REFERAT af møde om:
29. møde i GeoDanmark Produktionsforum
Tid og sted:

30. oktober 2018 i KL-huset, lokale S-07

Deltagere:

Anne Grete Arendt Rasmussen, Christian Helring Andersen (fra kl. 10.45), Torsten Lund Andersen, Jørgen
Grum, Annette F. Stammerjohan, Sten Frandsen, Mie Elmholdt Balleby Dahl
Eskil Kjærshøj Nielsen, Niels Skov Jensen, Kurt Forbech Toft, John Kamper
Jørgen grum
Katarina Ritz, karit@sdfe.dk

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Dagsorden

Beskrivelse

Velkommen

1. Velkomst og godkendelse af
dagsorden

Bilag

Referat
Ekstra punkter:
FIP (Anne Grete)
Prioritering af kommuner til totalajourføring (Mie)
Vi prøver den af og evaluerer ved mødets slutning (hvilket vi glemte)

2. Introduktion til ny dagsorden kan ny form godkendes?
3. Referat fra sidste møde (til orientering)

Orienteringer
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Vi husker at nummerere dagsorden (og referater) fortløbende.
Referatet er tidligere godkendt pr. mail. Findes på
hjemmesiden:
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/produktionsforum/

Der er ønske om notifikationer, når der lægges referater på hjemmesiden.

4. SDFE

SDFE skal have ny vicedirektør, da Anne Sofie Jensen 1. januar 2019
tiltræder stillingen som Rigsarkivar (direktør for Rigsarkivet).

5. Kommuner

Der er workshops undervejs om GeoDK og Geokoderen med deltagelse
af UFST i GeoFyn, Sydkort og GeoMidt/GeoNord.

Dagsorden

Beskrivelse

Bilag

Referat
Anne Grete har deltaget i adresse-ERFA-gruppe møde med SDFE. Der
er en udfordring med ”supplerende bynavne”. Der er en henvendelse på
vej til KL om konsekvensen af ændringer i ”supplerende bynavne”, da
dette har uhensigtsmæssig indvirkning på fx udstedelsen af sundhedskort.
Der er behov for bedre kommunikation i situationer, som når KL eksempelvis lancerer VADAMI.
De tre FOSAKO arbejdsgrupper er kommet godt i gang med arbejdet
med ”GeoDanmark i spil” og arbejder på at få projektbeskrivelser færdige til bestyrelsesmødet i december.

6. Fællessekretariatet

Todo-listen og
årshjul

Det blev bemærket at der ikke var lavet nævneværdigt om i præsentationen af strategien mellem temadag og roadshows.

7. Gennemgang af todo-listen
(alle)

A. Todo-liste

Todo-listen blev gennemgået, fra næste møde i ny skabelon.

8. Introduktion til og drøftelse af
ønsker til todo-listen (Katarina)

B. Udkast til ny skabelon

Ny skabelon blev godkendt og vi benytter den fremadrettet. Husk at
nummerere todo-listen jf. nummer i møderækken.

9. Evt. korrektioner til årshjul

C. Årshjul (eftersendes)

Punktet bliver fast punkt på dagsorden.
Der tilføjes ”Kommuner kontaktes for evt. medvirken i kvalitetskontrollen”. Dette skrives ind i årsjulet i februar/marts, gerne i sammenhæng
med anden henvendelse, fx sammen med udpegning af supplerende
broer og bestilling af mosaikker. Der er stadigt færre kommuner, som
ønsker at deltage i QC. Kommuner, som ikke melder tilbage, deltager
ikke i QC.

Side 2/6

Dagsorden

Beskrivelse

Bilag

Referat
Der tilføjes vedr. optioner: forhåndstilkendegivelser af optionsønsker
(sammen med bestilling af tile-tilkøb). Endelig bestilling i juni, når priserne foreligger.

Foto status

10. Status for 2018

Alle endelige ortofotos er modtaget og godkendt fra producenten og kan
tilgås via Kortforsyningen - men endnu ikke i den endelige WMTS service.
De endelige ortofotos findes pt. i samme service (_TEMP) som Quickorto, som løbende skiftes ud med endelige (dette er der ikke informeret
om!).
Når alt er klart, laver SDFE den ”officielle” WMTS med samlede, landsdækkende fotos. Forventeligt omkring 1. november, men SDFE giver besked om status samt hvor fotos kan tilgås.
Spørgsmål om QO bliver tilgængelige i GeoDK-editoren. Dette er pt.
ikke muligt (Systemforum har opgaven).
Mosaikker klar medio nov.-medio dec. Faktureringer sker ultimo november – der er behov for en opdatering af listen over kontaktpersoner.
Kontaktpersoner – oversigten skal opdateres. Katarina tjekker.

11. Status for 2019

Kontrakt m. 5 producenter er forlænget for 2019 (og dermed gennemføres intet udbud)
Paspunkter: proces november-december
Tilkøb af tiles og 10 cm: ultimo november – primo december.
Der var en kort drøftelse af 10-cm fotografering. SDFE arbejder stadig
med at afdække forskellige muligheder for samproduktion/sensorintegration, og spørgsmålet afventer derfor en afklaring/oplæg fra SDFE. Det er
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Dagsorden

Beskrivelse

Bilag

Referat
ikke forventningen, at afklaringerne medfører ændringer i forhold til
2019-produktionen. Vi beder John om en skriftlig tilbagemelding om status og forventninger.

Vektor status

12. Status for 2018 (Annette/Jørgen)

Jørgen gennemgik status (pr. 8. oktober). SDFE er bevidst om udfordringer ift. hvordan der meldes ud når data er klar og hvornår data rent faktisk kan findes og tilgås.
Der er ikke mange kommuner i databasen.
Flere nye platforme volder problemer, det samme gælder ny version af
specifikationen. Det sidste er der dog kommet styr på. SDFE er også i
en tidskrævende læringsproces ift. den ny sagsbaserede tilgang til redigering. Der er derudover udfordringer forbundet med off-line behandling
af store datamængder. Regler, konflikter, fejl i GeoDK, eksporten til
ESRI File Geodatabase m.v. volder problemer. SDFE og projektlederne
for GeoDK vurderer løbende sanktionsniveauet. At få gennemført ændringer i GeoDK har en tidshorisont på 1-3 mdr. pr. patch. SDFE forfiner
løbende brugen af batch-afvikling.
Ift. rækkefølgen af kommuner, der udtrækkes til totalajourføring, så vender SDFE tilbage med en prioritering.

Emner til behandling

13. Huskeliste til afslutning af produktionen (Jørgen/Anne Grete)

D. Todo-liste opgave nr. 2

Der er arbejdet videre siden sidst med beskrivelser på objektniveau –
bygninger, veje, vandløb. Beskrivelser af anvendelsen, væsentlige attributter samt hvor der er behov for kommunal efterbehandling. En fortælling om objekternes livscyklus, som skal gøre det tydeligere, hvordan objekterne skal behandles i hhv. GeoDK, Geokoderen eller hos producenten. Det er en tidskrævende opgave.

14. Vejkoder/DAR (Anne Grete)

E. Todo-liste opgave nr. 3

Anne Grete har holdt møde med SDFE om emnet. Der kigges pt. på interne arbejdsgange i SDFE.
Vejpunkter: der er også en proces i gang, hvor Septima hjælper med at
omregne. De nye ilægges, men der overskrives ikke der, hvor kommunerne i forvejen har påsat korrekte vejpunkter.
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Dagsorden

Beskrivelse

Bilag

Referat
Synkronisering mellem GeoDK og Datafordeleren, ved rettelser i
GeoDK.
Funktionalitet til markering af vejmidter som er ”gode til vejpunkter” inde i
DAR giver forvirring. Og det er uklart, hvordan vejkategorier bør tilrettes,
da der er mange uhensigtsmæssigheder.

15. Kommunal deltagelse i kvalitetskontrol (Annette/Jørgen)

F. Todo-liste opgave nr. 5+8

16. ÆUP opsamling – hvordan genereres udpegninger til producenter? (Annette/Jørgen)

G. Todo-liste opgave nr. 6+7

Årshjulet bliver opdateret jf. drøftelsen under pt. 9.
SDFE sender mail om fremgangsmåden for begge slags ajourføring
(ÆUP og total). SDFE forventer, at det for totalajourføringen kommer til
at foregå på samme måde som tidligere.
Annette gennemgik på tavle:
Rækkefølge:
1) Kommune
2) VD (som tilpasses til kommunens)
3) ÆUP fra SDFE´s arbejde med geografiske variable til vurderingen
4) GeoDK (foreløbige)
Ovenstående samles i en GIS-fil, og der laves visse sammenlignende
analyser (overlap m.m.), inden det sendes til producenten med angivelse af kilde til de enkelte ændringsudpegninger.
Der var en diskussion af kommunernes håndtering af udpegninger, dato
(årstalsangivelse) for ÆUP’er og kommunikationen mellem SDFE og
kommune.

Eventuelt

17. Eventuelt

FIP – se todo-listen
Diskussion af 1 til 1 på BBR-bygninger (GeoDK og Geokoderen) foregår
lige nu i Specifikationsforum og vi forventer, at emnet skal tages op bredere derefter. Sekretariatet følger med i diskussionen.
Annette gjorde opmærksom på, at der i GeoDK findes en del bygningsUUID-er, som optræder dobbelt/tredobbelt. Omfanget undersøges
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Dagsorden

Beskrivelse

Bilag

Referat
(SydKort, GeoØst og GeoFyn efterspurgte konkrete udtræk). Principielt
er det ok ift. spec, men det er formentligt fejl.
AGR gjorde opmærksom på en uheldig formulering vedr. ”Opdateringer
til Kort” på https://sdfe.dk/saadan-arbejder-vi-med-data/indberetning/
SDFE får formulering rettet.

18. Næste møde
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SDFE vender tilbage med forslag til tidspunkt for næste møde – ultimo
2018 eller i januar 2019.

