
Program - Off. Myndigheder eftermiddagsseminar
12:00 Frokostsandwich og registrering

12:45 Velkomst: Byens GIS - Jackie Sandgård, Intergraph
Paraplyen for denne seminarrække er Byens GIS. Temaet dækker over, at Intergraph sammen med vores  
samarbejdspartnere har udarbejdet specifikke GIS-løsninger til forskellige brancher, som håndterer de  
forskellige discipliner, der holder vores by i gang. Det gælder f.eks. levering af drikkevand, bortskaffelse af 
spildevand, opvarmning af vores huse, gadelys, elektricitet, fysisk planlægning, grønne områder, bortledning 
af regnvand, klimatilpasningstiltag, byinventar og meget mere. Fælles for alle områder er, at GIS er en vigtigt 
komponent i at sikre en rationel planlægning og brug af vores ressourcer samt en effektiv og sikker drift af 
byens infrastruktur.   
      

13:15 Skybrudsplanlægning - Lene Bassøe, Aarhus Vand
Præsentationen sætter fokus på realtidsstyring som et af værktøjerne til håndtering af klimatilpasning og giver 
et overblik over, hvordan man i Aarhus håndterer skybrud med en række forskellige tiltag: LAR, opmaga-
sinering i bassiner og rør, ny anlæg og optimering af eksisterende afløbssystem. Indlægget omfatter også en 
gennemgang af de forskellige modelværktøjer (hydraulik, terræn etc.), som anvendes i optimering og styring af 
afløbssystemet.

13:45 Orden i kaos: Registrering, inspektion og opgavestyring i Favrskov - Peter Alsing, Intergraph
Offentlige myndigheder fører opsyn med en lang række opgaver og steder i det offentlige rum. Opgaverne 
spænder fra kontrol af rengøring og beskæring af vejtræer til lapning af vejhuller og udredelse af hærværk.

Dette oplæg stiller skarpt på, hvordan Favrskov Kommune benytter moderne smartphone-løsninger til at 
holde styr på og dokumentere opgaver. 

14:15 Præcisionsopmåling - nu med 3G/4G-opkobling - Peter Alsing, Intergraph
Præcisionsopmåling er i dag oftest en flertrinsraket, hvor data opsamles i marken, overføres via kabler til PC 
for bearbejdning og QA i landmålingsprogram, for så endelig at blive importeret i GIS-database (DANDAS, 
DANVAND, etc.) til brug for projektmedarbejdere, sagsbehandlere, drift & vedligehold og beslutningstagere. 

I dette oplæg ser vi nærmere på den seneste udvikling inden for præcisionsopmåling, hvor montører og instal-
latører via mobilnetværket kan uploade data direkte i GIS-databasen på serveren. Det betyder to ting: Dels er 
det muligt at lade andre personalegrupper forestå opmåling i marken i forbindelse med, at ændringer fore-
tages (nyt kabelskab, placering af brud/muffe, etc.), dels kan de opmålte informationer tilgås af andre umid-
delbart efter, at opmålingen er foretaget. Dette gøres muligt med Zeno20 - Leicas seneste håndholdte GPS, 
der kombinerer Leicas velkendte præcision med moderne smartphone-teknologi. 

14:30 Kaffepause

14:45 Matriklens Udvidelse - Peter Knudsen, Geodatastyrelsen
Som en del af Grunddataprogrammet implementerer Matriklen en tidlig registrering af foreløbige ejendomme 
og i den sammenhæng en digital sagsgang mellem kommunerne og de praktiserende landinspektører.

Foredraget vil fokusere på indholdet og værdien af denne nye digitale sagsgang. Værdien skabes i høj grad 
ved at genbruge informationer fra landinspektøren, hvilket gør, at kommunerne får en bedre oplyst sag, og 
dermed kan gennemføre sagsbehandlingen mere effektivt. 

LIFA GIS  IT.



15:15 Drift og vedligehold af Grønne Områder - Jacob René Medborg, Københavns Kommune
Gadetræer, parker og andre grønne områder i Købehavns Kommune er vigtige ressourcer, hvor GIS i mange 
år har været et uundværligt planlægningsredsskab. I de senere år er registrering i marken af bl.a. træer 
foretaget med tablets og formidling af grønne områder til borgerne. 

Oplægget præsenterer Københavns Kommunes tilgang til registrering af grønne områder i GIS og illustrerer, 
hvordan mobile løsninger kan skabe værdi.

15:45 Anvendelse af offentlige kort- og registerdata i kommuner - Ole Urup Mogensen, LIFA
Hvordan tilgås og anvendes data i en tid, hvor diverse offentlige og private services og platforme er under 
udvikling og forandring?

Serviceplatformen og Datafordeleren er på vej, LIFA har sin Kortfordeler og forskellige OIS-løsninger. 
Hvad kan de forskellige løsninger anvendes til, og hvad kan de ikke anvendes til?

16:15 Spørgsmål og debat - afslutning


