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Case: Martins Hjemmeside (.dk)

• Privat hjemmeside med artikler om blandt andet udviklingsplaner i Århus

• Hvordan?
• Privat-udviklet CMS med integration til Google Maps
• Hvem?
• Martin Højriis Kristensen, helt almindelig borger 

Artikel i Stiften, 24. januar 2008

• Hvad?

• Hvornår?
• Siden blev opstartet i begyndelsen af 2007 og var primært aktiv 2007-2008
• Hvor mange?
• Siden har omkring 75 artikler om byudviklingsplaner i Århus
• Hvorfor?
• For at samle information om de mange planer, der dengang lå
spredt hos kommunen, amtet og private
• For at skabe et grafisk overblik over hvordan byen vil ændre sig over de
næste 10-20 år
• For at skabe referencer mellem det man læser om i pressen og den
beslutningsproces der ligger bag, dvs. links til udvalgsbehandlinger,
byrådsreferater og VVM-undersøgelser

Besøgende fra Århus Kommune

• Siden besøges i gennemsnit af ca. 50 personer pr dag
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Geospatiale data / Google Maps ”mash up”

• Hvad er specielt ved siden?
• Hjemmesidens vigtigste egenskab er at den kan illustrere forskellige
planer i en geografisk sammenhæng
• Dette er opnået ved at forsyne alle artikler med såkaldte geospatiale
data (geo-data) og integrere til Google Maps
• Hvad er geo-data?
• Geo-data er et struktureret alternativ til at illustrere geografi via
kortbilag
• Geo-data består typisk af et koordinatsæt der repræsenterer et
punkt, en linje eller en polygon
• Hvad er fordelen ved strukturerede geo-data?
• Fornuftige geo-data gør det nemt at aggregere visningen af mange
artikler på samme kort, eller at genbruge visningen forskellige
steder
• Geo-data gør det nemt for andre at udsøge information der er
relevant for dem
• Hvorfor er geo-data vigtige?

• Fordi folk orienterer sig efter placering og nærhed
• Fordi fremstilling i tekst eller adskilte kortbilag ikke giver overblik
over en samlet udvikling
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Hvordan kan det offentlige udnytte de nye medier og borgerne?

• De nye medier, specifikt Google Maps / geo-data
• Google Maps er frem for alt en nem og billig måde at få vist materiale i en
geografisk kontekst
• Brugerne kan navigere i et interface de er vant til, og kan se planerne lagt
ind over såvel kortmateriale som luftfotos
• Ganske mange offentlige informationer / nyheder drejer sig om specifikke
steder, og derfor er det oplagt at bruge geografiske repræsentationer
• Ved at bruge de standardiserede geografiske formater (fx KML eller GeoRSS),
så kan søgemaskiner eller borgere finde informationernes geografiske kontekst
og vise dem i lokationsspecifikke tjenester
• En af vinderne af Videnskabsministeriet konkurrence ”Offentlige Data i Spil”
var en tjeneste der viste nærmeste toilet til en given placering
• Hvad med en geo-enablet udgave af Kommuneatlasset, så man kan se
nærmeste bevaringsværdige bygning?

Lokalplansafgrænsning, der
ligeså godt kunne have
været et koordinatsæt i KML

• Det skal retfærdigvis siges at flere af Århus Kommunes GIS-løsninger er af ganske høj kvalitet, men jeg
mistænker at den er dyrere end Google Maps 
• Borgerne
• Som offentlig kommunikationsfunktion er det umuligt, rent formidlingsmæssigt, at tilfredsstille alle nicher
• Ved at stille strukturerede informationer til rådighed, så kan borgerne ”geare” formidlingen til deres niche,
hvormed man får meget mere formidling for pengene
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Trends i geo-data og ”mash ups”

Der er flere store trends i geo-data, som man allerede nu kan overveje at udnytte
• Tid

• Begivenheder, udviklingsplaner og lignende er ofte karakteriseret
ved at ske i et fast defineret område og i et bestemt tidsrum
• Flere applikationer er begyndt at give brugerne mulighed for at se
fx luftfotos fra forskellige perioder, så man kan se en bymæssig
udvikling
• Map Overlays
• Traditionelt har mange mash ups blot vist steder via en simpel markør
eller en polygon
• Flere af formaterne giver nu mulighed for at man kan lægge fx en
dispositionsplan ind over et eksisterende kort

• Sørg for at tegninger af dispositionsplaner er længdetro, og angiv
koordinaterne for hvert hjørne
• 3D

Dispositionsplanen for Gellerup som Map
Overlay i Google Maps

• Google Earth har bragt 3D-modellerne ned på jorden, og gjort det muligt for brugere at viderebearbejde
offentliggjorte 3D-modeller uden at have adgang til dyre CAD-værktøjer

• Street View giver nye muligheder for at visualisere ændringer på gadeplan
• Hvad med at lægge Århus Kommunes 3D-model ud så folk kan arbejde videre med den i Google
Sketchup eller andre gratis værktøjer?
Hvis den kan eksponeres på Google Earth, så kan folk uden Internet Explorer også se den…
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Hvad kan det offentlige gøre?

• Sæt data fri
• Ganske mange informationer er i dag ”lukket inde” på de offentlige kontorer, selvom der ikke umiddelbart
er nogen forvaltningsretlig grund til det.
• Fx kunne jeg virkelig godt tænke mig koordinatsættet for kommunegrænsen, som den ligger i GIS
• Beskriv klart hvad borgerne må med data og indhold
• Det er fx ikke klart om materiale i lokalplaner må gengives i nyhedsformidlinger / blogs om disse
• Cool URIs don’t change - http://www.w3.org/Provider/Style/URI
• Pil nallerne fra allerede publiceret materiale, det er demotiverende at bruge tid på at rette links der
pludselig hedder noget andet
• Lav et persistent URL-design fra starten
• Brug HTTP 301 hvis en side absolut skal flyttes

• Hvis materiale skal pilles ned (hvorfor?) så efterlad en side der fortæller hvorfor
• Brug standarderne til at dokumentere geografisk placering
• KML til at vise geo-data på Google Maps eller i Google Earth
• GeoRSS til at tagge nyheder mm med geo-data
• Ethvert struktureret format til at offentliggøre data, fx blot (dokumenteret) CSV eller XML
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Spørgsmål?

Mail: martin@makr.dk
Hjemmeside: www.martinshjemmeside.dk

Martin Højriis Kristensen, hoejriis.dk
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