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Opgaven

Kravspec – foreløbige overvejelser og ønsker

Sagsbehandlingskortet:

• Baggrundskort for fagtemaer i skala 200 – 25.000
• Bred anvendelse indenfor al off. myndighedsarbejde
• Basiskort + et antal forvaltningstemaer

Natur- og fritidskort:

• Baggrundskort for fagtemaer i skala 5.000 - 100.000
• Til brug for formidling af frilufts- og naturformål
• Skal kunne anvendes på tværs af kommunegrænser

Kommunikationskort:

• Til brug for kommunale formidlingsopgaver i skala 2.000 – 100.000
• Både til hjemmeside og grafisk brug i illustrationer og bykort
• Skal have en let genkendelig identitet

Workshop marts 2019



Opgaven

SDFE skal udarbejde 3 nye baggrundskort til GeoDanmark

 Et Sagsbehandlingskort – færdigt 15. april 2020
 Et Naturkort – færdigt 1. april 2020
• Et Kommunikationskort dec. 2020

Opgaven fra GeoDanmark:

- Sagsbehandlingskortet udstilles i en ny ajourført Forvaltningstjeneste
WMS:forvaltning2 ()

- Natur- og friluftskort udstilles i en WMS/WMTS tjeneste
Natur_friluftskort ()



Arbejdet

Implementeringen
• Projekt i SDFE (ADA og Datadistribution)
• Følgegruppe som er projektgruppe 1 og 2 fra Fosako projekt

• Vi roder i alt muligt bl.a.
• Nye forslag til specifikationsforum
• Forslag til afledte data
• Udvikling af nye symboler
• Nye måder at bruge wms tjenester på
• Implementering hos leverandører
• Nye måder at få kort ud fra kortforsyningen
• Fald i kvalitet i skærmkortets produktionsproces



Opmærksomhed på
Sagsbehandlingskortet



Opmærksomhed på
Sagsbehandlingskortet



 GIS / Geodata koordinatorer: Spørgeskema, repræsentantskabsmøde, FOSAKO, GeoDanmark 
nyheder

 Ledelse generelt: Teknik & Miljø maj 2020.

 Webkort – leverandører: SWECO spatial Suite, KortInfo Niras, Netgis/webgraf Orbicon, Hexagon, 
MapCentia m.fl.

 GIS-leverandører: GeoInfo, InterGraph, MapInfo m.fl.

 Kommunale systemer – leverandører: Lifa, Geokon, BBR, Geokoderen, Byg- og Miljø, m.fl.

Udbredelse

Opmærksomhed på
Sagsbehandlingskortet



Sagsbehandlingskortet

Sagsbehandlingskortet – indhold - data

 Sagsbehandlingskortet indeholder et multiskala baggrundskort 
(basiskortet) samt 6 forvaltningstemaer.

 Basiskortet er bygget af aktuelle GeoDanmark data - såvel 
eksisterende, som planlagte – inddelt og visualiseret i multiskala. 
(mange data i stor skala og få data i lille skala)

 Sagsbehandlingskortet benytter GeoDanmark referencedata i skala 
1:1000 -> 1:25.000. I skala < 1:25.000 benyttes simplificerede / 
generaliserede vektordata

 Vej, bygning og vandløb opdateres hvert minut mens andre 
referencedata opdateres hvert kvarter. Data i mindre skala opdateres 
hver nat.



Forvaltningstjenesten

Den nye Forvaltningstjeneste – release 15. april 2020

• Forvaltningstjenesten er en samlet betegnelse for sammenstillingen af eksisterende 
tjenester og data, kombineret med et basiskort og et antal forvaltningstemaer

• Forvaltningstjenesten er en behovsrettet og nem adgang til aktuelle offentlige 
grunddata kombineret i én samlet WMS-tjeneste

• Udstiller alle GeoDanmark Data

• Forvaltningstjenesten distribueres via Kortforsyningen



Egne fagdata / forvaltningsdata

( Andre grunddata fx. kurver, adresser, DAGI, stednavne, Matrikel)

SupplementNaturTeknik AdresserHydroTrafik

Basiskort baseret på GeoDanmark data Ortofoto 

Forvaltningstjenesten



Sagsbehandlingskortet basis + Trafik Temaer



TemaerSagsbehandlingskortet basis + Teknik



TemaerSagsbehandlingskortet basis + Hydro



TemaerSagsbehandlingskortet basis + Natur



TemaerSagsbehandlingskortet basis + Supplement



TemaerSagsbehandlingskortet basis + Adresse-byggesag



The maps

Demo



Performance /
Opdatering

Vejen fra update i GeoDB til visning i  Sagsbehandlingskortet:

GeoDK opdatering hvert  2 minutter til geodatabank/Datafordeler 
Transporttid – administration 1 – 2 minutter

ForvaltningsDB opdateres hvert 1 minut for bygning, vej og vandløb
ForvaltningsDB opdateres hvert 15 minut for andre GeoDanmark temaer
ForvaltningsDB opdateres hvert 24 timer for simplificerede og udtyndede temaer



Hvordan udnytter vi det

Nyt/Nu udbytte af LSA



Anvendelse
Forvaltning2



Anvendelse
Forvaltning2



Statistik – dagligt forbrug  Forvaltning2

Anvendelse
Forvaltning2



https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/baggrundskort/

Baggrundskort



Fremtid 
Sidste release – juni 2020

• ”Kraftigere” basiskort (+10%)
• Vejkategori ”fiktiv” vises i trafik tema
• Vejkategori ”cykelbane” langs vej vises i trafik tema
• Dæmning medtages i basiskort
• Ny EEZ – grænse
• Flere vej- og stednavne og bedre placering
• Landegrænser og udland.
• Højspændingsledning i Basis_kort har fået signatur i skala 10K -

> 100K, men er stadig en grå streg i skala 1 -> 10K
• Højspænding i tema Teknik vises nu med signatur i skala 1 -

10K og masterne vises som en åben cirkel på linjen. Start- og 
slutmast vises med en åben firkant.

Brugerønsker

• WFS – basiskort
• Kommuneudtræk basiskort med fx 

vejnavne påsat vejgeometri.
• ???

• Hvad har I af ønsker?



Kortproduktion
Kort 500 

Kort 250 

Kort 25 Natur- og friluftskortetSagsbehandlingskortet

• GeoDanmark
• Danske Stednavne
• Adresser
• ...

Skærmkortet



Natur og friluftskortet

Det skal være nemt at 
formidle og planlægge 
aktiviteter i naturen

Det skal fungere som et 
landsdækkende 
baggrundskort, for egne 
data, men skal også 
kunne stå alene



Data og aktualitet

Datagrundlag: - GeoDanmark
- Danske Stednavne
- Vejdirektoratet
- Kulturarvsstyrelsen

Primære skalaer: 1:5.000-1:100.000
Opdateringsfrekvens: 2 gange årligt

Målgruppe: - Kommuner
- Relevante styrelser og 
- Foreninger

Natur- og friluftskortet



Kortets mål
Planlægning af aktiviteter i naturen 
(bynavne, naturparker, elementer i 
kortet relevant for cykling og vandring)

Navigering
(terrænelementer så som vandløb, veje, 
huse)

Formidling 
(naturarealer, baggrundskort)

Reklamerende
(oversigtskort)

https://www.geodanmark.dk/home/vejl
edninger/baggrundskort/

https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/baggrundskort/


DEMO

Kortet er udviklet af SDFE 
med input fra

- FOSAKO
- Naturstyrelsen
- Dansk Spejderkorps
- Kano og Kajak Forbund
- Dansk Cykelturisme mm. 



















I famillie med skærmkortene

Lille demo



Vejen frem

Første fase - april 2020:
• Tjeneste er tilgængelig 

på Kortforsyningen
• Kan ses i SDFE Kort

https://sdfekort.dk/spatialmap
• Implementeret i 

Naturstyrelsens UdINaturen

Anden fase – december 2020:
• Evaluer feedback og 

implementer eventuelle 
ændringsforslag

• Søg at optimere tjenesten i 
forhold til printmuligheder

https://sdfekort.dk/spatialmap


Vejen frem

Vi mangler Kommunikationskortet

Overvejelser om ny platform til Natur og 
Friluftskortet samt Kommunikationskortet.

Skal kunne levere et produkt, som kan bruges
til viderebearbejdning til et trykt slutprodukt.

Vektortiles?



Spørgsmål eller 
ønsker til kort

Baggrundskort@sdfe.dk
Forvaltning@sdfe.dk

Tak for i dag

mailto:Baggrundskort@sdfe.dk
mailto:Forvaltning@sdfe.dk
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