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Ref. cts

BBR – nyhedsbrev nr. 11
Inden sommerferien rammer Danmark, er det blevet tid til en sommerrelease på Nyt
BBR, og vi glæder os til at præsentere:

Nyt BBR Version 1.5.3
Onsdag den 2. juli 2014

Inden denne release lægges i produktion hos kommunerne, har en fagkonsulent fra
KMD testet den ny release på Nyt BBR. Desuden har KMD’s service- og fagkonsulenter
gennemført en tværgående test af Nyt BBR , for at forhindre at den ny release medfører
fejl andre steder i Nyt BBR.
På grund af tidspres og eftersom den nye brugervendte funktionalitet er meget begrænset, har vi valgt ikke at afholde brugertest inden idriftsættelsen af Nyt BBR version 1.5.3.
Ved fremtidige releases vil der blive afholdt brugertests, og vi kan allerede nu oplyse, at
vi har besluttet, at der afholdes to brugertests inden idriftsættelsen af Nyt BBR v. 1.6.
Nyhedsbrevet her omhandler de tiltag, som version 1.5.3 indeholder.
God læselyst og rigtig god sommer 

KOMBIT har valgt at informere om følgende i dette nyhedsbrev:
•
•
•
•
•

Nye felter vedr. støjisolering
Opdatering af kodelisten for byggeskadeforsikringsselskaber
Nye kilder til koordinatsæt
Håndtering af den nye adressemodel i BBR (AWS 4)
Opdatering af OIOXML-snitfladen
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Nye felter vedr. støjisolering
I BBR Kommune på fanebladet ”Bygning & Bolig”, på enhedsniveau, vises en ny gruppeboks ”Støjisolering”, hvori et nyt felt ”Årstal for støjisolering med tilskud” fremgår. I det
nye felt vil årstal for støjisolering af boligen med tilskud fra Banedanmark være anført.
Feltet anvendes ifm. støjisolering af en bolig, som følge af beliggenhed nær en banestrækning.
Data i feltet indberettes af Banedanmark, og der vil senere på året ske en masse indlæsning af data fra Banedanmark.
Feltet ”Årstal for støjisolering af boligen med tilskud fra Banedanmark” vises på BBRmeddelelsen, såfremt feltet er udfyldt i Nyt BBR.
Opdatering af kodelisten for byggeskadeforsikringsselskaber
Listen over byggeskadeforsikringsselskaber er blevet opdateret.
Følgende selskaber er tilføjet listen:
• AXA
• Husejernes Forsikring
Følgende selskab er blevet fjernet fra listen:
• Midtjysk Forsikring
Nye kilder til koordinatsæt
Feltet ”Nøjagtighedsklasse” for BYG.97 og TEK.48 erstattes af feltet ”Kvalitet af koordinatsæt” for henholdsvis bygninger og tekniske anlæg.
Feltet ”Kilde til geometri” for BYG.93 og TEK.41 erstattes af feltet ”Kilde til koodinatsæt”
for henholdsvis bygninger og tekniske anlæg.
Kodelisten for feltet ”Kvalitet af koordinatsæt” og feltet ”Kilde til koodinatsæt” ændres, da
felterne både skifter navn og datatype.
Der er også tilføjet et nyt felt ”Supplerende oplysninger om koordinatsæt”, som angiver
nøjagtigheden af koordinatsættet.
For en mere detaljeret beskrivelse af de nye felter og nye kodelister henvises til
www.kmd.dk – servicebrev pr. 2. juli 2014 klik her.
Håndtering af den nye adressemodel i BBR (AWS 4)
Nyt BBR er ændret, så adresser nu kan leveres til AWS 4 under hensyntagen til den nye
datamodel. Det betyder følgende:
•
•
•

at adgangsadresser uden enhedsadresser også kan leveres til AWS 4.
at der kan leveres et fuldt udtræk af BBR’s adresser, vejnavn, postnumre og bynavne til AWS 4.
at der er etableret en synkroniseringsmekanisme, som sørger for, at ændringer i
BBR’s adressedata kommunikeres direkte til AWS 4.

Opdatering af OIOXML-snitfladen
OIOXML-snitfalden ”BuildingDwelling” er blevet opdateret til en version 6.
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Information fra KMD
KOMBIT vil opfordre alle til at tilmelde sig servicemeddelelser fra KMDService via KMD's
kundenet på www.kundenet.dk. Meddelelserne indeholder information om drift, indhold i
nye releases, gode tips, kendte fejl og mangler mv.
Support af BBR
HUSK, det er vigtigt, at man kontakter KMD, hvis man har behov for support i forbindelse
med BBR. Det er KMD, som varetager support af systemet og fører statistik på henvendelserne. KMD træffes på telefon 4460 5730 eller via mail på bbrser@kmd.dk.
BBR's testmiljø
KOMBIT anbefaler, at alle interesserede 3. parts leverandører aktivt anvender BBR's
testmiljø, hvor bl.a. snitflader – også i foreløbige udgaver - vil blive lagt på i takt med udviklingen. Adgang til demomiljøet fås ved henvendelse til bbr@kombit.dk.
Ændringsønsker til samt videreudvikling af BBR
Processen for indberetning af ændringsønsker er sådan, at alle ønsker, som KOMBIT
modtager, bliver opsamlet og sendt til den kommunalfaglige brugergruppe. Den kommunalfaglige brugergruppe prioriterer herefter de indsendte ønsker. Hvis en henvendelse til
KMDService bliver visiteret som værende et ændringsønske, bedes I ved fremsendelsen
af ønsket til KOMBIT tilkendegive, at I har været i kontakt med KMD forinden. Ændringsønsker bedes indberettet via bbr@kombit.dk. Beslutninger om samt prioritering af videreudvikling af BBR behandles i BBR styregruppen.
Næste nyhedsbrev
KOMBIT udsender løbende nyhedsbreve. Vi minder desuden om, at oplysninger om
BBR kan findes på www.bbr.dk eller ved kontakt til os på bbr@kombit.dk
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