikke være sikker på, hvem der ejer data, og hvordan 
leverandøren anvender dem”.
Forkert! Vi giver et eksempel på en leverandør af cloud compu-
ting, hvor man kan være helt sikkker på, at ejerskabet over data 
naturligvis stadig tilfalder myndigheden, og at data ikke misbru-
ges eller anvendes i anden sammenhæng.

2. ”Der er risiko for, at data falder i kløerne på lande med ondsig-
tede hensigter”.
Forkert! Vi viser et eksempel på, at data forbliver inden for den 
geografi ske region. Det betyder i praksis, at data lagres i euro-
pæiske datacentre, således at EU’s databeskyttelsesdirektiv kan 
overholdes.

3. ”Der er risiko for, at cloudleverandøren og/eller nationen, hvor 
leverandøren holder til, går fallit”.
Plausibelt! Man kan naturligvis ikke garantere sig 100% mod, at 
en driftleverandør går fallit – og det gælder både leverandører af 
cloud computing og traditionelle leverandører. For at tage vare 
på den risiko, skal der foretages løbende backup af myndighe-
dernes data til lokale kopier lokaliseret i Danmark. Herved vil det 
være muligt at genskabe et fuldt driftmiljø, hvis det utænkelige 
skulle ske.

4. ”Det er ikke muligt at integrere vores eksisterende databaser 
og applikationer med et cloudbaseret GIS”.
Forkert! Der fi ndes en række muligheder herfor. Det nemme 
svar er, at efterhånden som denne type integrationer i større 
udstrækning baseres på webservices, er det trivielt at integrere 
disse. Virkeligheden er dog, at det ikke er alle integrationer, der 
er ”service-enablede”. 

5. ”Der går lang tid, før GIS og cloud computing i praksis er klar 
til anvendelse”.
Forkert! Vi giver et eksempel på, at det allerede i dag er muligt 
at tilbyde en fuld GIS-platform, inkl. databaser, desktop GIS og 
webGIS i form af abonnementsbetalte ydelser – uden bekym-
ringer om vedligeholdelse af lokale installationer og produktop-
graderinger.

Konkurrence for gymnasieklasser
- om anvendelse af geodata 

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

Geodata fi ndes i mange former fx som kort over veje og adres-
ser, så vi kan fi nde frem til et sted, men det kan også være data 
fra en gps i din telefon, som viser, hvor du er, eller hvor dine ven-
ner 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 geografi sk in-
formation 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 samfun-
det omkring dig.” 

Således lød opfordringen, da Geoforum indbød alle gymnasie-
klasser 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 +60 rigtig gode og tankevækkende plakater, 
som alle kan ses i foyeren foran teatersalen.

De tre bedste forslag præsenteres på Kortdage, hvor den ende-
lige vinder fi ndes. 

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 gymnasie-
skolen, virksomheder og universiteter har bedømt plakaterne 
og udvalgt tre.

Kom ind og se,  hvor unge menneskers tanker befi nder sig, når 
talen falder på geografi sk information.  
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GIS i Forskningscenter for Forebyggelse 
og Sundhed

Præsentationen vil have udgangspunkt i, hvordan GIS kan be-
nyttes indenfor sundhedsområdet. Betyder det noget for sund-
heden, at man bor tæt på fastfoodrestauranter? De foreløbige 
resultater viser, at det gør det, men hvilken betydning har det 
socioøkonomiske nærmiljø?

Til dette projekt er der foretaget netværksanalyser for omkring 
86.000 mennesker, som har deltaget i spørgeskemaundersøgel-
sen ”Hvordan har du det?”. Antallet af fastfoodrestauranter for 
hver deltager er blevet beregnet i forskellige afstande fra bo-
pælsadressen. Samtidig viser andre studier, at afstanden til den 
nærmeste fastfoodrestaurant også har en betydning.

For at identifi cere fastfoodrestauranter er Smiley-registeret be-
nyttet. Restauranter er opdelt i to branchekoder, men disse giver 
ikke en klar opdeling. Derfor er der udviklet en søgealgoritme, 
som søger efter fastfoodspecifi kke navne i restaurantnavnet. 
Hver restaurant får tildelt en talkode, som beskriver hvilken slags 
restaurant, der er tale om f.eks. pizzaria.

For at undersøge fuldstændigheden af Smiley-registeret blev der 
udført en feltvalidering, hvor 125 kvadratnetceller på 250x250m 
blev undersøgt for restauranter. Kvadratnetcellerne blev udvalgt 
tilfældigt i Region Hovedstaden indenfor byområder. Samtlige 
celler blev besøgt og de fundne restauranter blev registret med 
MobilGIS.
Ud af 100 fastfoodrestauranter identifi ceres 82 af dem ved hjælp 
af den søgealgoritme, som blev udviklet i forbindelse med pro-
jektet.

Til at beskrive socioøkonomisk nærmiljø er klynger med mindst 
100 personer og 50 husstande blevet beriget med data fra Dan-
marks Statistik. Der dannes fi re socioøkonomiske grupper ud fra: 
andel af lavt uddannede, andel udenfor arbejdsmarkedet, samt 
gennemsnitsindkomst i de enkelte klynger. I Region Hovedsta-
den er der ca. 7.000 klynger, som har fået tildelt en socialgruppe. 
Desuden er sogne i Region Hovedstaden også tildelt en social-
gruppe efter de samme principper.

Et interaktivt kortværk på fcfs.dk viser sundheds-kortene i en 
webløsning.

Ishøj registrerer de unges adfærd via 
mobilgis

Ishøj kommune har taget nye metoder i brug for at klarlægge, 
om indsatserne i forbindelse med et ny opstartet hotspot-pro-
jekt har nogen effekt. Dette sker blandt andet ved mobilregi-
strering af de unges adfærd i indsatsområderne.

I projektet er der ansat 4 gademedarbejdere, som færdes ude 
blandt de unge både i dag- og aftentimerne. Gademedarbejder-
ne har fi ngeren på pulsen og ved, hvad der sker blandt de unge 
i kommunen. For at dokumentere deres observationer samt ef-
fekten af projektet, registrerer gademedarbejderne observatio-
nerne på deres medbragte smartphone.

Medarbejderen udpeger via en app på telefonen stedet for ob-
servationen på et kort, samt tilføjer relevante oplysninger om 
dette. Nogle af disse oplysninger kunne være registreringer af 
grupperinger af unge, hærværk eller graffi ti.

De indsamlede informationer kan samtidig ses på en webkort-
løsning sammen med andre relevante informationer fra politi, 
brandvæsen, de sociale myndigheder samt resultaterne af de 
tryghedsundersøgelser, som løbende bliver foretaget i hele pro-
jektperioden. Webkortløsningen skal bruges af projektgruppen 
til at koordinere, planlægge og evaluere de forskellige indsatser 
og tiltag, som bliver foretaget.

Ishøj Kommune har fået nogle midler fra satspuljen til at gen-
nemføre et projekt til kriminalitetsforebyggelse, samt trygheds-
skabende arbejde i kommunens almennyttige boligområder. 
Projektet løber frem til udgangen af 2013 og projektets indsat-
ser bliver løbende evalueret og tilpasset. Dette sker blandt an-
det ved borgerundersøgelser med udpegning af utrygge steder. 
Der er lavet en undersøgelse i starten af projektet, som skal bru-
ges til evaluering af projektet.

På sessionen vil selve mobilløsningen blive gennemgået sam-
men med erfaringerne med brugen af denne. Endelig vil der 
være en gennemgang af hotspot-projektet og de foreløbige 
resultater.
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Peter Erbs-Maibing, Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed

Jeg er ansat som GIS-konsulent ved Forsk-
ningscenter for Forebyggelse og Sundhed og 
min opgave er at implementere GIS i forskel-
lige forskningsprojekter. Centeret beskæfti-
ger sig med 3 forskningsområder: sundheds-
tjenesteforskning, klinisk epidemiologi og 
befolkningsbaseret epidemiologi. 

Mik Wulff Thomsen, Ishøj Kommune

Har det overordnede ansvar for GIS og 
geodata i Ishøj kommune.  

Medforfattere:
Peter Rymann Johansen, Hotspotchef og ansvarlig for gennemførelse 
af projektet. 



Hvordan skal kvaliteten af FOT måles?

Data i en kendt og fælles afstemt kvalitet er afgørende for, at FOT 
kan ud-fylde rollen som fælles geografi sk administrationsgrund-
lag for hele den offentlige sektor.

I erkendelse af hvor vigtigt et emne, kvalitetssikring er, har FOT-
danmark valgt at indlede en intern proces i foreningen, der har 
til formål løbende at sikre en debat om, hvad god kvalitet er set 
i FOT-sammenhæng.

Indtil nu har FOT primært målt graden af kvalitet ud fra en vurde-
ring af, i hvor stor grad data lever op til FOT-Specifi kationen. Der 
har med andre ord været fokus på den faglige kvalitet af data.

For at gøre FOT til det fællesoffentlige geografi ske administra-
tionsgrundlag for hele den offentlige sektor vil det være hen-
sigtsmæssigt at udvide fokus i kvalitetssikringsarbejdet, således 
at der ikke alene lægges vægt på det faglige aspekt i bedøm-
melsen af kvaliteten af data, men også medtages andre facetter 
af begrebet kvalitet og kvalitetssikring.

En anden måde at betragte kvalitet på er ved at se på, hvordan 
FOT-data opleves. Oplevet kvalitet viser sig i balancen mellem 
forventningen til og oplevelsen af den faglige kvalitet. For at 
FOT-data kan blive oplevet som værende af god kvalitet, skal 
brugerne mene, at data opfylder deres behov.

Man kan således skelne mellem faglig kvalitet (samlet målt 
mængde af målbare kvalitetsegenskaber) og en oplevet kvalitet 
(brugerens oplevelse af det leverede produkt).

Hertil kommer den organisatoriske kvalitet, som har sammen-
hæng med den arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse, 
der sker i forbindelse med produktionen. Hvis der er problemer 
med den organisatoriske kvalitet, har det typisk indfl ydelse på 
den oplevede kvalitet.

De tre kvalitetsbegreber hænger nøje sammen og er indbyrdes 
afhængige. En god kvalitet i FOT er således betinget af en kom-
bination af en høj faglig, organisatorisk og oplevet kvalitet.

Med oplægget vil FOTdanmark gerne indlede en fremadrettet 
proces med brugerne af FOT-data, om hvordan FOTdanmark sik-
rer, at FOT-data har den kvalitet, som er nødvendig i forhold til 
de krav, som opgaveløsningen stiller.

Undersøgelse af geometrisk nøjagtighed 
i FOT
  
I 2010 fi k 8 kommuner på Sjælland etableret FOT. Alle 
etableringerne blev foretaget som nykortlægning efter den nye 
FOT-specifi kation, version 4.1.
For at undersøge kvaliteten af leverede FOT-data, blev den 
geometriske nøjagtighed kontrolleret i tre af kommunerne: 
Guldborgsund, Næstved og Sorø.

Undersøgelsen blev foretaget i det lokale FOT-samarbejde 
mellem KMS og kommunerne. Kontrollen blev afgrænset til 
kun at omhandle OP3-områder (hovedsageligt bymæssige 
områder), hvor der er de største krav til den geometriske 
nøjagtighed i FOT. I disse områder er der anvendt digitale 
fl yfoto med en GSD på 10 cm til produktionen. Der er anvendt 
to kameratyper til fotograferingen, et Vexel UCD og et Vexel 
UCX. Undersøgelsen omfatter kontrol af FOT-data produceret 
ud fra digitale billeder fra begge kameratyper.

Der blev i forbindelse med undersøgelsen etableret 
et uafhængigt referencegrundlag i form af ca. 150 
veldefi nerede punkter i terrænet fordelt på seks områder. 
Punkterne er opmålt ved hjælp af GPS. På baggrund af dette 
referencegrundlag er der foretaget tre sammenligninger:

1)  En sammenligning mellem FOT-vektordata og GPS-indmålte 
punkter i marken

2)  En sammenligning mellem FOT digitale fl yfoto og GPS-
indmålte punkter i marken

3)  En sammenligning mellem FOT-ortofoto og GPS-indmålte 
punkter i marken

Der pågår netop nu en grundig bearbejdning af de indsamlede 
resultater fra de tre sammenligninger og indlægget vil 
omhandle resultaterne af dette arbejde.

Der er blevet foretaget en egentlig kontrol af, om leverede 
FOT vektordata og ortofoto overholder FOT-specifi kationen 
og tillige Geoforums specifi kation for ortofoto. Herudover vil 
de indsamlede kontroldata også give praktisk information til 
en vurdering af de relationer, der er mellem opløsningen i det 
digitale billede og den forventede kortlægningsnøjagtighed, 
som er oplyst i FOT-specifi kationen.

Der er meget lidt tilgængelig information om den praktiske 
nøjagtighed af FOT-data.  Derfor bør undersøgelsen have 
generel interesse for alle FOT-medlemmer, -brugere og -
producenter.

Datakvalitet i FOT Session 17
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Dorte Holm, FOTdanmark

Konsulent og ansat i FOTdanmarks sekreta-
riat. Ud over at fungere som projektleder, 
arbejder jeg med udvikling af FOT-specifika-
tionen i Specifikationsforum.  

 

Lasse Kjemtrup, GeoSjælland
Leder af sekretariatet for GeoSjælland, der 
er det fælleskommunale kortsamarbejde i 
Region Sjælland.  

Medforfattere:
Brian Pilemann Olsen, KMS, Henrik Ruben Flensholdt, Næstved Kom-
mune, Lars Dybro Frederiksen, Sorø Kommune og Ole Dittmer Andersen, 
  Guldborgsund Kommune 
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Energiforbrugsdata i BBR - nye 
muligheder
 
I Danmark føres der en aktiv energipolitik, hvor kravene til kon-
krete aktioner, der kan nedbringe energiforbruget både i virk-
somhederne og i private husholdninger, gradvis skærpes. Det er 
en stor opgave og den tages i bidder, men man skal starte et 
sted.

Et nærliggende sted at begynde er forbruget af energi til rum-
opvarmning. Energi til rumopvarmning udgør ca. 40 % af den 
samlede CO2-udledning i Danmark, så her vil konkret handling 
have stor indfl ydelse. Samtidigt er private husholdninger et sted, 
man reelt har indfl ydelse på at påvirke såvel de fysiske ændrin-
ger i boligen samt ved beboernes adfærd. 

En vigtig forudsætning for at kunne arbejde målrettet med ned-
bringelse af energiforbruget til rumopvarmning er naturligvis 
adgang til data. Vi har i Danmark en, i europæisk sammenhæng, 
ret unik database, BBR. Med BBR har Danmark et sted, hvor ka-
rakteristika for alle landets bygninger er samlet. 

Ud fra et ønske om at gøre BBR-data mest mulig anvendelig for 
samfundets behov, har Erhvervs- og Byggestyrelsen gennem 
en periode arbejdet sammen med forsyningsbranchens parter. 
Det gælder både de politiske interesseorganisationer og aktø-
rerne. Samarbejdet har sigtet mod at skabe et grundlag for at 
få detaildata om energiforbrug til rumopvarmning overført fra 
forsyningsselskaberne til BBR. I overførslen skabes samtidigt en 
geografi sk reference til de eksisterende entiteter i BBR, hvormed 
grunden er lagt for en direkte geografi sk visning af forbrugsdata 
ved brug af GIS i en landsdækkende skala.

Initiativet kan lette myndigheders og private aktørers mulighe-
der for at tilgå og arbejde med konkrete energidata, der er sam-
menkoblet med BBR’s grunde, bygninger og boliger.

I indlægget bliver baggrunden og status for projektet belyst, og 
der vil blive givet eksempler på de mange anvendelsesmulighe-
der, indlægsholderne ser for data. Der vil blive lagt vægt på den 
samfundsmæssige nytte, som EBST ser af initiativet, og der vil 
blive gennemgået lidt mere teknisk og konkret hvilke data, kom-
muner m.fl . får adgang til via BBR og OIS.

GIS og energiforbrug Session 19 
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Lars Misser, MBBL

Lars Misser er specialkonsulent i Ministeriet 
for by bolig og landdistrikter og er projekt-
leder for BBR og arbejder desuden med 
udvikling og forvaltning af BBR. Indlægget 
holdes sammen med Kasper Saunders Bang, 
markedschef i COWI og projektleder på ener-
gidataprojektet.  

Medforfattere:
Kasper Saunders Bang, COWI 

Udfordringen 2011

Særsession på Kortdage, der i år byder på innovation.

Udfordringen 2011 er designet som en komprimeret udgave af 
et muligt innovationsforløb. Formålet er at identifi cere tværfag-
lige udviklingspotentialer og udvikle tilhørende løsninger. I år vil 
opgaven basere sig på en case, der lægger sig tæt op ad OGF-
principperne og som trækker tydelige spor til KL’s FKG-projekt.

Udfordringen 2011 er bygget op som et kompetencegivende for-
løb, der giver deltagerne erfaringer med at gennemføre et tvær-
fagligt innovationsforløb. Udfordringen 2011 lægger således op 
til at præge deltagerne i en retning, som må forventes at blive 
relevant, når resultaterne af FKG-projektet bliver en realitet.

Forløbet illustrerer:
- hvordan man bringes i en position, hvor man forstår den ’ver-
den’, man udvikler løsninger til,
- hvilken rolle innovationsprocesser, -aktiviteter og -værktøjer 
spiller for udviklingen,
- hvordan kreativiteten bringes i spil, og frem for alt
- hvordan tværfagligheden orkestreres i forhold til at udvikle 
den konkrete løsning.

Modsat andre år skal der ikke nødvendigvis udvikles konkrete 
løsninger! Vi arbejder i hovedsagen med ideer, principper, pro-
cesser, tværfaglighed og facilitering.

Årets vinder er den gruppe, som kan dokumentere og præsen-
tere deres proces og resultat på den mest overbevisende måde.

Udfordringen 2011 faciliteres af Andreas Kragh og Jeppe Debois 
Baandrup, der er erfarne proces- og innovationskonsulenter.

Kig forbi og vær med til at bedømme årets udfordrere – deres 
resultater bliver fremlagt torsdag først på eftermiddagen, hvor 
du kan stemme på det, som du synes, er det bedste resultat af 
innovationsforløbet.
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Ladestandere og GIS analyser
  
Indtil for få år siden har elbiler været en vision for de få ’frelste og 
naive’, men nu er de utvetydigt på springbrættet til for alvor at 
blive synlige i bybilledet. Elbiler kan være ét af mange tiltag, der 
kan minimere vores CO2-belastning. Det kan være en af løsnin-
gerne på el-overløbet, hvor vindmøllerne i perioder producerer 
mere energi, end der forbruges, og det kan mindske Danmarks 
afhængighed af fossile brændstoffer.

Elbilerne skal lades periodisk og der er derfor behov for lade-
standere rundt omkring i bybilledet. Vi kan alle regne ud, at 
ladestandere formentlig særligt skal opstilles ved arbejdsplad-
ser og i boligområderne – men hvilke boligområder og hvilke 
arbejdspladser? 

Ladestanderen skal kommunikere med bilen for at afkode bat-
teritype og ladekarakteristik, og har samtidig behov for at kom-
munikere med el-leverandøren for afregning af forbrug samt for 
kommunikation med el-børsen for anvendelse af prissignaler.

Hvor i billedet har vi distributionsselskabet? Med en forventet 
lade strøm på op til 63 ampere giver ladestanderen et væsentligt 
bidrag til det gængse husstandsforbrug og det forbrug, nettet 
typisk er dimensioneret for.

Distributionsnettet skal beskyttes mod overbelastning, og krav 
til spændingskvalitet skal overholdes. Når vi samtidig skal have 
elbilen opladet så effektivt som muligt, må lade standeren af di-
stributionsselskabet have oplyst, hvad der aktuelt kan lades med 
af strøm. Dette afhænger igen af hvor på nettet, lade standeren 
er tilsluttet, hvordan nettet er koblet samt den aktuelle belast-
ning fra andre forbrugere.

Ved indlægget præsenteres, hvorledes netop GIS er en central 
del i levering af svar på de udfordringer, leverandører og drifts-
operatører af ladestandere står overfor. Dette er en højaktuel 
problemstilling, der er meget fremme i medierne og hos forsy-
ningerne. Målgruppen for foredraget er ledere og GIS-folk, sær-
ligt fra forsyninger.

Problemstillingen er de nye udfordringer i forbindelse med 
‘Smart Grid’. Hvordan tror vi, udbredelsen af el-biler bliver i vores 
område? Der er fl ere analyser, der kan foretages allerede nu for 
at planlægge fremtiden bedst muligt. Statistiske data og stan-
dard GIS-applikationer kan hjælpe med opgaven.

Kortdagsdeltagerne vil få et indblik i nogle af de muligheder, der 
er for nemt at skabe en analyse af behovet og hermed lave en 
plan for etablering af ladestandere koblet på ens el-net.
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Jens Dalsgaard, Informi GIS

Afdelingen for Strategi, Innovation og Soft-
ware (SIS). Arbejdsopgaverne er at udfærdige 
og vedligeholde visioner og strategier for 
udvikling af løsninger understøttende for-
retnings- og arbejdsprocesser i el- og fjern-
varmebrancherne. Jeg udfører rådgivning og 
deltager i workshops og presale aktiviteter 
ved kunder i forsyningsbranchen. Jeg er med 
til at sikre udvikling af el- og fjernvarme-
modellerne for understøttelse af branchens 
behov.  

 

Hvordan udnytter vi bedst muligt 
offentlige data?  

Hvilke muligheder er der, hvis offentlige data bliver frit tilgæn-
gelige?

Hvilke barrierer er der, før offentlige data kan blive frit tilgæn-
gelige?

Skal vi ændre den nuværende situation og i så fald, hvordan gør 
vi det?

Med fremkomsten af web 2.0 og det sociale Internet er der op-
stået nye markeder for digitalt indhold og nye måder at skabe 
digitale løsninger på, hvor borgere og forbrugere i langt højere 
grad inddrages og deltager i udviklingsprocessen eller selv ska-
ber løsninger. For at Danmark kan sikre fremtidens digitale pro-
dukter og services og bibeholde sin placering som et af verdens 
førende lande, når det kommer til digitalisering af samfundet, 
er det nødvendigt at skabe en ramme, hvor alle kan være både 
forbrugere og skabere af digitale produkter og services. Tilgæn-
gelige offentlige data er et centralt råstof i denne proces til gavn 
for såvel Danmarks konkurrenceevne som styrken i den demo-
kratiske proces.

Adgangen til offentlige data kombineret med private data giver 
grundlag for nye tjenester og anderledes analyser, ny informa-
tion og bedre indsigt til nytte for både borgere og erhvervsliv. 
IKT-virksomheder vil kunne skabe en forretning i at udvikle di-
gitale tjenester og avanceret indhold på baggrund af offentlige 
data, og borgerne kan omsætte idéer, ønsker og kreativitet til 
konkret innovation.

Det er dog en væsentlig barriere, at der i dag ikke fi ndes en ens-
artet praksis på området. Det betyder blandt andet, at mange 
private virksomheder og iværksættere ikke kender til den store 
mænge af værdifulde offentlige data, og at mange offentlige 
myndigheder ikke er bevidste om værdien af deres data - altså, 
at data kan bruges i andre sammenhænge, end de er skabt for. 
De er også ofte uvidende om, hvordan data kan udstilles, således 
at andre nemt kan tilgå dem. Der er således blandt de offentlige 
myndigheder stor forskel på, om virksomheder og iværksættere 
kan få adgang til data og – hvis de kan – hvor nemt det er og 
under hvilke betingelser, data kan anvendes. Der er altså såvel 
tekniske som juridiske barrierer, som skal håndteres.

Panelet, som er bredt sammensat af offentlige myndigheder og 
private virksomheder, vil fremlægge deres syn på muligheder, 
barrierer og forslag til, hvordan vi kan ændre den nuværende 
situation.

Debatpanelet består af:

Cecile Christensen, Kontorchef i  Digitaliseringsstyrelsen

Dan Folke Pedersen, Chef for Anvendelse & Rådgivning i KMS 

Lasse Baaner, Ph.d. Fødevareøkonomisk Institut, KU Life 

Samo Olsen, Direktør, Mapicture 

Vagn Hyldgaard, Direktør, Kortcenter.dk

Ordstyrer for paneldebatten Kim Lindskov Knudsen, Devoteam. 
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Isdæmmede søer og Jøkelløb i Grønland

Der fi ndes utallige isdæmmede søer i Grønland. Søerne opstår 
ved, at vand samles i lavningerne mellem udløbsgletsjere 
fra indlandsisen og omkringliggende fjelde. Når en sø fyldes 
op til et givent niveau, er der risiko for et såkaldt Jøkelløb: en 
pludselig tømning af søen ud under gletsjeren. Ved en tømning 
falder vandstanden i søen betydeligt. Eksempler på mellem 40 
og 150 meters fald er observeret for forskellige søer.

Efter et Jøkelløb sætter isen sig og opfyldningen starter på ny. 
For fl ere af disse søer er det kendt, at de tømmer med en fast fre-
kvens. Tiden mellem tømninger kan dog variere meget mellem 
forskellige isdæmmede søer. I Grønland fi ndes søer, der tømmes 
på årlig basis, mens andre har en tømningsfrekvens på op til 10 
år. Ud fra mekanismen for tømningerne må frekvensen være 
bestemt af søens volumen, tilstrømningen af vand og isens tyk-
kelse og densitet.

Dermed er tiden mellem tømninger i høj grad koblet til de klima-
tiske forhold, og den globale opvarmning vil derfor have indfl y-
delse på såvel omfanget som frekvensen af Jøkelløb. Det forven-
tes, at Jøkelløb vil forekomme hyppigere end tidligere.

Jøkelløb i sammenspil med klimaforandringer har således mærk-
bare konsekvenser for en planlagt eller igangsat udnyttelse af 
vandkraft, berørte økosystemer og udviklingen langs med ind-
landsisens rand.

Isdæmmede søer i Grønland er ofte svært tilgængelige. Trans-
port og opsætning af udstyr og feltarbejde er derfor en beko-
stelig affære. Endvidere er det teknisk vanskeligt at etablere en 
kontinuerlig monitorering direkte i en isdæmmet sø pga. isskos-
ser og de ofte turbulente forhold under tømning.

Som følge heraf, og med midler fra Kommissionen for Videnska-
belige Undersøgelser i Grønland (KVUG), har ASIAQ i samarbej-
de med Geographic Resource Analysis & Science (GRAS) udviklet 
en metode, hvor satellitbilleder og GIS bruges dels til at udpege 
potentielle Jøkelløbssøer og dels til at estimere den mængde, 
eller det volumen, af vand, der udtømmes i forbindelse med et 
givent Jøkkelløb.

Hvor metoden har stor praktisk betydning for etablering af 
vandkraftværker i Grønland, kan den i andre og mere tætbefol-
kede lande vise sig at være et vigtigt redskab til at minimere tab 
af menneskeliv, som desværre også kan være en konsekvens af 
Jøkelløb.

Hvad kan vi med de nye satellitter?

Igennem de sidste 10 år har der indenfor satellitbaseret kortlæg-
ning været fokus på højere rumlig opløsning. Der er opsendt en 
række satellitter, der kan kortlægge med ned til ½–1 m rumlig 
opløsning, og der er mange fl ere undervejs.

Men til mange typer kortlægning er det ikke kun pixelstørrelsen, 
der er interessant. Et billedes kvalitet afgøres også i høj grad af 
den spektrale opløsning – altså hvor mange bølgelængdeinter-
valler, der måles i. De fl este højtopløselige satellitter optager i de 
traditionelle fi re spektrale bånd (3 visuelle og et nærinfrarødt), 
som vi kender fra fl yfotos. Men den seneste udvikling går i ret-
ning af, at det til mange opgaver er mindst ligeså vigtigt at have 
information fra fl ere spektrale bånd end de 4 traditionelle. 

Multispektrale satellitbilleder har været kendt siden 1980’erne. 
Det nye er, at det nu er muligt at optage multispektrale billeder 
i høj rumlig opløsning.

De tyske RapidEye satellitter begyndte i 2008 at optage data i 
5 m opløsning i de traditionelle bånd samt på den såkaldte”red 
edge” bølgelængde, som er vigtig i forbindelse med kortlæg-
ning af vegetation. Siden december 2009 har WorldView-2 satel-
litten fra DigitalGlobe leveret information i 9 spektrale bånd i 2 
m opløsning.

Hvad kan vi bruge den nye information til? Kort sagt giver det 
mulighed for at lave mere detaljeret og mere nøjagtig kortlæg-
ning. Eksempelvis har det været muligt at lave bathymetriske 
modeller ud fra højtopløselige billeder de sidste 10 år. Men med 
målinger i de nye og ”smallere” bånd er det muligt at opnå større 
nøjagtighed end tidligere. Samtidig kan områdere med dybere 
vand kortlægges.

De ekstra bånd er også relevante ved kortlægning af bymiljøer, 
hvor forskellige overfl adetyper bedre kan skelnes (eksempel-
vis asfalt versus beton, eller forskellige tagmaterialer). Indenfor 
kortlægning af vegetation kan informationen bruges til at moni-
torere helbredstilstanden hos landbrugsafgrøder eller til at lave 
detaljeret kortlægning af naturtyper og habitater.

Oplægget vil vise helt nye eksempler på brugen af de nye data-
typer fra satellitter både i Danmark og globalt.

Remote Sensing Session 21

Torsdag d. 17. november – 15:30 - 16:00
Sessionsleder: Per Knudsen

Auditorium A
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Christian Tøttrup, GRAS

Arbejder med udvikling af satellitbaserede 
metoder til kortlægning og overvågning af 
miljø- og naturessourcer.  

Medforfattere:
Bo Naamansen, ASIAQ 

Mikael Kamp Sørensen, GRAS

Mikael Kamp Sørensen er direktør i GRAS A/S.  
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Internetbaserad 3D i stadsbyggnad för 
delaktighet och ökat samarbete

Stadsutveckling blir alltmer komplext med ökade krav på kom-
munikation och samverkan mellan många parter. Kostnaden för 
projekt är stora, och det fi nns mycket potential för besparingar 
genom att tidigt identifi era felaktigheter och missförstånd och 
allmänt att kommunicera effektivare genom att skapa utveckla 
projekt iterativt med snabba återkopplingar från inblandade. 
Internetbaserad 3D underlättar skapande av skisser och att alla 
inblandade får tillgång till uppdaterad information.

I detta föredrag kommer vi att visa ett antal konkreta exempel 
på hur kommuner använder interaktiva 3D modeller i sin kom-
munikation inom projektet och med medborgare. Projekt inklu-
derar Göteborg, Norrköping och Oslo. Vi kommer också att dela 
med oss av erfarenheter från detta.

För att stöda en ökad delaktighet från medborgare i planproces-
sen ges möjlighet kommentera i den interaktiva 3D modellen. 
Kommentarer blir därigenom georefererade, så att det blir tyd-
ligare, vilket perspektiv användaren hade. Man kan därigenom 
också se kluster av kommenterar i kartan.

Vi kommer även “live” visa, hur man enkelt skapar ett nytt projekt 
genom hela kedjan från att diskutera området utifrån 3D stads-
modell för den existerande bebyggelsen, ladda upp en shape-
fi le för att markera området, olika förslag i form av 3D volymer, 
samt mer färdig modell. Därtill kommer vi visa, hur man kom-
mincerar inom projektet, och slutligen använder detta i kommu-
nikation till medborgare på nätet som en interaktiv modell.

Exempel baseras på molntjänsten CityPlanner, som fi nns i drift 
sedan ett drygt år tillbaka. Systemet baseras på, att kommunen 
laddar upp hela sin 3D Stadsmodell över existerande bebyggel-
se. Detta blir basen för planavdelningen, som från inloggning 
på Internet får tillgång till stadsmodellen som underlag, och kan 
där defi niera sin planprojekt. Ett verktyg för stadsplanering.

  

Håkan Engman, Agency9

Håkan Engman har lång internationell bak-
grund inom programvarubranschen i bolag 
som IBM, Ericsson och BMC Software. Håkan 
har även varit med att expandera Ikivo, 
ett programvaruföretag med lösningar för 
användargränssnitt i mobiltelefoner. Inom 
Agency9 är Håkan ansvarig för globala försälj -
ning och marknadsföring. 

Beregning og visualisering af solind-
stråling og den potentielle energieffekt

Både energieffektiviteten og spørgsmålet om “retten til lyset” 
gør det vigtigt at præcist kunne vurdere og præsentere effekten 
af sollys og hvorledes skygger produceres, når sollyset blokeres.

Mens skygge-geometrier er effektive til at visualisere og ana-
lysere øjeblikkelige sollys-virkninger, er det ofte nødvendigt at 
analysere de kumulative virkninger af sollys. Dette er vigtigt i 
forbindelse med design af bygninger for optimalt varmetab (el-
ler gevinst), samt ved placering af solceller til energiproduktion. 

I denne præsentation vil vi tage udgangspunkt i et relevant pro-
jekt med Københavns Kommune, der har sat som mål at være 
CO2-neutrale inden 2025. Ét af initiativerne er at udnytte byens 
områder til at producere grøn energi. At kunne producere elek-
tricitet ud fra solens energi er et af de områder, man vil se mange 
forsøg på at udvikle bedst muligt. I dette tilfælde er der fl ere 
faktorer, som spiller ind. Det første er at fi nde de bedst egnede 
steder for solpaneler. Det kunne være tagarealer, men ligeledes 
åbent terræn. Det næste er at fi nde ud af, hvor intensiv solind-
strålingen er, enten direkte eller diffus, for det pågældende om-
råde.

Der vil illustreres eksempler, hvor der udføres analyser af den 
mængde sol, som eksponeres i løbet af en forudbestemt peri-
ode. Der er mulighed for at udtrække statistiske informationer 
fra fl aderne, som henholdsvis angiver eksponeret sol-tid (timer 
og procentdel), skygge-tid (timer og procentdel), direkte solind-
stråling (effekt, KwH/m2) og diffus solindstråling (effekt, KwH/
m2). 

Resultaterne gemmes som intelligente 3D mesh-objekter eller 
som output til en database. Sidstnævnte gør det hermed mu-
ligt at integrere data med fx BBR-oplysninger. Dermed kan man 
bortfi ltrere bygninger, som fx er fredede og dermed ikke af in-
teresse grundet lokale restriktioner. En anden mulighed et at 
inkludere oplysninger om de fysiske solanlæg, såsom max effekt 
og areal, og efterfølgende relatere dem til BBR-data og sol-be-
regningerne. Mulighederne er mange! Under alle omstændig-
heder skaber det grobund for vidt forskellige analyser, som kan 
anvendes til at synliggøre potentialet.

Datagrundlaget er typisk en digital 3D bymodel eller en 3D 
bygningsmodel, digital terræn model (DTM) og meteorologiske 
data som statistisk grundlag for at forbedre slutresultatet. Man 
kan ydermere inkludere vegetation, træer, master, skorstene, 
osv. for at indregne den tabte sol/energi-effekt.

Man kan selv vælge hvor stort et område, der medtages i be-
regningerne, og detaljeringsgraden er underordnet – fra simpel 
blok til en kompleks og meget detaljeret 3D CAD-model.

Peter Byrn, Bentley Systems

Har været ansat i Bentley Systems siden 
efteråret 2007. Er ansvarlig for salg og forret-
ningsudvikling i Skandinavien.  
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Mange beslutningstagere, mange mål, 
enighed gennem dialog og fælles viden

Det er hverken fjerpennen, blyanten, fyldepennen eller compu-
teren, der har ansvaret for den information, vi producerer. Allige-
vel handler ”informationsteknologi” oftest om T’et i teknologi og 
for lidt om I’et i information.

Dette oplæg handler derfor mest om, hvordan vi kan optimere 
brugen af digital information i vores arbejdsprocesser for at for-
bedre det interne samarbejde, øge vores borgerservice og skabe 
bedre og hurtigere beslutninger både i og udenfor kommunalt 
regi.

Borgerne bygger byen - ”Service til borgere og virksomheder er 
vores eksistensberettigelse” 

Det er byens borgere der bygger byen og skaber lokalsamfun-
det. Kommunen skaber rammerne og hjælper borgerne med 
at gennemføre deres projekter, så der samlet set skabes en god 
kommune.

Der er mange beslutningstagere involverede i de processer, der 
fører til kommunal udvikling. Deltagerne i processen er sjældent 
enige, men har ofte modsat rettede interesser og vidt forskellige 
mål.

Enighed kan kun opnås gennem åben og konstruktiv dialog, som 
bygger på lige og uhindret adgang til al relevant information. 

Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, har fået udviklet et digitalt 
planinformationsværktøj, PLANINFO, hvor ”Brugervenlighed” er 
sat i højsædet. Princippet er, at AL kommunal planinformation 
skal kunne tilgås via en ”smartphone”, uanset om man befi nder 
sig på byggepladsen eller i mødelokalet. Man kan fremover stå 
på en aktuel ejendom, fi nde alle kommune- og lokalplanbe-
stemmelser, oplysninger om miljøforhold og grundpriser, plus 
andre oplysninger af relevans.

Fra en lidt større platform, som f.eks. iPad eller en computer, kan 
man fremover købe en grund og søge byggetilladelse digitalt. 
Hermed opstår helt nye muligheder for ejendomsmæglere, bor-
gere, entreprenører, advokater, ingeniører, arkitekter og lokale 
politikere. På den kommunale hjemmefront vil det revolutionere 
administration og beslutningsprocesser i en grad, som ikke hidtil 
er set.

Systemet er udviklet på NIRAS’ platform, Plan.dk, integreret med 
deres Kortinfo og kombineret med BLOM’s 3D modelværktøj. 
Værktøjet er ikonbaseret, hvilket gør systemet meget hurtigt i 
brug.

 

Jan Ipland, Skive Kommune

Jan Ipland er stadsarkitekt i Skive Kommune, 
Plan & Byg. Ansvarlig for planlægning, byg-
gesagsbehandling, kommunale ejendomme, 
energibesparende foranstaltninger og det 
kommunale beredskab.  
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Kan kommunernes plandata tåle 
rampelyset?

I takt med, at der bliver mulighed for at indberette fl ere forskel-
lige datasæt til PlansystemDK, stiger udbredelsen og anvendel-
sen af data fra PlansystemDK. Eksempelvis vil plandata fra Plan-
systemDK fremover blive vist, når der udarbejdes ejendomsske-
maer i forbindelse med salg af ejendomme (DIADEM).

Kommunernes data bliver fremover eksponeret i meget højere 
grad end hidtil. Dette har konsekvenser for kommunernes GIS-
medarbejdere og planlæggere, da der derfor stilles større krav til 
datakvaliteten. Denne præsentation vil omhandle de udfordrin-
ger, der er i forbindelse med dette, samt hvilke muligheder, man 
som kommune har for at sikre sig, at datakvaliteten lever op til 
de krav, der stilles.

Siden foråret 2011 har kommunerne haft mulighed for at indbe-
rette kommuneplanretningslinjer til PlansystemDK. Kommune-
planretningslinjer, også kaldet PlanDK3-data, er de temaer fra 
regionplanerne, som skal leve videre i kommuneplanerne ifølge 
Planlovens §11a. Data fra de gamle regionplaner er blevet fun-
det frem fra gemmerne, støvet af og friseret, så det kan bruges 
i kommuneplanerne. Derved kan data indgå som en del af reg-
lerne for, hvordan kommunerne skal udvikle sig de næste 12 år. 
Er det nok blot at sminke gamle data, eller er der i virkeligheden 
behov for noget nyt?

Sanne Rüsz Mikkelsen, LIFA

Sanne Rüsz Mikkelsen har været med i ud-
viklingen af PlansystemDK fra starten, først 
ansat i Naturstyrelsen, og efterfølgende 
ansat som projektleder i LIFA for indberet-
ningsdelen af PlansystemDK.  

:
 

Er din kommune medlem af Geoforum?

De fleste kommuner og regioner er medlem af 
Geoforum og har haft god gavn af dette med-
lemskab. Er du GIS ansvarlig i en kommune, bør 
du overveje om et kollektivt medlemskab vil 
være en fordel for din kommune.

Husk, at Geoforums sekretariat altid er åben over 
for spørgsmål og dialog. 

Du kan kontakte os på geoforum@geoforum.dk 
eller på telefon 38 86 10 75.

Med venlig hilsen
Mette Borg og Jesper Skovdal 

Geoforums Sekretariat



Bil versus Parkér og Rejs

Ved foredraget fremlægges en GIS-baseret undersøgelse af 
pendleres transportløsninger i Hovedstadsområdet baseret på 
to parametre, tid og penge. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den problematik, bilis-
men skaber for samfundet i form af trængsel og udledning af 
miljøbelastende stoffer. Heraf udspringer et politisk ønske om at 
begrænse pendlingsbilismen i det centrale København. Da para-
metrene tid og penge er grundlæggende parametre i transport-
valget, fastlægges de for at skabe et overblik over hvilket tids- el-
ler prisniveau, pendlerne vælger transportløsning ud fra.

Transportløsningerne er i denne undersøgelse bil eller en kom-
bination imellem bil og tog – Parker & Rejs (P&R). Undersøgelsen 
er baseret på netværksanalyser i ArcGIS, hvor data består af net-
værk med modellerede trængselshastigheder og parametrenes 
variabler. Værdierne i variablerne består af køretider, skifte- og 
ventetider, samt udgifter til bilkørsel eller periodekort.

Analyserne tager udgangspunkt i Hovedstadsområdet ud fra tre 
forskellige distancer til København, hvorunder der gennemføres 
netværksanalyser ud fra parametrene distance, tid og penge. 
Derudover undersøges pengeparameteren tillagt ekstra trafi k-
regulerende variabler i form af en eventuel kommende beta-
lingsring samt parkeringsafgifter.

Resultaterne viser, at forskellen mellem pengeparametrene for 
transportmidlerne er faldende med kortere afstand til Køben-
havn. P&R-løsningen er således mere fordelagtig desto længere 
fra København, udgangspunktet er.

Derimod viser resultatet af tidsparameteren, at forholdet imel-
lem de to transportløsninger over distancen er nogenlunde ens. 
Det betyder, at det tager ca. 40 % længere tid at benytte P&R 
frem for bil for de forskellige distancer. Undersøgelsen afsluttes 
med en omregning af tidsparameteren til kroner, hvor resultatet 
heraf viser høj grad af ligevægt imellem transportløsningerne.

 

Optimering af arbejdsprocesser med 
Python applikations-programmering

Applikationer skrevet i Python har efterhånden hjulpet mig ef-
fektivt igennem mange trivielle opgaver i forbindelse med mit 
studie og som studentermedhjælper i diverse forskningsinsti-
tutioner. I denne session vil jeg komme med nogle eksempler 
på, hvordan man kan optimere sin arbejdsgang i GIS og spare 
mange trivielle trin i processen væk.

Sessionen deler sig over to forskellige problemstillinger. En 
omkring optimering af kortproduktioner og en anden omkring 
automatisering i forbindelse med beregning af kystlinje-dyna-
mik. I oplægget vil der indgå en skematisk gennemgang af ap-
plikationernes opbygning samt en live demonstration.

Alle, der har arbejdet store produktioner med mange kort i Ar-
cGIS, ved, at det kan være en tidskrævende proces løbende at 
skulle ændre og opdatere ellers færdigbehandlede kortdoku-
menter.

Tidligere krævede bare en lille ændring i et kortlayout, at hvert 
enkelt kortdokument skulle ændres manuelt i ArcMap. Dette ar-
bejde kan løbe op i trættende mange museklik for hver gang, 
en lille petitesse kræves rettet i samtlige kort i rapporten af en 
medstuderende/kollega.

Med mapping modulet i arcpy er det muligt at automatisere alle 
trin i en kortproduktion. Lige fra hvilke data, der skal visualiseres, 
til i hvilket hjørne, nordpilen skal være.

Der vil være eksempler på hvordan, man nemt kan justere lay-
outet i eksisterende kortdokumenter, og hvordan, man kan mas-
sefremstille kort udelukkende ved brug af scripting.

Også ved detaljeret beregning af kystens dynamik kan en Py-
thon applikation give store lettelser i arbejdet og her gives et 
eksempel. Nærhed til kyst har altid haft betydning for Danmark. 
Derfor er kysten også rigt besat af byer, fritidshuse mm. Trangen 
til at bygge nær kysten skaber dog en konfl ikt med landskabets 
naturlige dynamik. Kysten er i den grad en dynamisk landskabs-
form, der over relativt kort tid kan rykke bebyggelse faretruende 
nær havet.

For at fremskrive kystens udvikling og dermed forudsige, hvor 
kysten skal beskyttes, er det nødvendigt at kende hastigheden 
for erosionen/tilvæksten for hele kystlinjen. Problemstillingen 
lyder måske simpel og ligetil at løse i et GIS, men det er ikke altid 
tilfældet.

Jeg vil gennemgå og diskutere metoder til hurtig og detaljeret 
beregning af kystens dynamik ud fra digitaliserede kystlinjer. 
Desuden vil jeg give en demonstration af en applikation, der er 
udviklet til formålet.
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Line Koch, KU, IGG

Geoinformatik studerende ved Geografi og 
Geologi på Københavns Universitet.  

Medforfattere:
Sofie Vinter Juul 

Andreas Pedersen, KU, IGG

Studerende ved Geografi og Geologi med 
speciale i Python-programmering, rumlig 
analyse og jordbundsgeografi.  
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GIS-værktøj til planlægning og 
budgettering af naturpleje

Dette lille mapbasic-program til Mapinfo henvender sig til større 
arealforvaltninger i den grønne sektor, offentlige såvel som pri-
vate.

Programmet kaldet “NAT-DRIFT” gør det muligt for driftsledel-
sen at digitalisere, planlægge og budgettere naturplejen på 
det samlede forvaltede areal. Derved opnås et helt nødvendigt 
overblik over arbejdsopgaver, arealer, økonomi og prioriteringer 
i forbindelse med naturplejen i en større forvaltning.

Programmet er udviklet ifbm. et større problemorienteret skrift-
ligt projekt under et virksomhedspraktikophold hos Naturstyrel-
sen Nordsjælland. ”NAT-DRIFT” benyttes således til planlægning 
og budgettering af naturplejen på 22.500 ha skov og naturarea-
ler i Nordsjælland. 

”NAT-DRIFT” udgøres af et digitaliseringsværktøj samt en driftsdel 
(output del). Digitaliseringsværktøjet gør det muligt at knytte en 
stor mængde oplysninger om det enkelte naturareal til GIS-data 
på baggrund af enten GPS-opmålinger og/eller ortofoto.

Oplysninger om arealets naturtype, prioritet, størrelse, administra-
tive bindinger, mv. knyttes således til det enkelte areal og kan her-
efter tilgås digitalt på kort. I ”NAT-DRIFT” digitaliseres også arbejds-
opgaver, som udføres på det enkelte areal. Til hver arbejdsopgave 
knyttes oplysninger om metode, redskab, tidspunkt og frekvens.

Herefter beregnes omkostning, maskintime- og mandtimefor-
brug på baggrund af en foruddefi neret omkostningsdatabase, 
frekvens og størrelsen af arealet, hvorpå arbejdsopgaven udfø-
res på. Herved kan ”NAT-DRIFT” bruges til budgettering af den 
samlede naturpleje, som foretages af forvaltningen, eller til be-
regning af enkelte opgavers belastning af det samlede omkost-
ningsbudget.

Desuden kan der udskrives kortmateriale fra programmet, som 
gengiver det enkelte naturareal og det eksakte areal, hvorpå en 
eller fl ere specifi kke arbejdsopgaver skal udføres på.

Udover den driftsmæssige brug kan ”NAT-DRIFT” også bruges i for-
bindelse med monitorering af arealer, dokumentation ifbm. certifi -
cering, og/eller dokumentation for plejen på Natura2000-arealer.

”NAT-DRIFT” kan forholdsvis let tilpasses til andre driftsopgaver 
end naturpleje, som foretages i forvaltningen i den grønne sek-
tor. Fx kunne programmet tilpasses kommunernes behov ifbm. 
driften af vej, natur- og parkarealer. 

GeoZumba

Denne session i år – er 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 afte-
nens festlige udskejelser.

Zumba er for ALLE - og i Zumba er der intet, som er forkert – alle 
kan deltage - og alt er rigtigt!

Så husk, at medbringe nogle gode hoppesko, noget behageligt 
tøj og ikke mindst masser af godt humør.

Jeres Zumba-instruktør
Sik :-)

 

De studerendes session Session 23
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Daniel Hintz, KU LIFE

Skov- og landskabsingeniørstuderende. 
Selvstændig med virksomheden SilvaGIS, 
som leverer GIS-ydelser til skovbrug og den 
grønne sektor.

Studentermedhjælper i “Kort og Data”, Natur-
styrelsen.  
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FOTdanmarks kartografi netværk - kortet 
bag administrationsgrundlaget

Det er en af de største opgaver for FOTdanmark at indfri den fæl-
les målsætning om at gøre FOT til et velfungerende og effektivt 
værktøj i offentlig sagsbehandling. FOT skal leve op til at være 
det fællesoffentlige geografi ske administrationsgrundlag.

FOT er ikke bare et kort. Det er noget andet og mere. FOTdata 
skal med de fi ne ord i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
2011-2015 udgøre autoritative grunddata i en tidstro og kendt 
kvalitet. Der skal kunne træffes myndigshedsafgørelser på bag-
grund af de fælles datasæt. FOT er geometri, der via relevante 
nøgler kobles til registerdata, fx BBR.

Men FOT er OGSÅ et kort og der er behov for at anvende FOTdata 
i forbindelse med en lang række kommunale opgaver, som kræ-
ver et kortudtryk. Det gælder lige fra kommunikationsopgaver 
i forbindelse med baggrundsmateriale til borgere og politikere 
fx vedr. ændringer af skoledistrikter, til Vej & Parks behov for et 
teknisk kort, når den rette brønd skal fi ndes. 

En GML-fi l formidler ikke særligt godt.
Derfor dannede FOT2007 Forum, en af FOTdanmarks faste ar-
bejdsgrupper, sidste efterår et kartografi netværk. 
Arbejdet blev grebet enkelt og praktisk an. Udgangspunktet for 
netværket har været en fælles opfattelse af et behov for at samle 
kræfterne om at udarbejde fælles kartografi ske opsætninger på 
baggrund af indlæste FOTdata. 

Med andre ord var det en oplagt opgave for foreningen og en 
opgave, vi valgte at løse med den arbejdskraft, den viden og 
de suveræne midler, vi har til rådighed, nemlig medlemmernes 
indsigt i deres egne GIS og i de daglige behov i kommunernes 
GIS-afdeling. 

Foredraget vil dels fortælle om de konkrete resultater af arbej-
det, i form af forslag til en fælles opsætning til et præsentations-
kort på baggrund af FOTdata i 1:10.000, samt en opsætning til et 
teknisk kort med farvede fl ader. Ligeledes bliver der udarbejdet 
fi ler til de tre GIS-platforme: ESRI, MapInfo og GeoMedia, med 
tilhørende kortfattede vejledninger til de enkelte GIS. 
Det vil også rumme en række overvejelser om processen – hvor 
stødte vi på grund og hvordan kom vi videre? Ikke mindst vil vi 
fortælle om det gode samarbejde.

Kartografi Session 26

Torsdag d. 17. november – 16:30 - 17:00
Sessionsleder: Jesper Stenstrup

Auditorium C

Anne Marie Carstens, FOTdanmark

Anne Marie Carstens er konsulent og ansat i 
FOTdanmarks sekretariat. Her arbejder hun 
som projektleder og som sekretariatsres-
source for FOT2007 Forum, herunder karto-
grafinetværket.  

Medforfattere:
Michael Rasmussen, Gentofte Kommune, Henrik Hedelund, Ishøj Kom-
mune, Helle Flytkjær, Ringsted Kommune, Søren Breddam, Stevns 
Kommune, Else Nørnberg Haldrup, Vesthimmerland Kommune, Sonja 
Kristiansen, Aalborg Kommune, Kirsten Lippert Olesen, Århus Kom-
mune, Anni Sinding, Århus Kommune, Tue Nilsson Poulsen, Silkeborg 
Kommune, Merete Rosdal Jensen, Esbjerg Kommune, Dorthe Holme, 
KMS 

IGNITE Spatial
- Geoinspiration fra uventet kant

5 minutter - mere får indlægsholderne ikke, men det er også rige-
ligt til, at deres fortællinger brænder sig fast på hjernebarken.

Under IGNITE Spatial deler en perlerække af fortællere ud af de-
res passion og begejstring for noget stedbestemt.

Det er tempofyldt, og det er geoinspiration fra uventet kant.

Program 
• Ignition on. v. Hans Ravnkjær Larsen, cheche [gnist på swahili]

•    Ulla Kronborg Mazzoli, KMS, og Jesper Skovdal, Geoforum:
SDI på fem minutter

•  Claus Robl, Københavns kommune: 
Om motivation og nytænkning på arbejdspladsen

• Lars Brodersen, AAU: Om den rådne banan

• Erik Sommer, Danmarks Statistik: Om speltghettoen på Ærø

• Peter Brodersen, korruption

•  Jan Skov, d60: Om passionen for data og hvad den kan bruges til

•  Tim Metz, foredragsholder (og amerikaner): Om sit møde med 
Danmark og danskerne – og om at tænke ud af boksen

Rækkefølgen er foreløbig.

 

IGNITE Spatial  Session 25

Torsdag d. 17. november – 16:30 - 17:30
Sessionsleder: Hans Ravnkjær Larsen

Auditorium A
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Den Fine middag

Torsdag d. 17. november – 19:00 - 01:30
Teatersalen

Farvel til de gamle 2 cm kort og 1 cm kort 
- goddag til nye kort 

Skiftet fra 2 cm kort og 1 cm kort betyder et farvel til 150 års kar-
tografi ske metoder, traditioner og vaner. Det er slut med koordi-
natomregninger baseret på Lamberts konform-koniske projek-
tion med én standard-parallel. Kvarten på ½ mil gange 3/8 mil er 
ikke længere grundlag for kortbladsinddelinger. Højdeinforma-
tionerne har i Jylland ikke længere rod i opmålinger foretaget i 
1860’erne i fod og alen. Kendte tekster og signaturer forsvinder 
til fordel for nye informationer og nye symboler.

I 1997 ajourførtes det sidste 4 cm kort. I 2003 kom første version 
af Kort25 produceret ved digital generalisering af grunddata. Si-
den er der årligt kommer ajourførte udgaver, som løbende har 
medtaget fl ere temaer. Nu er det afl øserne for kort i 1:50.000 og 
1:100.000, der er på vej.

Kort50 og Kort100 er blevet til ved værdimodelleringer foretaget 
af KMS og af Forsvaret. Målet har været i fællesskab at skabe to 
kortserier, der er lette at læse, indeholder relevante oplysninger 
og er baseret på geodatabaser. Fra KMS’ side er der lagt vægt på, 
at grundlaget er TOP10DK/FOT-data, højdedata fra den digitale 
højdedatabase og stednavne og stamoplysninger fra SNSOR. 
Generaliseringen er sket ud fra princippet ”Kort uden hænder”, 
som blev præsenteret på Kortdage 2010.

Kortbilledet er blevet tydeliggjort. Af nye informationer fi nder 
man bl.a. frakørselsnumre på motorveje, jernbaner med elektrisk 
drift, telemaster differentieret i tre forskellige højdekategorier, 
industriområder og tekniske arealer. Signaturer har afl øst fælles-
navne som sygehus, kro, hotel, rådhus, hal, transformerstation, 
mm. Drivhuse og pelsdyrfarme vises som bygninger.

Ved præsentationen vil der blive vist eksempler på kartografi en 
i de to nye kortserier. Kort50 og Kort100 vil være til rådighed for 
kortbrugere som landsdækkende data fra hhv. 2011 og 2012.

 

Kartografi Session 26

Torsdag d. 17. november – 17:00 - 17:30
Sessionsleder: Jesper Stenstrup

Auditorium C

Peter Michaelsen, KMS

Leder af produktionen af topografiske kort i 
Landkort, Kort & Matrikelstyrelsen 

Kortdage 2011

Den fine Middag

18.30 Velkomstdrink
Cava Mont Michel, Brut Reserva, Penedas

Menu

19.00 Forret (tallerkenanrettet)
Soja- og ingefærmarineret laks med urter

Vin: Chenin Blanc, Simonsig, Sydafrika (ad libitum)

19.40 Hovedretsbuffet
*Rosastegt lam med hvidløg og polenta

*Braiserede oksekæber i ragout af svampe og piquillos 
*Kyllingekøller med  paprika/chili
*Stegt oksefi let på bund af løg

*Grøn mixet salat
*Hvedekerne salat

*Bagt kartofl emos lavet på rapsolie med smør smag
*Flutes

Vin: Cabernet Sauvignon & Shiraz, Simonsig, 
Sydafrika (ad libitum)

20.50 Underholdning

21.40 Dessert (tallerkenanrettet)
Udvalg af lækre oste, kiks og oliven

22.00 Kaffe

fra kl. 22:30
Musik og dans (indtil kl. 01:00)

01.00 Natmad
Mulligatawny-suppe

01:30
Lyset slukker og musikken går hjem

Har du vundet?

Præmieuddeling fra de mange 
udstillerkonkurrencer foregår:

I udstillingen  kl. 18.30 som opvarmning til 
Den Fine Middag
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Mette Bloch
Tør du blive en vinder? 

Som underholdende, men også lærerigt indslag, under festmid-
dagen ved årets Kortdage har vi fået den tidligere verdensme-
ster i roning, Mette Bloch, til at stille op.

Den 44-årige kvinde er vant til at klare ekstreme fysiske udfor-
dringer fra sin lange karriere som elitesportsroer, hvor hun to 
gange er blevet verdensmester og ti gange danmarksmester.

Vi kan se frem til et høj-energisk indslag med en kontant, fl abet 
og humoristisk tilgang fra hendes side. Det er ikke utænkeligt, at 
hun kunne fi nde på at inddrage publikum og stille udfordrende 
spørgsmål.

At turde blive en vinder handler om målsætning og vindermen-
talitet. Om man tror på sig selv og tør se sin styrke og svaghed 
i øjnene.

Med humor, selvironi og skæve betragtninger kommer vi bagom 
det “at vinde”. Mette Bloch vil dele ud af sine erfaringer fra elitens 
verden, og du får nogle helt konkrete værktøjer med hjem i ba-
gagen. Du oplever pludselig, at der ikke fi ndes grænser – andre 
end dem, du selv sætter. Som Mette Bloch siger: “Alle kan blive 
verdensmestre, nogle fi nder bare aldrig ud af i hvad..”.

Hendes bog, ”Vind med vilje”, er om at sætte mål i livet, og nå 
dem. Hvad kan du selv gøre, og hvordan navigerer du udenom 
fælderne? Uanset om du godt kunne tænke dig at blive bedre til 
dit job, dit forhold eller din idræt, eller måske noget helt andet, 
så er der hjælp at hente. Det er ikke altid til at overskue, hvordan 
målene skal sættes op, og hvordan man arbejder hen imod dem 
uden at knække halvvejs.

Kortdagsudvalget har fundet, at det i tråd med det gennemgå-
ende tema for hovedtalerne omkring innovation giver god me-
ning med en seriøs, men også underholdende, foredragsholder, 
der kan give os en peptalk under middagen, som vi sent glem-
mer.

Underholdningen

Torsdag d. 17. november – 20:50 -21:40
Teatersalen

POP FEVER Feat. Lasse Lindorff
- Et af Danmarks bedste partybands! 

POP FEVER er et partykoncept på den danske live scene, samlet 
af musikere kendt fra fl ere af de største koncertnavne & bands i 
Danmark. POPFEVER viderefører arven fra de etablerede jam- og 
showbands, men med et væsentligt bredere repertoire, der kan 
fi njusteres i forhold til hvert enkelt publikum. 

Med udgangspunkt i de største pop & disco hits gennem tiden 
når man således meget vidt omkring, både hvad angår danske 
såvel som internationale hits der alle tages under kyndig be-
handling. Fra George Michael og Robbie Williams til Doobie 
Brothers & Earth, Wind and Fire, når orkestret vidt omkring. 

Pop, disco & soul fra 60-70erne til nu. De kan spille det hele og 
også på opfordring. Selvfølgelig kommer de også omkring dan-
ske hits fra Danseorkesteret, Back To Back og Thomas Helmig. 
Som sagt… Alle de gode hits, så alle kan være med… 

Bandet består af nogle af branchens bedste musikere som bl.a. 
har spillet med Tue West, Daniel Bedingfi eld (UK), Nik & Jay, 
Johnny Deluxe, Andrew Strong (IR), Maria Montell, Zindy, Sø-
ren Poppe, Thomas Helmig, Annette Heick, Anders Blichfelt, DK 
Rocks, Back To Back, samt i TV shows som ”Hiv stikket ud” (DR1) 
& ”X Factor” (DR1). 

Orkestret har spillet i et væld af forskellige sammenhænge og 
har blandt andet optrådt for Ernest & Young, Tele Danmark, SAS 
Radisson Scandinavia, SAS Royal Hotel (Kbh), Jack & Jones, Eks-
tra Bladet, Statoil, DR, Deloitte & Touche, IBM, Greenland Con-
tractors (Grønland, Thule), Thile, TV2, og mange fl ere... 

Featuring Lasse Lindorff 
Pop Fever har allieret sig med en af Danmarks bedste entertai-
nere og sangere, Lasse Lindorff, som senest lagde Danmark ned 
ved Melodi Grand Prix 2008 med Retro soul nummeret ”Hooked 
On You”. Sangen har på nuværende tidspunkt overhalet diverse 
store internationale hits og har mange uger ligget højt på Dan-
marks top 100 Radio airplay chart. 

Pop Fever skal opleves live! 

Musikken

Torsdag d. 17. november – 22:30 - 01:00
Teatersalen



64

Hvordan geoinformatik bliver til en god 
forretning

Hør, hvordan Post Danmark anvender værktøjer for optimering 
af deres kunders kommunikation ved distribution af såvel 
adresseløse forsendelser som segmenterede breve. 

Med innovative løsninger sikres, at deres kunder rammer plet, 
ikke skriver til samme modtager fl ere gange, sikrer sig, at data-
baserne er 100% ajour, og endeligt at et nej tak til reklamer bliver 
respekteret.

Her vil blive talt om densitetsmål, robinsonlister, nixlister, geo-
fl ader, nabonet, responsprocenter og returpost. Der vil blive vist 
eksempler på, hvordan geoinformatik kan blive til en god forret-
ning for såvel kommercielt fokuserede virksomheder, som kom-
muner og politiske partier.

De gode GIS-ness cases Session 27

Fredag d. 18. november – 10:30 - 12:00
Sessionsleder: Carsten Iversen

Teatersalen

64 

Den umulige business case

I dagens Danmark hitter ordet en god business case, men hvad 
er en god business case?

Undersøgelser viser, at 55 % til 75 % af alle beslutninger om stør-
re investeringer i teknologi (hardware, software, services og “løs-
ninger” som en kombination heraf) understøttes af en business 
case. Tendensen er, at denne andel øges, fordi:
•  det kun i begrænset omfang er tilladt at begå synlige fejl i det 

aktuelle økonomiske klima
•  fl ere kritiske behov konkurrerer om den samme knappe res-

source
•  ledere bliver holdt ansvarlige for beslutninger om forbrug og 

investeringer

Jeg vil påstå, at mange af de såkaldte gode business cases er ulve 
i fåreklæder.

En business case blive betegnet som god, hvis den kan vise en 
besparelse i forhold til den måde, vi organiserer og løser de en-
kelte opgaver på i dag. Det er yderst sjældent, at en business case 
bygger på en grundig analyse af hele organisationens behov og 
de ”varer”, organisationen i forvejen har på hylderne.

Rigtigt mange business cases for it-initiativer er smukke: Ofte er 
der en 100 % ROI (return on investment) inden for 12 måneder. 
Under alle omstændigheder er det svært at forestille sig noget 
it-initiativ, der betaler sig hjem over mere end 3 år, så business 
casen viser typisk en forretning på mindst 33% årligt..

Det er en ret pæn forrentning af en investering, men som oftest 
holder tallene ikke, bl.a. fordi der ikke er tænkt på samspillet med 
andre systemer og alt for lidt i genbrug på tværs af sektorer.

Ledelserne i såvel det offentlige som det private glemmer at 
stille krav til, at:
•  det ikke er nok, at en business case er god for den enkelte afde-

ling, men også for hele organisationen.
•  afskrivningstiden skal være forholdsvis kort – udviklingen i IT-

verdenen går stærkt
• systemet skal være nemt at integrere til andre systemer
• konfi gurationen af systemet skal være gennemskuelig
• indkøberen er medejer af løsningen
• der er mulighed for selv at lave brugertilpasning

Jeg vil give eksempler på såkaldte gode business cases, som fak-
tisk er nogle rigtig dårlig investeringer. Jeg vil give nogle bud på, 
hvorfor denne måde at styre investeringer på kan ødelægge bl.a. 
innovation, helhedstænkning og vidensdeling, hvis de ikke bliver 
anvendt rigtigt. Jeg vil gerne give mit bud på, hvad der skal afklares 
i en business case, hvis vi vil genbrug, innovation og vidensdeling.

Endelig vil jeg gerne starte en debat om, hvordan geodataverde-
nen kan ændre fokus på, hvad der er en god business case.

Mie Mølbak, Randers Kommune

GIS koordinator i Randers Kommune med 
ansvar for udviklingen af kommunens an-
vendelse af GIS, koordinering af indkøb og 
anvendelse af data, samt udvikling af nye 
arbejdsrutiner, som kan fremme effektivite-
ten, 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.  

Martin Kaae Glarvig, Geomatic

Martin Glarvig stiftede for ti år siden Geo-
matic a/s, som er leverandør af forretnings-
applikationer, der anvender geoinformatik 
som det grundlæggende værktøj. Martin 
fungerer primært som konsulent og forret-
ningsudvikler i den private sektor i ind- og 
udland og har fokus på geoinformatik og 
geomarketing.  

 

De gode GIS-ness cases

Geoforums Kompetenceudvalg står igen i år bag en særlig ses-
sion - denne gang om business casen for GIS-projekter. 

Igennem 4 kortere indlæg vil eksempler på gode business cases 
indenfor GIS blive gennemgået.
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Værdien af information - nogle erfaringer 
og eksempler
 
Opbygningnen af en infrastruktur for geografi sk information 
(Spatial data infrastructure, SDI) indebærer bl.a., at man skal 
gøre geodatasæt og -tjenester interoperable, tilgængelige og 
klar til brug. Denne indsats kan ikke lykkes uden en bæredygtig 
og stabil fi nansiering, hvilket i sig selv er en udfordring i disse år, 
hvor de offentlige budgetter er stramme.

Tilsvarende udfordringer møder de offentlige aktører, der ønsker 
at gøre deres data tilgængelige til kommercielle eller ikke-kom-
mercielle formål. Dette skal ses ud fra idéen om “offentlige data 
i spil” (ODIS), sådan som idéerne om “open data” og genbrug af 
Public Sector Information (PSI) peger på. 

Hvis det ikke har været det tidligere, så er det i dag et krav, at 
offentlige udgifter og investeringer i sådanne referencedata og 
-tjenester begrundes overbevisende i en positiv business case, 
der beviser, at det kan betale sig og giver “value for money”.

I præsentationen vil jeg introducere idéen ”value of information” 
(værdien af information) og diskutere eksempler på den gode 
business case.

Jeg vil fokusere på emnet fra to vinkler: Dels ud fra den ramme, 
som defi neres af en geografi sk infrastruktur som f.x. INSPIRE, og 
dels udfra den ramme, som defi neres ud fra idéerne om genbrug 
og nyttiggørelse af offentlige data generelt, sådan som EUs di-
rektiv om Public sector information (PSI-direktivet) gør det. 

Med udgangspunkt i en række eksempler, vil jeg beskrive for-
skellige tilgange til, hvordan man måler og kategoriserer busi-
ness casens samfundsgevinster for myndigheder, virksomheder 
og borgere.

Som et eksempel vil jeg gennemgå metodik og resultater i den 
”værdianalyse” for adressedata, som Erhvervs-og Byggesty-
relsen (EBST) publiserede i juli 2010. Analysen konkluderede, 
at de direkte økonomiske fordele af “frikøbsaftalen” fra 2002 i 
de første fem år 2005-2009 var mindst 450 mio. kr. I 2010 anslås 
værdien af data til mindst 100 mio. kr., hvilket, i sammenligning 
med de relativt små omkostninger, resulterer i et afkast (return 
of investment) på 70:1.

Jeg vil desuden kigge på resultaterne af og udfordringerne i en 
business case, som KMS og EBST udarbejdede i 2010-2011 på 
BBR-området, for en entydig stedfæstelse af bygninger - en så-
kaldt bygningsgeokodning.

Afslutningsvis vil jeg pege på, hvordan opbygningen af gode 
geo grafi ske infrastrukturer og frigivelsen af offentlige data til 
øget genbrug, måske kan komme til at passe ind i en politisk 
dagsorden, der fokuserer på innovation, vidensøkonomi, nye 
jobs og energieffektivitet.

Nyt bi-system sikrer værdier for over 1 
mia. om året

Værdien af bestøvning af planter i Danmark er forsigtigt skøn-
net til omkring 1 mia. kr. om året. Det er derfor af stor vigtighed, 
at man yder en effektiv indsats imod de skadevoldere, som kan 
ramme bierne.

Plantedirektoratet har hidtil løst denne opgave på traditionel vis 
med analoge papirgange. Man har indset nødvendigheden af en 
modernisering af processerne og søgt kompetence fra lignende 
systemer til bekæmpelse af veterinære epidemier som f.eks. fug-
leinfl uenza. Plantedirektoratet har derpå fået designet og udviklet 
et digitalt system til løsning af opgaven.

Det har været en spændende proces at skulle få de mange parter 
til at fi nde fælles fodslag i deres interesser i systemet. Plantedirek-
toratet har det overordnede myndighedsansvar. Dansk Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet uddanner inspektører og kyndige biav-
lere til kontrolarbejdet, foretager analyser af indsendte prøver, 
samt står for bekæmpelsesindsatsen i forbindelse med udbrud. 
Biavlerne er opdelt i erhvervsbiavlere og private biavlere, som har 
forskellige interesser i forhold til systemet.

Systemet er meget mere end et centralt bigårdsregister over bi-
gårde i Danmark. Det løser alle de administrative opgaver, der er 
forbundet med driften af bier, såsom syn af bigårde i forbindelse 
med køb, salg eller fl ytning af bifamilier. Systemet har ligeledes 
funktionalitet til at håndtere beredskabet i en udbrudssituation.

GIS er en integreret del af systemet og er et godt eksempel på, 
hvordan GIS kan benyttes, uden at brugeren har kendskab til GIS.

Systemet har haft stor bevågenhed i pressen og både Fødevaremi-
nisteren og Miljøministeren har været på besøg for at se systemet i 
brug. Systemet ses som et stort skridt fremad og som en vigtig brik 
i regeringens ’Grøn Vækst’.

I foredraget vil de økonomiske aspekter ved de forskellige elemen-
ter i systemet blive berørt. Perspektiverne i de nye muligheder, 
som systemet åbner i forhold til Grøn Vækst, vil blive beskrevet.

 

De gode GIS-ness cases Session 27

Morten Lind, MBBL

Specialkonsulent i Ministeriet for by bolig og 
landdistrikter, med arbejdsområder indenfor 
basisregistre, digitalisering og digital forvalt-
ning. Har især registerlandskabet omkring 
BBR samt adresser og adressedata som an-
svarsområde.  
 

Heine Torsson, LE 34

Heine har beskæftiget sig med GIS i mere 
end 25 år og er ansvarlig for en række større 
GIS-systemer for offentlige kunder. Stort 
fokus på at lokalisere kundernes behov og 
sikre en dialog om løsningen.  

 



Fra fi lbaseret GIS-data til Open Source 
database
 
I KL-projekterne FKG og OGF er de gennemgående buzzwords: 
WebGIS, hosting, omkostningseffektivitet og geografi sk forvalt-
ningsgrundlag. Der har været talt meget teknik og struktur, men 
det er begrænset hvor meget fokus, der har været på effektivi-
sering af GIS-administratorens daglige arbejde. Dette indlæg vil 
tage udgangspunkt i GIS-administratorens daglige opgaver om-
kring håndtering og organisering af GIS-data og metadata, samt 
en effektiv opdatering og distribution af data mellem medarbej-
der, forskellige applikationer og eksterne samarbejdsparter.

Tidligere lå Ballerup Kommunes data i en MapInfo fi lbaseret 
struktur, der kunne være svær at overskue. Der var konstant op-
gaver med at fl ytte data rundt mellem forskellige systemer og 
brugere. Med den nye datastruktur trækker alle systemer og 
brugere på den samme database og administrationen er derved 
blevet væsentlig lettere. 

Ballerup Kommune har valgt at lægge sine data på en PostGIS 
server i et hostet databasemiljø. Via af en sikker forbindelse kan 
medarbejderne tilgå og opdatere data direkte fra MapInfo, og 
de samme data udstilles via standard WMS- og WFS-tjenester 
til intern eller ekstern brug, f.eks. til anvendelse til WebGIS. Ad-
gang til data styres i PostGIS-databasen. Derved opnås en sik-
kerhed, hvor det er muligt at tildele eller begrænse rettigheder 
til forskellige brugere eller brugergrupper, helt ned på databa-
seniveau. Ydermere giver det mulighed for, at andre applikatio-
ner, evt. ikke GIS-applikationer, kan opdatere eller trække på de 
samme data.

Konverteringen fra MapInfo til PostGIS kan være tidskrævende, 
og der er ikke det store vundet ved blot at fl ytte data, hvis ikke 
der bliver mulighed for at opbygge en velorganiseret struktur 
og tilføje metadata. For at imødekomme disse udfordringer har 
Ballerup Kommune fået udviklet et management system til at 
administrere data. I Manageren sker opload af MapInfo fi lerne til 
PostGIS-databasen med simpel ”drag and drop”, hvorefter Ma-
nageren kontrollerer data for evt. kompatibilitetsproblemer og 
giver forslag til løsninger af disse. I systemet er der indbygget 
standard-procedurer for håndtering af datatyper og objekter, 
som ikke er kompatible mellem MapInfo-tabellerne og PostGIS- 
databasen.

Indlægget vil give et indblik i, hvordan man kan optimere ar-
bejdet med GIS-data og datahåndtering, samtidig med, at de 
samme data er tilgængelige på fl ere platforme – både MapInfo, 
WMS/WFS og database-adgang. 

Geodata Innovations Laboratorium 
– Udbredelse af GIS-anvendelsen

Dette foredrag præsenterer tilgang, metode og indledende 
resultater fra arbejdet i et Geodata Innovations Laboratorium i 
Holbæk Kommune. Vi vil fortælle om, hvordan der arbejdes med 
at skabe relationer ud til nye forvaltningsområder, hvordan kom-
munikationen forløber og hvilket ”fælles sprog”, som er blevet 
udviklet, således at geodata kommer i spil i nye sammenhænge.

Målgruppen for foredraget er personer, som interesserer sig for 
processen omkring udbredelse af geodata til udvikling af kom-
munale borgerløsninger, samt personer, som arbejder med den 
strategiske udvikling af den kommunale GIS-enhed i forhold til 
innovation og en udbredelse af geodataanvendelsen.

Gennem en årrække har der været talt om at ”bringe GIS i spil”, så 
der skabes en merværdi bredt i den kommunale organisation. I 
denne sammenhæng har den Fælleskommunale Digitaliserings-
strategi og OGF-projektet prædiket, at geodata er et anliggende 
for hele kommunen, og således bør udbredes i langt højere grad 
end nu. Baggrunden for denne udmelding er, at stedsreferencen 
i moderne kommunale forvaltningssystemer kan have samme 
værdi som personreferencen.

Det skaber store perspektiver for de kommunale GIS-enheder, 
men hvordan kommer de traditionelle GIS-enheder ud over 
kanten og ind i andre forvaltningsområder? Hvordan bringes 
fagmedarbejdere fra andre forvaltningsområder ind i innovative 
udviklingsprocesser? Hvordan skabes der relationer og fælles 
sprog omkring geodata, så der kan skabes en merværdi?

I Holbæk Kommune har GIS-enheden gennem fl ere år arbejdet 
intenst på at skabe et solidt fundament for brugen af geodata i de 
traditionelle forvaltningsområder. De grundlæggende systemer, 
datastrukturer og integrationer er på plads, og arbejdsfunktioner 
samt kompetencer er nedfældet i kommunens GIS-strategi.

For at efterleve GIS-strategiens vision om, at ”GIS skal anvendes 
bredt i organisationen for derved at forenkle og fremme sags-
behandlingen”, har Holbæk Kommune fået udviklet et Geodata 
Innovations Laboratorium. Formålet har været at skabe et tvær-
fagligt udviklingsforum mellem kommunens GIS-enhed og fa-
geksperter fra andre forvantninger, hvori der skabes relationer. 
Igennem strukturerede innovationsprocesser kan man arbejde 
fokuseret med udvikling af cases, som kan illustrere og drive ud-
bredelsen af geodata bredt i kommunen.

I foredraget vil der blive givet en introduktion til fremgangsmå-
den og de metoder, som er anvendt i Geodata Innovations Labo-
ratoriet, samt en status på arbejdet.
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Fredag d. 18. november – 10:30 - 11:00
Sessionsleder: Ulla Kronborg Mazzoli
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Fredag d. 18. november – 11:00 - 11:30
Sessionsleder: Ulla Kronborg Mazzoli

Auditorium A

Lars Dalgaard, Ballerup Kommune

Arbejder pt. med digital kommuneplan, 
metadata, dataorganisering og GIS-arkitektur. 
Har deltaget i KLs OGF-projekt og repræsen-
terer Ballerup Kommune i KOMBITs Umbrella-
projekt på teknik- og miljøområdet.

Lars har en baggrund som Cand. scient i 
Geografi fra Københavns Universitet, og har 
tidligere været ansat som GIS-koordinator 
i Frederiksborg Amt, Hovedstadens Udvik-
lingsråd og Skov- og Naturstyrelsen/By- og 
Landskabsstyrelsen.  

Medforfattere:
Stella Holmgaard Andersen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S 

Bo Runge-Dalager, Holbæk Kommune

Souschef for Plan & Byg i Holbæk Kommune 
og medlem af bestyrelsen for det Fælleskom-
munale Geodatasamarbejde (FKG), som er 
etableret af KL og KTC i september 2010 for 
at styrke effektiviseringen, standardiseringen 
og udviklingen i øvrigt af geodataområdet i 
kommunerne.  

Medforfattere: 
Mikkel W. Toft, NIRAS, og Andreas Kragh, NIRAS.
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Implementering af spatial GIS-database i 
Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune tilgås MapInfo-data i dag ved hjælp af et net-
værksbaseret datavarehus. Data udgøres således af ”fl ade fi ler”, 
hvor ansvaret for opdatering og validering af data ligger decen-
tralt hos de enkelte forvaltninger i Teknik og Miljø. Hverdagen 
byder derfor på en række udfordringer i form af blandt andet 
tildeling af rettigheder.

Der hersker derfor et stort ønske om at implementere en spatial 
database til Teknik og Miljøs mange datasæt. Ønsket skal ses i 
relation til en forbedret og mere sikker opbevaring og tilgang 
til data samtidig med, at der gives mulighed for ’ægte’ spatiale 
forespørgsler. Overgangen fra et fi lbaseret datavarehus til den 
spatiale verden muliggør, at alt styres på databaseniveau, og 
man udnytter databasens indbyggede logik.

Samtidig vil en spatial database gøre det muligt at tilgå præcis 
det samme datasæt for CAD, desktop-GIS samt web. Datakon-
vertering kan derved undgås og risikoen for forældede data kan 
formindskes.

I arbejdet har indgået indhentning af erfaringer ved anvendel-
sen af henholdsvis Oracle Spatial, Microsoft SQL og PostgreSQL. 
Da performance og hastighed vurderes som meget vigtigt hos 
vore brugere, har disse overvejelser været vigtige i aftestningen 
af de forskellige spatiale 
databasevarianter.

Derudover kan arbejdsrutinerne i Aarhus Kommune bedst be-
skrives som et heterogent system, hvor anvendelsen af geodata 
relaterer sig til arbejdsopgaver i henholdsvis desktop-GIS, Web-
GIS, Webapplikationer, samt mobile enheder i marken.

Ved foredraget gives et bud på, om disse forskellige behov kan 
tilgodeses ved implementering af en spatial database. Der vil 
blive givet en oversigt over de overvejelser, der bør indgå i pro-
cessen. Endvidere præsenteres de milepæle, man kan fastlægge 
i processsen for at komme succesfuldt i mål med projektet.

 

Om at bygge en Landstrafi k model…

I vores nabolande har der været tradition for at ofre betydelige 
ressourcer på at opbygge nationale trafi kmodeller. Dvs. model-
ler, der kan beskrive de trafi kale effekter af ændringer i trafi k-
systemet. I Danmark har der ikke været samme tradition for at 
anvende trafi kmodelberegninger som en del af det generelle 
beslutningsgrundlag. Til gengæld er der blevet udviklet mo-
deller i forbindelse med store infrastrukturprojekter som Store-
bælts- og Øresundsforbindelserne.

I forbindelse med Det Grønne Transportforlig, 2009, blev det imid-
lertid vedtaget, at Danmark også skulle have en national bereg-
ningsmodel (Landstrafi kmodellen). Både statslige og kommunale 
myndigheder, konsulenter, m.fl . skal kunne anvende denne. 

Potentielle beregningsbehov kunne bl.a. være: Effekt af kørsels-
afgifter, infrastrukturændringer nationalt (Kattegatbro, nye jern-
banestrækninger) og regionalt (effekt af vejudvidelser eller om-
lægninger), ændret kollektivbetjening samt miljøpåvirkninger.

Der er mange tekniske og forskningsmæssige udfordringer i ud-
viklingen af en model, der skal kunne bruges på såvel nationalt 
som regionalt/lokalt niveau. Ingen model uden et godt data-
grundlag og slet ikke, hvis geografi en i data ikke er på plads.

For at skabe en funktionsdygtig model har det været nødven-
digt at bruge mange ressourcer på at indsamle data fra utallige 
kilder til bl.a. at dække disse behov:
- Konstruktion af zonesystemer for Danmark og Europa
-  Opstilling af netværk for cykel/gang, vej-, bane- og fl ytrafi k
-  Indsamling og geokodning af trafi ktællinger
-  Indsamling af passagertællinger i kollektiv trafi k med kobling 

til køreplandata og geografi 

Det er ikke alting, der går glat i sådan en proces. Der vil derfor 
blive fokuseret på nogle af de problemstillinger, vi er stødt på 
undervejs, og hvordan problemerne er håndteret:
- Samarbejde med en lang række leverandører tager tid
- Nogle gange eksisterer data simpelthen ikke
- Forskellige leverandører leverer data på forskellig form
- Der kan være problemer med at udlede korrekt geografi 
- Data er ukomplette
- Data skal sammenstilles og forædles til en fælles form

I foredraget vil vi løfte sløret for svaret på følgende spørgsmål:

-   Hvordan får vi lagt et samlet ”datapuslespil”, som dækker trafi k-
modellens meget vidtrækkende behov, når de enkelte brikker 
er af forskellig kvalitet og vi endda mangler en hel del af dem?

-  Dataleverandørernes incitamenter til at medvirke i projektet?

-  Hvordan kan vi sikre, at datagrundlaget løbende forbedres i 
takt med, at nye data bliver tilgængelige?

Kommunal SDI Session 28

Fredag d. 18. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Ulla Kronborg Mazzoli

Auditorium A

National trafikmodel Session 29

Fredag d. 18. november – 10:30 - 11:00
Sessionsleder: Eric thor Straten

Auditorium B

Jesper Kilsmark, Aarhus Kommune

GIS-specialist i Informatikområdet, der har 7 
ansatte.  

Medforfattere:
Peter Schack Madsen; Aarhus Kommune 

Carsten Jensen, DTU Transport

Carsten er leder af Modelcenter på DTU 
Transport - en enhed, der er hovedansvarlig 
for indsamling og behandling af data til brug 
i trafikmodellering og forskningsprojekter. 
Han er desuden ansvarlig for udvikling og 
drift af GIS-værktøjer på DTU Transport. 
Dette gælder både specialiserede trafikmo-
delværktøjer, egenudvikling af GIS-modeller 
og formidling af data via webGIS-løsninger.

KORTDAGE 2011   



68 KORTDAGE 2011

Digitalt Vejnet - forprojektet rapporterer

Foredraget vil omhandle forprojektet til Digitalt Vejnet i Danmark 
og er således en rapportering af de hidtidige konklussioner.

Grundtanken bag forprojekt Digitalt Vejnet i Danmark er baseret 
på størst muligt samspil mellem eksisterende proprietære data-
baser og systemer. Hver især har de elementer, der, bragt sam-
men, kan blive et landsdækkende Digitalt Vejnet.

Det afprøves, om man, via geometrien for vejmidterne i FOT, kan 
koble til vejforvaltningssystemernes vejmidter (vejman.dk og 
RoSy). Dermed er potentialet at kunne koble til alle data i disse sy-
stemer inkl. relation til den Centrale Vej- og sti Fortegnelse (CVF). 
Disse data skal så sammen med dynamiske data fra trafi ktællinger 
og trafi kinformation udgøre grundlaget i et Digitalt Vejnet. Data 
skal være opdaterede og kvalitetssikrede til et aftalt niveau.

Forprojektet understøtter fl ere af initiativerne i Regeringens plan 
for infrastrukturen frem til 2020. Det er endvidere en forudsæt-
ning for et digitalt hastighedskort, som det er omtalt i Færdsels-
sikkerhedskommissionens handlingsplan. Endelig understøtter 
ideen om et Digitalt Vejnet Regeringens vision om digital for-
valtning på fl ere planer.

Der er i forprojektet indgået aftale med leverandøren om at vise 
data udmøntet i ikke mindre end syv forskellige demonstrati-
onsprojekter. Med disse demoer skal vises, at data er til stede og 
at data kan bruges i en række nye sammenhænge. 

De geometriske data leveres af FOTdanmark. I Digitalt Vejnet vil 
også indgå data fra CVF, som indeholder den offi cielle numme-
rering af alle offentlige veje og stier. Hertil kommer data fra
de kilder, hvor data om aktuelle hændelser opsamles. Dette er f.eks 
data, hvad angår faktisk kørt hastighed, og trafi kmeldinger om 
fremkommelighed fra Vejdirektoratets Trafi kinformationscenter.

Til gennemførelse af forprojektet er udvalgt et mindre geogra-
fi sk område. Indenfor dette område arbejdes der til gengæld 
med alle tilgængelige data for veje og stier. Blandt de væsentlige 
kriterier for udvælgelsen er tilstedeværelsen af FOT data, repræ-
sentation af forskellige vejforvaltningssystemer og tilstedevæ-
relsen af dynamiske trafi kdata. 

Det er et geografi sk område med vejnet fra 7 kommuner og Vej-
direktoratet, der er blevet udvalgt. I alt er der godt 1000 km veje 
indenfor området, hvoraf godt 50 km er statens veje bl.a. med 
nogle af de mest trafi kerede strækninger i Danmark.

Et væsentligt grundlag for materialet i beslutningsgrundlaget er 
en udarbejdelse af forslag til forretningsmodeller og fi nansiering. 
Dette er sammenfattet i en omfattende business case, hvor tre 
forskellige scenarier for en landsdækkende udbredelse belyses.

Digitalt Vejnet - erfaringer og 
demonstrationsprojekter

Med udgangspunkt i Folketingets vedtagelse af ”En grøn trans-
portpolitik” i 2009, blev det besluttet at igangsætte et forprojekt 
vedr. etableringen af et Digitalt Vejnet i Danmark. 

Forprojektets mål er at skabe et beslutningsgrundlag for etab-
lering af et landsdækkende Digitalt Vejnet. Dette sker gennem 
etablering af Digitalt Vejnet i et forsøgsområde bestående af 7 
kommuner omkring København og herudfra vurdere forhold 
som: relevante anvendelser, tekniske løsningsmuligheder, om-
kostninger/investeringer og sidst, men ikke mindst, samarbejdet 
mellem de involverede aktører. Projektet er nu ved at være gen-
nemført, og der er opnået en lang række erfaringer på området.

På systemsiden er det centrale element den Digitale Vejnetsda-
tabase (DV), som samler vejdata fra en række af kommunernes 
og Vejdirektoratets systemer - herunder vejman.dk, RoSy, kom-
munale GIS-systemer, Trafi kman, og DynDB (dynamiske tavler). 
Til disse fødesystemer er der udviklet interfaces, således at der 
sker en løbende opdatering af data i DV. Hertil kommer en række 
øvrige data, som er indlæst i DV - f.eks. specialrutenet, vinterve-
dligehold og trafi kuheld.

I denne sammenhæng udgør FOT-data en væsentlig del af DV, 
idet FOT leverer det topologiske vejnet, hvortil alle øvrige infor-
mationer i DV er tilknyttet. Interfacet mellem FOT og DV mulig-
gør løbende opdateringer i begge retninger mellem DV og FOT, 
hvorved FOT-data f.eks. kan ajourføres vha. de applikationer, 
som DV stiller til rådighed.

Ud over selve DV-databasen er der i forprojektet udviklet en 
række applikationer. Disse er dels udviklet til præsentation og 
vedligeholdelse af data i DV og dels til demonstration af anven-
delsesmulighederne for et digitalt vejnet. 

Demonstrationsprojekterne omfatter: Dynamisk information 
om hastighedsrestriktioner og trafi kinformation til trafi kanter 
baseret på mobiltelefonplatform, ruteplanlægning for cykel- og 
godstransport, beregning af grønne kørselsafgifter samt anven-
delse af data fra DV til opbygning af trafi kmodeller.

I præsentationen vil der blive fokuseret på de opnåede erfarin-
ger i forprojektet. Endvidere vises eksempler på de udviklede 
applikationer, ligesom en række af demonstrationsprojekterne 
præsenteres.
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Bo Slott Pedersen, COWI

Projektledelse og salg/tilbudsgivning på 
større projekter.
 
 

Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet

Informatikområdet. Leder af digitaliserings-
teamet. Arbejder med forprojekt Digitalt 
Vejnet og andre digitaliseringsaktiviteter. 
Sekretariat for vejportalsamarbejdet.  

 



Rotterdam i 3D – en autogenereret, men 
intelligent model
 
Rotterdam Kommune i Holland vil integrere 3D i den kommu-
nale planlægning og sagsbehandling. Det vil kommunen blandt 
andet, fordi der er en lang række store bygge- og anlægsprojek-
ter i byen.

Samtidig ajourføres kommunens basale geodata med stor hyp-
pighed:
- Der produceres 10 cm ortofoto hvert år
- Rotterdam laserscannes med få års mellemrum
-  Der er konstant et større team af kommunale teknikere ’i mar-

ken’ for at opmåle ændringer i bygningsmassen.
-  Endelig har kommunen også facadebilleder baseret på indsam-

ling med et ’mobile mapping’ system.

Ønsket er derfor at udnytte de omfattende datasamlinger til 
etablering af en fuldt dækkende, tekstureret 3D bymodel, som 
består af mere end 190.000 bygninger og et samlet areal på 320 
km2. Den digitale bymodel skal samtidig bevare ’intelligensen’ 
fra grundkortene, dvs. både overensstemmelse i geometrien og 
koblingen med unikke bygningsidenter.

Geoforums publikation ’Vejledning i 3D bymodeller’ beskriver 
principperne i autogenererede 3D bymodeller, men virkelighe-
den er ofte en hel anden. Dels er der spørgsmålet om hele data-
grundlaget og hvad, der kan bygges på grundlag af dette. Dels 
er der de overvejelser og forventninger, der kan være til denne 
type produkter. 

Det omfattende Rotterdam-projekt er et aktuelt eksempel (af-
sluttet i 2011) på en autogenereret 3D bymodel i betydningen en 
digital bymodel, som produceres (næsten) automatisk. Ideerne 
og metoderne har været kendt og benyttet i mange år, men der 
sker trods alt en løbende udvikling i viden og erfaringerne på 
området. 

Med udgangspunkt i “Rotterdam 3D” er det formålet med ind-
lægget at illustrere, hvordan der kan skabes sammenhæng mel-
lem de autogenererede 3D bymodeller, de fotogrammetriske 
bymodeller, grundkortet, samt med den bagvedliggende in-
formation, som for eksempel BBR. Indlægget vil også inddrage 
aktuelle danske 3D projekter, hvor data er benyttet både i for-
bindelse med bymæssige opgaver og til landskabsvurderinger i 
forbindelse med placering af større anlæg.

3D bymodeller har været på dagsordenen i mere end 10 år, men 
gennembruddet har ladet vente på sig. Mon ikke det er der nu? 

Rapid 3D benefi ts - connect your 
building information and geodata!

A recent project has shown that it is possible, with existing origi-
nal data, to quickly generate three-dimensional building models 
of suffi cient quality to create an early advantage.

An effective process of transformation turns fl oors and rooms 
into 3D data. By using the same coordinate system, in- and out-
door analysis becomes possible.

A geospatial dashboard serves as the engine for:
• Comparison of different data sources 
• Planning, acquisition and visualization of sampling data 
•  Quality insurance of input data. By visualizing the input data 

used to create a model, it is easy to detect errors 
•  Effective presentation. Interactive reports makes it possible for 

all to understand and experience 3D

The project also addressed the problem with indoor positioning. 
Location aware paper prints are generated from the 3D-model. 
The prints can be used while conducting both in- and outdoor 
surveying. Notes on the prints are scanned and automatically po-
sitioned in the 3D datastore to keep track of important points. 

A case study from Sweden will be used in the process: Barse-
bäcks electricity production ceased completely when Unit 2 was 
closed in May 2005. Now preparations for the decommissioning 
is ongoing. The dismantling of the plant is planned to start in 
2020 and last for about seven years.

Decommissioning a nuclear power plant requires a well thought-
out decommissioning plan. Development of IT support is needed 
for the actions taken and planned. IT support includes produc-
tion lines with map support for handling sampling activities and 
3D modeling of all the facilities including the surroundings. 

Before dismantling work is carried out an extensive in- and out-
door sampling program is in progress. All the samples are iden-
tifi ed and tracked in the 3D model. The samples contains infor-
mation about the level of radioactivity and different chemicals. 
The 3D models facilitate the planning and will primarily be used 
to visualize performed testsresults. The models can also be used 
for logistics planning of dismantling and demolition volumes.

The goal has from the start been to quickly gain benefi ts from 
the 3D models. This means that the 3D model is already used 
in support of the planning and documentation of the project. 
The model can be used as a basis for possible further tests and 
measures in connection with dismantling. Using the 3D model it 
is possible to estimate the volume of material that must be dealt 
with in different ways depending on how much and what type 
of contamination it contains.

3D bymodel Session 30
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Jesper Rye Rasmussen, Blom

Ansvarlig for salg og markedsføring i Danmark.

Jesper er uddannet arkitekt, har arbejdet 
med GIS og geodata i mere end 20 år og 
er markedschef i Blom. Foruden de danske 
markedsaktiviteter er Jesper involveret i en 
række udenlandske projekter.  

:
 

Ulf Månsson, SWECO

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

Medforfatter:
Johan Sigfrid, SWECO 
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Digitale 3D-modeller som analyse- og 
dialogværktøjer
 
Dette er et oplæg til, hvordan en digital 3D-model kan bruges i en 
teknisk forvaltning – både internt og eksternt.

Digitale 3D-modeller er kendt og brugt i forskellige sammenhænge 
i vores hverdag. Et af de steder, hvor vi i dagligdagen støder på 
modellerne, er de store “realistiske” 3D-renderinger af nybyggeri, 
som ses på billboards overalt på byggepladser i Danmark.

I en teknisk forvaltning er der sjældent tid til at lave de “realistiske” 
renderinger, når der udarbejdes nye kommune-, lokal- og 
udviklingsplaner. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt med 
realistiske renderinger - eller kan vi ”nøjes” med mindre og stadig 
forstå, hvad projekterne handler om?

Som planlægger er det vigtigt at kunne kommunikere og drøfte 
ideer med andre. Ellers kan det være svært at få overbevist 
nogen om den gode idé. 3D digitale modeller giver mulighed for 
at kommunikere nye planer i et rummeligt og fl eksibelt 3D-miljø. 
Fordi vi opfatter verden i 3D, vil det i mange tilfælde være nemmere 
for modtageren, hvad enten det er en kollega, en politiker eller en 
borger, at forstå projektet i et 3D-miljø frem for 2D-tegninger. 

Modellerne behøver ikke at være gengivet med en fotorealistisk 
nøjagtighed for at blive forstået. I langt de fl este tilfælde vil en 
grovere model være tilstrækkelig for, at modtageren forstår 
budskabet. Det vigtige er, at der optræder genkendelige elementer, 
som modtageren kan relatere sig til. Fyldes der for mange detaljer 
i modellerne, bliver de som regel tunge og besværlige at arbejde 
med - og til sidst lagt på hylden.

I Skive Kommune arbejdes der ud fra en fuld digital model af 
kommunen. Denne består af landskab, bygninger, skov og større 
trægrupper. Det hele er etableret i en forholdsvis grov version, men 
det er nok til, at det er muligt at genkende områder. Herved har 
kommunen mulighed for at gengive alle områder og arbejde med 
nye projekter lige fra en carport til store vindmøller i et 3D-miljø. 
Herudover har kommunen mulighed for at analysere og indgå i en 
dialog med et ensartet udgangspunkt for alle.

Skive Kommune bruger 3D-programmet SketchUp, idet det er 
et billigt og forholdsvis hurtigt og enkelt program at lære. Herved 
sikres det, at det ikke kun er få personer i forvaltningen, der får 
mulighed for at udnytte potentialerne i 3D. Det er vigtigt at få bredt 
kendskabet ud til så mange som muligt, da værktøjet har evnen til 
at danne bro fra idé til skitse.

Oplægget vil være en præsentation af og en inspiration til, hvordan 
en relativt ”grov” og billig digital 3D-model kan bruges i en teknisk 
forvaltning sammen med kommunens eksisterende GIS-data. Der 
vil være fokus på analyse- og dialogværktøjet, og der vil blive givet 
eksempler og vist scenarier, der understøtter oplægget.  

Afslutningen

Som afslutning på årets Kortdage har vi noget helt unikt på pro-
grammet.

Vi har inviteret en særlig gæst - en ”IT-spion”.

Fra Microsoft Danmark kommer Ole Kjeldsen, der er direktør for 
platform og udviklere. 

Ole Kjeldsen har forinden deltaget i en del af Kortdage 2011 og 
har fået til opgave at kigge lidt nærmere på GI-branchen. Ole 
Kjeldsen kan, fra sit besøg i udstillingen, igennem dialog med 
deltagerne og Geoforums bestyrelse, og med sit indgående 
kendskab til IT-branchen, give os alle sit udefrakommende syn 
på GI-branchen.

Microsoft er en af de helt store spillere indenfor IT, men med Bing 
Maps har de også lavet banebrydende GI og berører med deres 
produkter positivt mange millioner menneskers hverdag. Det bli-
ver derfor meget interessant at høre Ole Kjeldsens indblik i vores 
verden og hvilke anbefalinger, han har til os om fremtiden.

Foruden ”IT-spionen” skal vi naturligvis høre om, hvordan bal-
lonfærden er gået. Luke Geissbühler og søn har måske genfun-
det resterne af vejrballon og ”rumkapsel” med hjælp fra Marine-
hjemmeværnet, der har tilbudt sin velvillige assistance med at 
bjerge, hvis nedfaldet lander i havet omkring Danmark.

Måske kan vi se frem til en fi lm fra opstigningen gennem atmo-
sfæren, måske kan vi følge ballonens færd i 3D, og måske kan vi 
få et glimt af jordens krumning og solnedgangen over Danmark 
set fra mange kilometers højde.

Vi håber således på en fl ot afslutning, der måske kan tage os ste-
der hen, som vi ikke på forhånd havde troet, at vi skulle opleve 
– helt i tråd med Teori U, hvor vi frigjort af vanetænkningen gør 
noget ekstraordinært og sætter gang i den kreative proces, der 
skal føre os til ny inspiration og uopdyrket land.

3D bymodel Session 30

Fredag d. 18. november – 11:30 - 12:00
Sessionsleder: Lars Flemming

Auditorium C

Afslutning 

Fredag d. 18. november – 12:00 - 13:00
Sessionsleder: Bo Grave

Teatersalen

Uffe Gross, Skive Kommune

Regulære planopgaver såsom zonesager, 
udarbejdelse af VVM- og lokalplaner, samt 
byomdannelse. Herudover implementering 
af digitale løsninger til forvaltningen. Med 
udgangspunkt i fysisk planlægning er bru-
gen og tilgangen til de digitale løsninger at 
udnytte eksisterende funktioner i program-
merne frem for at udvikle nye funktioner. 
Dette har blandt andet været afspejlet i kom-
munikationen, udformningen og leveringen 
af en digital 3D-model fra Blom.  
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På gensyn næste år i 
Herning, den 31. okt. - 2. nov.

til Kortdage 2012

Det var så det

Kortdage er forbi for denne gang, og alle er forhåbentligt mætte og veltilpasse. Kloge hoveder, faglig sparring og 

inspiration, og fætre og kusiner i alle størrelser. Der er meget, som skal fordøjes og vendes, når vi, hver især, tager 

de tre dages udbytte med hjem.

Kortdagsudvalget er der for at gøre de næste Kortdage 2012 endnu bedre! Vi sørger for at samle op på det, som 

er sket i løbet af Kortdage 2011.
 

Og kom så godt hjem efterfølgende! 

Tak for denne gang og på gensyn ☺

Evaluering af Kortdage 2011

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 2010 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 gennem-

føres 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

Tak for denne gang!



Geodata Danmark

Vi er sponsorer på 
Kortdage 2011

DATA SCANNING A/S


