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Referat 
Møde i Specifikationsforum 

Tid og sted:  Mandag den 6. februar 2023, kl. 9:30 -15:30, i KL-Huset, mødelokale S-06. 

Deltagere:  Brian Hansen Damsgaard, Fredericia Kommune (formand) 
Tyge Pontoppidan Jensen, Københavns Kommune 
Hanne N. Christensen, Hillerød Kommune 
Lars Ellebjerg, Hvidovre Kommune 
Kurt Forbech Toft, SDFI 
Charlotte Bjerregaard, SDFI 
Svend Elgaard, Vejdirektoratet 
Laurids Rolighed Larsen, NIRAS 
Jens Gottlieb, KL/GeoDanmark (referent) 
 

Fraværende: Jette Kristensen, Andel 

 

Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

1. Velkomst  09:30 

5 min. 

Eventuelle nye medlemmer præsenteres, og der siges tak til af-
gående. 

Formanden byder velkommen. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Intet. 

2. Godkendelse af dagsor-
den 

09:35 

5 min. 

Præsentation af dagsordenspunkter samt forslag til punkter un-
der eventuelt. 

Nummerering af eventuelle dagsordensbilag refererer 
til dagsordenspunkterne. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Intet. 
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Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

3. Opfølgning siden sidst 09:40 

10 min. 

Opfølgning på referatet fra sidste møde. 

Bemærkninger skrives ind i dagens referat. 

Jens Gottlieb skriver referat. Formanden godkender 
inden offentliggørelse på GeoDanmarks hjemmeside. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Jens har kontaktet SDFI angående udpegning af et nyt statsligt medlem, som erstatning for Helle Kirkedal, der forlod Specifikationsforum ultimo 2022. SDFI har ikke 
udpeget et nyt medlem på nuværende tidspunkt. 

Dagsordenspunkt 10 fra mødet den 1. november 2022, skal på dagsordenen til næste møde. Det er aftalt at Kurt og Charlotte forbereder ændringsforslag til formule-
ringer og regler. 

4. Orientering fra GeoDan-
mark 

09:50 

10 min. 

Jens Gottlieb orienterer fra GeoDanmark om Fællessekretariat, 
bestyrelse, sekretariatsudvalg, repræsentantskab, hjemmeside, 
andre fora o.l. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Sekretariatsudvalget og Fællessekretariatet var på internat i uge 4: Jens Hollænder er stoppet i SDFI, og træder derfor ud af SU og Administrativt Ajourføringsforum. 
SU bød velkommen til hans afløser Karen Skjelbo, SDFI samt til GeoFA-gruppens formand Line Hvingel, KL, som er nyt medlem i SU. SU arbejdede med arbejdspro-
grammet 2023, GeoFA og kommunikation. 

Der er ikke udpeget nyt SDFI medlem til Administrativt Ajourføringsforum. 

Onsdag den 8. februar er der et kort virtuelt kick-off møde om arbejdsprogram 2023. 

For at styrke dialogen, vil KL afholde to årlige møder mellem de kommunale GeoDanmark bestyrelsesmedlemmer og de kommunale GIS og geodatamedarbejdere. 

5. Strategiprojekt for 
GeoDanmark grunddata 

10:00 

45 min. 

Brian orienterer om projektet. 

Præsentation af oplæg til optagelseskrav for GeoDanmark 
grunddata. 

Orientering om Septima´s rapport af GeoDK regelvalideringer.  

 

Dette punkt er fast på forummets møder, så længe 
projektet løber. Hvis der er relevant materiale fra ar-
bejdsgruppen, sendes det til forummet. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 
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Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

Brian orienterede om projektet, og de anbefalinger som arbejdsgruppen indstiller overfor bestyrelsen den 10. februar. Forummet diskuterede blandt andet optagel-
seskravene, som forelægges bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde. 

Laurids nævnte at beskrivelsen om landskab og topografi dækker over det samme, og derfor kunne præciseres. 

Charlotte spurgte til hvordan den usynlige infrastruktur registreres i forbindelse med fotogrammetri? 

Kurt spørger hvad overskriften betyder: GeoDanmark grunddata egenskaber; den kan/bør være mere præcis. 

Tyge mener at optagelseskravene er for overfladiske. Han foreslog at Værdiskabelse også bør være et krav. 

GeoDanmark Ajourføring: Charlotte foreslog at præcisere formuleringen i søjlen samkøring mod til MED eksterne registre samt at fotogrammetrisk verifikation burde 
være en søjle. Tyge mener at offentlig sagsbehandling bør være fundamentet.  

Kurt mener at teksten, Data i realtid, skal udgå. 

Brian og Jens tager kommentarerne med til arbejdsgruppen. 

Vi talte om at vores forum efterfølgende kan uddybe de enkelte optagelseskrav, så at vi er enig om, hvilke kriterier, der lægges til grund for vores behandling af æn-
dringsønsker. Præciseringen kan efterfølgende præsenteres for bestyrelsen, for deres godkendelse. 

Brian orienterede om Septima valideringen og arbejdsgruppens anbefalinger. Laurids foreslog at der kunne foretages tilbagevendende datavask på nogle af regelover-
trædelserne. 

Septimas optælling er en gruppering af fejltyperne: SDFI er allerede begyndt med oprydning i nogle af fejltyperne. 

Arbejdsgruppens endelige indstilling: ingen bemærkninger. 

10:45– 11:00 Pause 

6. Brugertilpassede udga-
ver af Specifikationen 

11:00 

30 min. 

Brian giver status på arbejdet med brugertilpassede udgaver af 
Specifikationen. 

Der skal træffes beslutninger om diverse ændringsforslag og 
spørgsmål afstedkommet af arbejdet med den brugertilpassede 
specifikation. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Brian orienterede om arbejdet fra gruppen, og fremlagde spørgsmål (bilag 6) til afklaring i forummet. 
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Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

Kurt noterede beslutningerne fra mødet i arbejdsgruppens dokument. 

Gruppen ser også på, om den brugertilpassede udgave kan suppleres med referenceeksempler illustreret med skråfoto, da skråfoto på nogle områder kan være bedre 
for lægfolk at tolke. Gruppen stiler mod at nogle af objekttyperne sendes i høring ved udgangen af marts 2023. 

7. Proces henimod specifi-
kation version 6.0.2 

11:30 

30 min. 

Drøftelse af proces henimod version 6.0.2.  

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Brian har talt med Jørgen Grum, SDFI, som mener at vi ikke kan være klar med en specifikation version 6.0.2 til udbuddet 2023, men i stedet skal supplere version 
6.0.1 med tillæg om konsekvenserne af dataoprydningen samt en disclaimer på, hvor data ikke opfylder specifikationen. 

Der var i forummet enighed om, at vi i stedet skal stile efter af udgive en specifikation version 6.1.0, sådan at vi både får dataoprydningen med samt alle vores øvrige 
tekstmæssige ændringer, som forummet allerede har klar. Dvs. at vi springer version 6.0.2 over. 

Kurt undersøger beskrivelserne af hvordan vi versionerer specifikationen; en tidligere arbejdsgruppe har arbejdet med versioneringsbeskrivelsen. 

12:00 – 12:45 Frokost 

8. Proces henimod specifi-
kation version 7.0 

12:45 

30 min. 

Drøftelse af proces henimod version 7.0, evt. med afholdelse af 
workshop med de andre fora. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Brian fortalte at Reno og han har talt sammen om behovet for et samarbejde med Systemforum i arbejdet hen imod specifikation version 7.0. Reno og Brian vil under-
søge om der også kan være behov for at koordinere med Produktionsforum og Administrativt Ajourføringsforum. 

Forummet foreslog at Reno og Brian udarbejder en tidsplan (beregnet tidsmæssigt bagfra) som indregner specifikationsændringer til version 7.0 og dennes høring, 
tilbudsgivning fra Septima med GeoDK systemændringer, og fra Netcompany med ændringer i Datafordeleren. 

Vi stiler mod at specifikation version 7.0 samt konsekvensændringerne til GeoDK skal være klar til produktion i 2025 eller 2026. Udbud til produktion 2027 er den 
absolutte bagkant for at være klar med version 7.0. 

9. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

13:15 

15 min. 

Forslag vedrørende præcisering af definitionen for Til- og Fra-
kørsel. 
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Emne Tid  Formål og fremlæggelse Metode 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Forummet var enige i ikke at ændre i definitionen, da objekttypen anvendes hos SDFI med den gældende definition. 

10. Livscyklus-/levetidsreg-
ler 

13:30 

30 min. 

Charlotte og Kurt gennemgår opsamlingsnotat om GeoDK reg-
ler fra mødet den 16/8-2022. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Charlotte og Kurt fremlagde den reviderede tekst, og Kurt noterede rettelser fra mødet i opsamlingsnotatet. Der er behov for en ny gennemskrivning af notatet, 
hvilket Charlotte og Kurt fortager. Dokumentet gennemgås på et efterfølgende møde i forummet. 

11. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

14:00 

15 min. 

Forslag fra Brian og Tyge om ændring/præcisering anvendelsen 
af Hegn og Trafikhegn. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Udskydes til et virtuelt møde på grund af tidsmangel på dette møde. 

14:15 – 14:30 Pause 

12. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

14:30 

15 min. 

Forslag fra Kurt. Vejmidte-Sti-Fiktiv er ikke lovlig inde i en Byg-
ning. Det skal den være. 

Der er tale om et ønske til en regelændring. Fiktiv sti anvendes, 
hvor en sti møder en Jernbane, der hvor man kan stå på toget. 

Hvis den fiktive sti løber under et perrontag, giver det en Bloke-
rende fejl. Det er helt forkert. 

En Fiktiv sti må kunne være under en Bygning. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Udskydes til et virtuelt møde på grund af tidsmangel på dette møde. 
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13. Ændringsforslag til Spe-
cifikationen 

14:45 

15 min. 

Forslag fra Kurt. Forslag til regelændring: Telemast inde i Byg-
ning. Telemast inde i Bygning er ikke lovlig på nuværende tids-
punkt; skal måske være lovlig? 

I specifikationen står der at det kun er master der står på jor-
den. Der er ankommet foreløbige Telemaster lagt i GeoDK, med 
UUID som er lagt inde i en Bygning – så må det jo være i kom-
munens interesse. 

Desuden kunne vi også komme uden om denne kedelige Sø-
sterhøj bygningshul. 

MEN åbner det op for alle mulige Telemaster placeret på skor-
stene inde i Bygninger, som vi ikke ønsker? 

Der skal samarbejdet med folkene bag mastedatabasen om en 
løsning, der er god for alle. 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Udskydes til et virtuelt møde på grund af tidsmangel på dette møde. 

14. Eventuelt 15:00 

10 min. 

  

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Intet. 

15. Opsummering 15:10 

10 min. 

De vigtigste punkter, som bruges til nyhed på hjemmesiden. Jens lægger nyhed på hjemmesiden. 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Arbejdet med den brugertilpassede udgave af specifikationen som et objektkatalog. 

Planlægning af processerne hen imod de næste versioner af specifikationen. 
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Revision af objekters levetidsregler. 

16. Næste møde 15:20 

10 min. 

Næste møde er planlagt som heldagsmøde i KL den 18. april 
2023. 

Er der behov for afholdelse af virtuelle møder inden næste fysi-
ske møde? 

 

Drøftelse og beslutning på mødet: 

Der er behov for et virtuelt møde inden mødet den 18. april. Jens udsender derfor en doodle med forslag til mødetidspunkt for et virtuelt møde af 2 timers varighed, 
til at behandle dette mødes dagsordens punkter 11, 12 og 13.  

 


