2. juli 2020

Eksempler på bygningsoverlap i GeoDK –
og vejledning til håndtering af overlap og dobbelte sager i GeoDK klienten

1. Lille overlap

Små overlap, som vist ovenfor, kan opstå når der oprettes nye bygninger og man ikke får snappet til alle
punkter/hjørner på nabobygninger.
Så hvis der mangler et mellempunkt (stiplet cirkel) på en bygning som ligger op ad en anden bygning, så kan
det udløse et ulovligt overlap i GeoDK.
Denne karantæne-fejl i GeoDK er nem at rette. Man indsætter et punkt på den bygning som mangler et
fællespunkt og snapper til tilsvarende punkt på nabobygningen.
Man skal evt. rette koten på det indsatte punkt.
Trin for trin vejledning til GeoDK:


Klik på ”Geometri” i GeoDK



Klik på ”Ret geometri”




Angiv hvor knudepunktet mellem de to bygninger skal være
Klik på ”Ret koordinat”




Klik på punktet der skal rettes
Indtast z-værdi for punktet (brug evt. værdi fra nærmeste nabopunkt)




Når rettelsen er udført klikkes på ”Gem ændringer”
Hvis der ikke er flere overlap fejl godkendes sagen: ”Godkend sag”

2. Mellemstort overlap

Der kan opstå mellemstore overlap mellem to bygninger, hvis man insisterer på at registrere bygninger i
tagudhæng og registrere bygninger som fuldstændige firkanter.

Her i dette eksempel ligger den ene bygning inde under den anden bygnings tagudhæng. Dette udløser en
karantæne fejl i GeoDK, for ulovligt overlap.
Disse karantæne fejl er nemme at rette i GeoDK. Man kan flytte hjørnet på den ”ikke primære” bygning, så
den følger forløbet på nabobygningen. Dette vil betyde at der er bygninger som ikke er fuldstændig
firkantet, men har et lille hak i det ene hjørne.
Her skal man være obs. på koterne på evt. nye punkter, på den bygning man retter på.
Trin for trin vejledning til GeoDK:


Klik på ”Geometri” i GeoDK



Klik på ”Ret geometri”






Træk hjørnepunktet på plads, så bygningen får et hak
Tjek koterne (punktets z-værdier) og ret evt.
Når rettelsen er udført klikkes på ”Gem ændringer”
Hvis der ikke er flere overlap fejl godkendes sagen: ”Godkend sag”

3. Stort overlap

Hvis man retter meget på en bygning men ikke på nabobygningen, så kan der opstå store overlap.
Disse fejl kan være vanskelige at rette, da man bliver nødt til at kende byggesag og BBR forhold omkring
bygningerne. Her bliver man nødt til at kigge på areal angivelsen i BBR/byggesagen, for at se hvilken
opdeling af bygningerne der er den korrekte.
Når man har fundet hvordan opdeling mellem bygningerne bør være, så kan man editere. Selve editeringen
i GeoDK er nem.
Vær obs. på koterne på den bygning man retter.
Trin for trin vejledning til GeoDK:


Klik på ”Geometri” i GeoDK



Klik på ”Ret geometri”



På den bygning der skal gøres mindre, trækkes hjørnepunkter på plads, så bygningen får den ønskede
størrelse
Tjek koterne (punktets z-værdier) og ret evt.
Når rettelsen er udført klikkes på ”Gem ændringer”
Hvis der ikke er flere overlap fejl godkendes sagen: ”Godkend sag”





4. Dublet bygning (stort overlap)

To bygninger som er ens i XYZ, men som er oprettet på 2 forskellige tidspunkter, udløser en karantæne-fejl i
GeoDK.
De to bygninger kan være oprettet med dages mellemrum og kan have hver deres BBR-UUID. Man har
måske fået nye BBR oplysninger og oprette en ny bygning i BBR og GeoDanmark med de nye oplysninger,
men glemt at slette den gamle.
Her skal man undersøge hvilken én af de to bygninger som er den rigtige, og slette den som ikke skal være
der. Dette er meget nemt at rette i GeoDK.
Trin for trin vejledning til GeoDK:



Marker den bygning der skal slettes
Klik på ”Slet Bygning”




Når rettelsen er udført klikkes på ”Gem ændringer”
Hvis der ikke er flere overlap fejl godkendes sagen: ”Godkend sag”

5. Flere sager med samme rettelser
Når man benytter geokoderen skal man være opmærksom på at de rettelser man foretager, først slår
igennem når systemet har tjekket at der ikke er valideringsfejl, i de data man forsøger at gemme. Er der
valideringsfejl, gemmes rettelserne kun på en ”midlertidig” sag, og vil ikke kunne godkendes før fejlen er

rettet i GeoDK systemet. Hvis man forsøger at foretage den samme rettelse i geokoderen igen, opstår der
bare flere parallelle sager som ligger i GeoDK systemet, der ikke kan godkendes.
I GeoDK kan man typisk kunne genkende disse sager ved at de har det samme navn, og er ofte lavet relativt
kort tid efter hinanden.

For sager med de samme rettelser, er skal man kun behandle den ene, og slette de resterende sager. Hvis
man behandler flere sager med samme rettelser, risikerer man at lave overlap og dubletter.

Trin for trin vejledning til GeoDK:





Vælg en af sagerne med den ønskede rettelse og tryk på fanen fejl.
Ret fejlen, ved enten at dispensere eller ved at rette op på data, så der ikke længere opstår
valideringsfejl.
Når der ikke længere er valideringsfejl kan sagen godkendes. Tryk på knappen ”Godkend sag” under
fanen Sagsdetaljer.
Slet de resterende sager, der indeholder samme rettelser ved at trykke på skraldespanden ud fra sagen

6. Undtagelser
Vær opmærksom på der i større byer kan være bygninger som rent faktisk ligger oven på hinanden, eller
overlapper hinanden. Dette kan lovliggøres med den rette attribut kombination. Se i GeoDanmarks
specifikation: http://geodanmark.nu/Spec6/HTML5/DK/StartHer.htm hvordan det håndteres.
7. Er der yderligere spørgsmål eller har man brug for hjælp
For spørgsmål om overlap på bygninger generelt, kontakt:
Ivan Laursen Johannessen
Email: ivljo@sdfe.dk
For henvendelser omkring funktionalitet og betjening i GeoDK klienten, kontakt:
Portal: support.septima.dk
Email: geodk-support@septima.dk

