
NR Ändring avser TK AG Datum Förklaring

1 VF ObsS_SlopeDirection ok ok 141007 Utökat värdeförråd: "0" (plan) och "5" (varierad)

2 VF ObsS_Ditching ok ok 141007 Utökat värdeförråd: ospec

3 VF, ObsS_DegeneratedLand ok ok 141007 Ändrat definition värdeförråd, nu "ja" "nej"

4 VF ObsS_Groundlayer ok ok 141007 Utökat värdeförråd: "7" bottenskikt saknas 

5 VF, ObsS_Vegetation n/a n/a 141007 Värdeförråd, korrigering enligt standarden

6 Borttag av UNION i CV tsv 141007 Förenkling av schema. Avvaktar hanteringsförslag alternativa värdeförråd

7 CV i samma namespace n/a n/a 141007 Värdeförråd deklareras i samma namespace som standardens klasser 

8 Place_Compartment, propertytype n/a n/a 141007 Property som saknades för att assosciera explicit till Place_Compartment

9 Place_Parcel ok 141007 Ny klass som assoscierar till Place_Parcel. Subklass från Place_Shape. 

10 Place_Plan ok 141007 Ny klass som assoscierar till Place_Compartment. Subklass av Place_Shape

11 note på place n/a n/a 141008 Korrigering enligt standarden

12 Kopierat GML och xlink schema ok ok 141008 Använda klasser kopierade ur GML och xlink för att förenkla kodgenerering 

och förbättra prestanda. Klasserna är intakta så tillvida att kod inte är 

ändrat, endast borttagen. Ett undantag är envelope inte längre är 

"nillable", vilket framgår av kommentar i schemat. Enlig beslut i TK 141126 

13 ObsS_Soil ok 141013 Korrigering enligt standarden

14 ObsS_FrostExposure ok 141013 Ny klass för beskrivning av frostrisk

15 placeName istf name, placeId istf id ok ok 141013 Ändring i syfte att undvika tvetydighet/ namnkrock med GML

16 VF Species ok ok 141014 Komplettering av värdeförråd enligt Skogsstyrelsens lista över exotiska 

trädslag (enl. meddelande från 2002). Exotiska trädslag som förekommer  

17 DamageDate, ObsP_Standdamage ok ok 141014 Nytt attribut damageDate som beskriver den tidpunkt då skadan inträffade

18 Object_Population, treeclass ok ok 141014 Nytt attribut "treeClass" i klassen Object_Population. Samtidigt utgår 

attributet gagnvirke. Syftet med TreeClass är att kunna göra urval på 

unbounded?

19 Note på activity ok ok 141014 Komplettering med fritextmöjlighet på Activity

20 TreeLayer inte obligatoriskt ok ok 141014 För att möjligöra populationsurval oberoende av treeLayer, t.ex. död ved

21 VF Activity_CleaningBA, 

Code_Technique_B

ok ok 141014 Nytt attribut i klassen  Activity_CleaningBA med tillhörande värdeförråd 

(maskinell och manuell). 141017 även tillagt i klassen 

22 Planting spots ok ok 141014 Nytt attribut i klassen Activity_SoilPreparation_CD. Avser antal 

23 Activity_Protection, type ok n/a 141014 Korrigering enligt standarden, "damage" till "type"

24 Hyggesrensning ok ok 141014 Komplettering av värdeförråd Code_BB, "BBC" (Hyggesrensning)

25 SI_H-metod för intercept utgår utgår 141022

26 Langstring, nytt XML-attribut noteKey ok ok 141014 Tillagt xml-attribut "notKey" i LangString för att kunna märka fritexter 
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27 ObsS_SiteDamage ok 141014 Ny klass deriverad ur ObservationType för beskrivning av körskada. 

Klassning hämtad från branschgemensam körskadepolicy. Utöver typ kan 

28 ObsS_TerrainAccessibility ok 141016 Ny klass för beskrivning av bärighet från väg till ståndort. Samma 

värdeförråd som Road_Acessibility (A-D). Attributet "distance" dessutom 

gömt tillsvidare, då det är bättre att använda ObsS_TerrainDistance för att 
29 CV_MethodCB ok ok 141017 Utökning av värdeförråd:  "3" (ospecificerad)

30 Observation, Methodology utgår utgår 141022 ny assosciation från observation till Methodology för att komma åt 

31 Methodology, villkor ok ok 141022 Attributen interpretationDone, verified, permanentPlot ändras till att inte 

32 Code_DamageCause ok ok 141022 Värdeförrådet ändrat och utökat: "52" (rötsvamp)  "57" (kräftssvamp)

33 Code_LatestTreatment ok ok 141201 Värdeförråd kompletterad enl. Heureka

34 ActivityBurning-rättning damage till type ok ok 141028 Korrigering enligt standarden

35 TreeSpeciesGroup, Code_TreeSpecies tsv tsv 141201 Mha ny klass TreeSpeciesGroup kan trädslag grupperas i xml-filen varvid 

enskilda trädslag inte behöver skrivas ut varje gång trädslag ska specificeras 

(i t.ex. bestämningsobjekt). Utgör ett alternativ till direkt användning av 

Code_species i klasserna object_population, harvest, species_amount, 

36 Association från PlaceType, ObjectType 

och ObservationType till Inventory

ok ok 141201 (ersätter nr 30) Tidigare fanns associationerna place, object och 

observation i klassen Inventory. Nu råder istället det omvända förhållandet, 

d.v.s. PlaceType, ObjectType och ObservationType har associationen 

37 ObsS_SII, klass för interceptmetoden ok ok 141201 ersätter tidigare änding nr 25 som utgår

38 Typesafe ENUM ok 141201 För att förbättra kodgeneratorernas hantering av enumerations har 

följande ändringar gjorts i värdeförråden: 1) Samtliga värden som förjar 

med en siffra börjar nu med bokstaven E, 2) tecknen ","".""-"" " har ersatts 

med "_" 3) Bokstäverna åäö är ersatta med aao 4) "/" har ersatts med 

39 ObsS_DegeneratedLand ok ok 141203 "1" har bytts mot "0" och "2" mot "1"

40 TreeClass ändras till TreeCategory ok ok 141203 Bytt klassnamn enl rekommendation av TK. Värdet 

41 Rättning av fel i Factors n/a n/a 141208 Rättat substitution group på samtliga subtyper till place factors samt inför 

42 Komplettering värderförråd Code ? ? 141211 På förslag Fredrik Walter, fanns i GISS databasen


