GeoDanmark
Weidekampsgade 10
2300 København S
www.geodanmark.dk
e-mail: cma@kl.dk
ref: :

2017-05-09 Referat GeoDanmark Specifikationsforum

9. maj 2017

Møde i GeoDanmark-Specfikationsforum den 9. maj kl. 10:00-15:00
Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-09
Deltagere:
Brian Hansen Damsgaard, Fredericia Kommune
Hanne Christensen, Hillerød Kommune
Tyge Pontoppidan Jensen, Københavns kommune
Helge Nielsen, Vejdirektoratet
Inge Flensted, SKAT
Kurt Toft, SDFE
Charlotte Malling, KL, referent
Anders Esgaard Christensen, SDFE
Afbud:
Laurids Rolighed Larsen, NIRAS, Geoforum
Jette Kristensen, HMN Naturgas A/S, DLF

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Punkt 5, 6, og 7 flyttes til før punkt 4. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat – referat fra møde den 27. marts ligger i
OneDrive
Helge havde en tilføjelse til referatet med en uddybning. Helges
rettelser tilføjes referatet.
3. Tilbagemelding fra repræsentantskabsmødet og caféen om Spec.
Forum. den 19. april. v/ Brian
Brian refererede fra repræsentantskabsmødet.
Tilbagemeldingerne var primært, at spec’en er meget kompleks og
svær at læse. Spørgsmålet er, hvad man gerne vil gøre ved det?
Brian efterlyste på repræsentantskabsmødet, at medlemmerne
kan melde ændringsønsker ind. Tilbagemeldingerne var, at man
faktisk ikke vidste, hvordan man melder ændringer ind.
Nogle kommuner siger også, at de ikke beskæftiger sig så meget
med specifikationen, da de mener de har bedre og mere
opdaterede data derhjemme og bruger ikke data fra FOT2007.

Brian vil rejse problematikkerne på et kommende
sekretariatsudvalgsmøde.
4. Vejkategorier og fortsat definition Bilag vedlagt dagsordenen
Forum diskuterede dokumentet og rettelser blev ført direkte ind.
Illustrationer med eksempler på vejkategorier skal komme som de
første eksempler. Der skal være tre nye illustrationer, der viser
vejkategorierne: Sort zoom, mellem zoom og tæt på. Kurt
udarbejder de nye illustrationer.
5. Skal GeoDanmark-ID’en være en UUID lige som mange andre
registre, når vi nu anskaffer et nyt system?
Septima har foreslået at FOT-ID’en skal skiftes ud med en UUID,
som man bruger i mange andre registre.
SDFE mener, der er fordele og ulemper ved at skifte til UUID. Det
vil koste mange penge at rette, da alle, der kobler til GeoDanmarkdata, skal rette det til. Men beslutningen skal tages meget snart og
det vil ikke være muligt at ændre i systemets levetid..
Spørgsmålet tages op på næste WS med Septima den 16. maj.
6. Rettelser til regler i Specifikationen efter WS med Septima Bilag
vedlagt dagsordenen
Forum gennemgik dokumentet med rettelser. Rettelserne blev
skrevet direkte ind.
7. Beskrivelse af Specifikationen på ny GeoDanmark hjemmeside:
http://geodanmark.dk.prolinux4.curanetserver.dk/anvendgeodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/
Forum havde forskellige rettelser til den foreslåede tekst. Charlotte
har noteret og retter til.
Forum diskuterede endvidere, hvordan medlemmer og andre skal
kunne stille spørgsmål til specifikationen og komme med
ændringsønsker.
Forum foreslår, at Brian som formand er kontaktperson på siden
sammen med Charlotte. Spørgsmål til Spec’en kan stilles til Brian.
Forum foreslår endvidere, at ændringsønsker skal sendes til en
central postkasse, som Fællessekretariatet skal have ansvar for.
FS skal så distribuere henvendelserne til rette forum.
På siden skal findes link til en side, hvor alle udgaver af
specifikationen kan hentes. Der skal være en kort beskrivelse af
hver version.

8. Arbejdsopgaver jf. opgave ark. Bilag ligger i OneDrive
Udskydes…
9. Kommende møder
Charlotte sender Doodle ud med forslag til møde i uge 24 eller 25.
Mødestart skal være kl. 9.30 fremover.
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Hanne fremsatte ønske om, at der på næste møde kigges på
skemaet for registreringsregler (vej/sti) mhp. at kigge på, at
teksterne er blandet sammen og skal separeres. Skemaet er for
uoverskueligt, som det er nu.
10. Evt.
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