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Danderyds Kommun
•
•
•
•
•
•

32 838 invånare
26 km² land
6 km² vatten
4 kommundelar
8 871 fastigheter
15 319 byggnader

MBK-verksamhet
•

Kart- och mätavdelningen på Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret
•

4 mätningsingenjörer
▪
▪
▪

•

2 GIS-ingenjörer
▪

•

underhåller digitala kartor m.m.

Tekniska kontoret – VA, Avfall, Fastighet, Anläggning (Gata o Trafik, Park o Natur)
•

Mätningar utförs i projekt där primärkartedata mäts in
▪
▪

•

2 mäter
1 producerar kartor
1 chef

Ibland av våra mätingenjörer
Ibland av mätkonsulter (utvecklingspotential i informationsöverföring)

Plan- och Exploateringsavdelningen
•

Många detaljmätningar (varav en del primärkartedata) till grundkartor behöver inhämtas
▪
▪

Ibland av våra mätingenjörer
Ibland av mätkonsulter (utvecklingspotential i informationsöverföring)

MBK-verksamhet
• Kart- och mäts primära arbetsuppgifter:
•

Primärkartans ajourhållning (MBK)
▪ Viss mängd karterade geometrier
▪ Ständig förfining av noggrannheten - mätning
▪ Uppdatering av Primärkartans databas enligt standarder

•

Kartproduktion (MBK)
▪ För samhällsbyggnadsprocessen, planer, bygglov.
Använder primärkartedata + VA + detaljplaner

•

GIS-verksamhet (inte riktigt MBK)
▪ Skapar och underhåller webkartor, verksamhetskartor, wms:er m.m.
▪ För översikt, information, kunskapsutbyte, insikt…
Använder primärkartedata + annan data.

MBK-verksamhet
• 2019 i tal:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nybyggnadskartor: 30 st.
Bestyrkta utdrag från primärkartan: 149 st.
Förenklade utdrag (Attefall): 35 st.
Förenklade utdrag (Bergvärmeansökningar): 61 st.
Grundkartor: 2 st.
Lägeskontroller: 91 st.
Utsättningar: 33 st.
Gränspåvisningar: 39 st.
Övriga uppdrag (interna mätuppdrag): ca 30 st.
Underhåller och förtätar stomnät
(GIS-grejer).

MBK-system tidigare
•
•
•
•
•

Paketlösning: Geodatapaketet (Symetri)
Redigeringsprogram: AutoCad Map 3D
Begreppsmodell: enligt Topobase användarförening
Databashanteringssystem (DBMS): Oracle
Databasschema:
•
•
•
•
•

ABT – vår egna version med mer detaljer än vad LM vill ha
BAL – med endast det som Lantmäteriet vill ha
Karta
NDRK – egen version, ej samma som LM
Special

Dubbel ajourhållning

• Hjälp med DBMS: SLA-avtal på Oracle med Sokigo
• Extra program för mätdatahantering: Geo, TBC

MBK-system nu
• Paketlösning: TopoDirekt (Symetri, Sokigo, Adtollo)
• Redigeringsprogram: Topocad med ISM
• Begreppsmodell: Enligt bevakning av standardkrav från L.M. m.fl.
Sokigo lovar att bevaka och anpassa TopoDirekt efter nya standarder.

• Databashanteringssystem (DBMS): PostgreSQL med PostGIS
• Databasschema:
▪
▪
▪
▪
▪

Baskarta
BAL
DRK lokal
DRK
Special

→ markdetaljer etc.
→ nu möjlighet att spara ”våra” byggnadsdetaljer i schemat men som inte skickas till LM. Uppdateras direkt i BAL-tjänst i TD.
→ ”våra” fastigheter – ska synkroniseras med Lantmäteriet
→ hämtas varje natt från Lantmäteriet – i nuläget inte synkroniserade med ”våra”. Uppdateringar kommer skickas via e-post.
→ övrig geodata som vi vill ha i databasen.

• Hjälp med DBMS: SLA-avtal på PostGIS med Sokigo
• (WMS-publicering: ISM Publisher i TopoDirekt-paketet)

Behovsinventering
• Vi definierade våra behov så att vi skulle kunna
▪ fortsätta arbeta som tidigare
▪ förbättra våra arbetsrutiner

• Behovslistan innehöll:
▪
▪
▪
▪
▪

alla steg i arbetsprocessen från fältdatabehandling till färdig kartprodukt
de krav som ställs på oss gentemot Lantmäteriet (BAL, DRK)
önskemål om ny databaslagring
behov av användar- och driftsupport
m.m.

• I upphandlingsunderlaget ville vi
▪ undvika SKA- och BÖR-krav för att kunna värdera helheten
▪ använda våra behov som tema för diskussion
▪ beskriva våra utvärderingskriterier så att de pekade på våra behov och helhetslösning

Omvärldsbevakning
Vilka programvaror sysslar med Mätning- Beräkning- och Kartering/kartproduktion?
Vilka spatiala databas-alternativ finns det?
När vi frågat andra kommuner så är det dessa som nämns:
▪ S-GROUP Solutions/Esri
▪ VA-utveckling
▪ Symetri/Sokigo/Adtollo

▪ Oracle
▪ Microsoft SQL
▪ Posgresql med PostGIS

– Geosecma
– MyCarta
– TopoDirekt

Upphandlingsprocess
• Direktupphandling
▪ Budget på < 586’907 kr (tröskelvärde inkl. allt på 3 år).
▪ Konkurrensutsättas igen efter 3 år.
▪ Utvärdera TopoDirekt i Danderyds Kommun – hur tillgodosågs våra behov
▪ Omdefiniera våra behov – dra lärdomar
▪ Omvärldsbevakning igen
▪
▪

Titta på utveckling av standarder från Lantmäteriet
Titta på utveckling av MBK-produkter på marknaden

▪ Beslut om ny upphandlingsprocess

Upphandlingsprocess
•

Tre inbjudna företag kom och visade sina MBK-produkter
▪
▪
▪

•

att beskriva sina system utan tidsbegränsning
att få chansen att beskriva alternativ till lösningar som vi inte tänkt på
att specifikt kunna få ta del av just våra behov och föreslå lösning

Det var …
▪
▪
▪

•

– Geosecma (2018-11-29)
– MyCarta (2018-11-30)
– TopoDirekt (2018-11-15)

Vi ville ge leverantörerna uttömmande möjligheter
▪
▪
▪

•

S-GROUP Solutions/Esri
VA-utveckling
Symetri/Sokigo/Adtollo

tre mycket lärorika dagar med många frågor och många svar
ett uppskattad upplägg från samtliga leverantörer, uppfattade vi det som
tre anbud som kom in till 2018-12-13

TopoDirekt tilldelades uppdraget 2018-12-20

Införandeprocess
•

Avstämningsmöten på Skype var 14:e dag
▪

•

Rättning av vår databas
▪
▪
▪

•

med Ulrika Lennartsson på Sokigo

med hjälp av Peter Arninger på Sokigo
många utdrag av Excel-lista som visar översättningsfel
många beslut om hur vi vill göra med vissa översättningar

Brister och fel inför konvertering, exempel:
▪
▪
▪
▪
▪

låg som linje → ska ligga som polygon (pool, terrängtrappa, lekredskap, pelare t.ex.)
låg som linje → ska vara punkt (grindstolpe, mast t.ex.)
borde vara punkt → men vi ändrar benämning i stället (grindstolpe → mur)
låg som punkt ska vara polygon (fundament t.ex.)
benämningen finns inte i TopoDirekt (bullerskärmar t.ex. → får vara plank med beskrivning bullerskärm
på Verksamhet1-attributet)

Införandeprocess
•

En del gammalt passar inte riktigt in i den nya formen
▪ de kartografiskt snygga adressetiketter med rotationer som vi vill ha med oss
▪ diverse saker från SPECIAL-schemat är inte riktigt överfört korrekt än
▪ textattribut och kommentarer har förlorats i konverteringen, vi tittar på det

•

Lärdomar:
▪ vi skulle ha gått igenom än mer noggrant alla våra kommunspecifika extra attribut som vi
anser vara värdefull information och sett till att dessa följde med i konverteringen - om inte till
designerad tabell, så till en tabell i special-schemat
▪ Text-attributen räcker inte till. Ex. en byggnad kan ha ett skolnamn, ett förskolenamn, vara en
vallokal samtidigt som vi vill kunna lägga in kommentarer.

▪ alla FME-skript som bygger på Topobase-scheman måste pekas om, det tar tid!

Införandeprocess
•

Installationer
▪ Gjordes mestadels av Sebastian Rosenkvist på Sokigo
▪ Vår IT-avdelning var snabba och hjälpsamma.
Sokigo var imponerade. ☺

•

Lärdomar:
▪ Se till att alla testar sina åtkomstbehörigheter innan semestrar
▪ Systemkraven var inte fullständiga från början, det visade sig behövas en
databasserver och en applikationsserver. Men IT fixade det snabbt.
▪ PostGIS är känslig för VERSALER och gemener på användarnamn. Vi använde oss av
vår AD-inloggning och äldre anställda har blandat (FörnamnEfternamn) och nyare
anställda endast gemener (förnamnefternamn).

Utbildningar
Rebecka Beiersdorf och Sebastian Rosenkvist på Adtollo
och Niklas Eriksson på Sokigo

•
•
•
•
•
•
•

Topocad CAD grundkurs
Topocad admin
TopoDirekt – ISM användare
TopoDirekt – ISM admin
TopoDirekt – BAL
TopoDirekt – RegisterKarte-GML
ISM Publisher – …inte i hamn än.

•

Lärdomar:
▪
▪
▪

Vi har inte satt upp ISM Publisher korrekt än
Vi vet fortfarande inte om vi kan publicera externa wms:er, IT-fråga
Geodirekt – QGIS o QGIS-server WMS och WFS-publicering

2020
2019
2018
2017

TopoDirekt 20

TopoDirekt 1.2

TopoDirekt 1.1

TopoDirekt 1.0

Start för
TopoDirekt

Framtid
•
•
•
•
•
•
•

WMS-publicering från ISM Publisher
WMS-publicering med Geodirekt…
Få till en del nya mätrutiner, arbetsflöde
Egna workshops i Kart- och Mät var 14:e dag
Synkroniseringsprocess av fastighetsgränser med Lantmäteriet
Möjligheter med 3D-databas
Detaljplane-schemat

tack
maila frågor:
malin.hagglunderiksson@danderyd.com

Åhörarnas svar

Åhörarnas svar

