Vejledning

Planregler – En samlet datamodel
Vejledning i brugen af den samlede datamodel for planer, der skal indberettes til Plandata.dk.
Vejledningen står i stedet for de tidligere udgivne separate datamodeller.
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Den samlede datamodels indhold
Kommunerne skal indberette en række plantyper til Plandata.dk. Hver plantype har sin egen datamodel, som tidligere har kunne hentes
separat, som en tabel i et Word dokument. Planregler, den nye samlede datamodel, kan bruges som et opslagsværktøj ved indberetning
til Plandata.dk, da den samler alle plantyper på en side.
Det er en ensrettet og enklere version af de tidligere datamodeller, som skal gøre det lettere for brugere af Plandata.dk at opbygge data
korrekt ved indberetning af planer vha. GIS eller SOAP.
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Oversigt over regler
Datamodellen er opbygget med en Oversigt over regler, hvorfra det er muligt at tilgå de enkelte planer direkte ved at trykke på titlen.

Figur 1

4

Forklaring af kolonner
I starten af datamodellen finder du en tabel med generel information om, hvilke statuskoder der bruges i datamodellen samt de tilhørende
forkortelser, der anvendes i datamodellen.

Figur 2

Figur 2 er en uddybet forklaring af kolonnerne Krav og Valgfri, som du kan se i eksemplet i Figur 3 for forsyningsområder.

Figur 3
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Tabellerne er alle opbygget som Figur 3. Den første kolonne Feltnavn angiver det udvekslingsnavn, der kan eller skal indberettes til
Plandata.dk. Står der f.eks. for feltnavnet forsyningsområde V, A i kolonnen Krav, samt K, KV i kolonnen Valgfri, betyder det at
forsyningsområde skal indberettes, hvis de er vedtaget eller aflyste, mens det er valgfrit at indberette dem som kladde eller kladde til
vedtaget.
I kolonnen Type angives den datatype, som skal indberettes for den enkelte række. I den sidste kolonne Regelbeskrivelse findes en
beskrivelse af feltet. Bemærk at rækker, der indeholder specifikke koder for temaer eller anvendelse, har tilknyttet et link i
regelbeskrivelsen (Se figur 4). Ved at trykke på liste åbnes en ny side, hvor koderne kan aflæses.

Figur 4

På den side du du viderestilles til, vil du se følgende XML-fil’en (Figur 5).
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Figur 5

Rækkerne, der forklarer koderne, er <pdk:code>, som angiver tallet tilknyttet den enkelte kode og <pdk:text> som er den beskrivende
tekst tilknyttet tallet. F.eks. er kode 11 <pdk:code>11</pdk:code> hvilket oversættes til fjernvarme, som kan ses i rækken nedenfor
<pdk:text>Boligområde</pdk:text>. Indberettter du en plan via GIS, er det den eneste information du behøver. Tekstklammerne f.eks.
<pdk:code> har ikke samme navn for alle planer, men opbygningen af XML-filen er det samme; det er teksten med sort, der beskriver de
specifikke koder og den tilhørende beskrivende tekst.
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Sammenhæng med andre udgivelser vedrørende Plandata.dk
Indberetter du via GIS, kan det være en fordel at hente GIS skabelonerne for de enkelte plan, som er udgivet i Shape og Mapinfo format.
GIS-skabelonerne viser i praksis, hvordan attributtabellerne skal oprettes, mens den samlede datamodel kan bruges til at slå de enkelte
felter op, hvis der er tvivl om feltets betydning, i hvilken status feltet skal indberettes osv.
Det kan være relevant, at slå vejledningerne for de enkelte planer op. Vejledningerne er udformet med udgangspunkt i
https://indberet.plandata.dk opbygning, og er forklarer uddybende opbygningen af de enkelte planer.
Har du et specifikt spørgsmål eller problem, du ikke kan finde svar på i vejledningerne, henviser vi til Plandata.dk’s FAQ.
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