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GeoSjælland er et geodata-samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland. Samarbejdet refererer til KTC, 
hvorfra der er udpeget en formand for samarbejdet, ligesom der er udpeget en formand for samarbejdets 
koordinatorgruppe. GeoSjælland styres via en styregruppe, hvor formanden for GeoSjælland, formanden for 
koordinatorgruppen og chefen for konsulenten i Ringsted sidder. Fælleskonsulenten fungerer som sekretær 
for gruppen. 

GeoSjælland bor hos Ringsted Kommune, hvor kommunernes fælleskonsulent har kontor. 

 

Medlemskommuner af GeoSjælland er: 

Faxe Kommune 

Greve Kommune 

Guldborgsund Kommune 

Holbæk Kommune 

Kalundborg Kommune 

Køge Kommune 

Lejre Kommune 

Lolland Kommune 

Næstved Kommune 

Odsherred Kommune  

Ringsted Kommune 

Roskilde Kommune 

Slagelse Kommune 

Solrød Kommune 

Sorø Kommune 

Stevns Kommune 

Vordingborg Kommune 
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Indledning 
 

Denne rapport er en afrapportering af et GeoSjælland-projekt 2015. GeoSjælland etablerer ca. seks projekter 
om året, hvor forskellige emner med relevans for kommunerne bliver undersøgt. Formålet med projekterne 
er at skabe indblik og forståelse for forskellige emner, der har interesse for GeoSjællands medlemskreds. 

Rapporten fortæller om de processer projektet har været igennem og hvilke områder satellitfotos kunne 
tænkes anvendt hos en given kommune. Projektet går derfor ikke i detaljen omkring teknologien og 
teknikken i de enkelte satellitfotos. 

Baggrund og kommissorium 
 

Baggrunden for projektet er et ønske om at udnytte teknologi og udbud af satellitdata til anvendelse i 
kommunernes GIS-systemer og sagsbehandling. 

Formålet har endvidere været at teste anvendeligheden af satellitdata i forhold til kommunernes 
eksisterende luft- og ortofotos. Blandt andet også at vurdere pris og kvalitet i forhold til eventuelt 
fællesindkøb af data til kommunerne. 

Projektet – møder og samarbejdsparter 
 

Udgangspunktet for arbejdet med opgaven var stort set nul, idet vi i fællesskab vidste noget om satellitter, 
teknologi og anvendelsesmuligheder, men ingen af projektdeltagerne havde erfaring med at anvende 
satellitdata i en kommunal sagsbehandling. 

Projektgruppen blev udvidet til også at indvie Valdimar Kjartansson (Slagelse) og Gestur Gislason 
(Vordingborg), så vi i alt var fire deltagere fra to kommuner.  

Vi havde et opstartsmøde, hvor vi lavede en workshopdag, som havde til formål at finde eksempler og priser 
på satellitdata. Vi fandt nogle enkelte eksempler på data fra forskellige satellitter, dog uden at få nogle 
resultater, som ville gøre os i stand til at indkøbe testdata. 

Vi valgte derfor at kontakte GST og Københavns universitet for hjælp, og de henviste os fra begge steder til 
DHI GRAS. 

Vi har efterfølgende haft tre møder og workshops sammen med DHI GRAS, som har hjulpet os med at forstå 
hvad man anvender satellitfotos til i dag, og ikke mindst, hvordan man får indkøbt de rigtige data. Gruppen 
har efterfølgende selv afholdt fire møder, hvor vi til dels har afstemt, hvad vi skulle indkøbe og hvordan data 
skulle testes. 

DHI GRAS har indkøbt testdata til GeoSjælland over et areal i Slagelse Kommune, hvor vi nu har lavet en 
række sammenligninger med eksisterende luftfotos, gennemgået kvaliteten i forhold til anvendel-
sesmuligheder og sat os ind i forskellene for de enkelte satellitter. 

DHI GRAS ønskes at være med til at afslutte projektet med en temadag eller lignende for GeoSjællands 
Koordinatorgruppe. 
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Satellitter og satellitfotos 
 

For 25 år siden kunne man godt købe satellitfotos som privatperson, institution eller som virksomhed, men 
dels var der et begrænset antal satellitter og dels var prisen høj. I dag er der kommet flere satellitter, flere 
udbydere, flere arkivfotos og bedre dækning af for eksempel Danmark. Derfor har hensigten med projektet 
netop været at afklare, om vi med satellitfotos kunne få fotos, som var mere tidstro end de ortofoto, som 
kommunerne anvender i dag. Selve mulighederne for anvendelse via testede eksempler må afprøves i et 
senere projekt. 

Typer 
Der findes forskellige typer af satellitter og forskellige typer af fotos, som alle opfylder forskellige formål. I 
dette projekt har vi koncentreret os om de kommercielle satellitter, som dækker Danmark. 

Geostationære satellitter ”står stille” henover et bestemt punkt på jordkloden. I virkeligheden bevæger de 
sig med samme hastighed, som Jorden på et givent punkt, hvor de ønskes at befinde. Disse satellitter har til 
formål til enhver tid at kunne sende data om dette bestemte punkt. Formålet afgørende for, om man sender 
geostationære satellitter op. I dag anvendes denne type satellitter typisk til satellit-tv, hvor det er smart, at 
parabolen ikke skal vendes hele tiden. 

Så er der de øvrige satellitter, som har et stadigt kredsløb omkring 
jordkloden. Det vil sige, at de er programmeret til at bevæge sig i 
faste baner indenfor faste intervaller omkring Jorden. Disse 
satellitter vil typisk passere for eksempel Danmark med et fast 
tidsinterval, hvor der så kan optages fotos og indsamles andre data. 

Alle satellitter er forbundet med en jordstation, hvortil der sendes 
data fra satellitten. På jordstationen behandles de indsamlede data, 
som ofte bliver til billeder, men som også kan være andre typer af 
data. (Tænk på Ørstedsatellitten og målingen af Jordens magnetfelt). 

 

Vi interesserer os for de satellitter, som kan levere alternativer til 
ortofotos og infrarøde fotos. Hver satellit kan optage fotos med mellem fire og otte bånd, hvor hvert bånd 
dækker over et farvespektrum. Der findes monochrome, farve og nærinfrarøde bånd, som kan have interesse 
for kommunerne og deres sagsbehandling. 

Ud fra dialogen med DHI GRAS, fandt vi frem til, at vi havde brug for optagelser med både fire og otte bånd, 
for at kunne sammenligne kvalitet og muligheder. DHI GRAS fandt både nogle arkivfotos over arealet ved 
Slagelse by og nogle satellitter, hvorfra der kunne leveres friske data. I alt fik vi leveret fire datatyper over 
testområdet fra to forskellige leverandører. 

  

Figur 1: Satellitbaner omkring Jorden (Kilde: 
Wikipedia, Danmark) 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpnfq6y6vJAhVLhSwKHfGbDf4QjRwIBw&url=https://da.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System&psig=AFQjCNGrCrl4AdSTP08Vl5iFOEQjrmUZ0A&ust=1448540979492819
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Pleiades 1 
 

Den ene satellit vi har fået data fra er Pleiades 1. Det er 
en ældre europæisk satellit fra 2011, der er designet til 
både militære og civile formål. Der findes to Pleiades 
satellitter, der tilsammen danner et par, som dækker 
Europa to gange i døgnet. Pleiades 1 passerer Danmark 
hver 26. time, hvor det er muligt at foretage en optagelse. 

Vi har indkøbt fotos fra Pleiades i 50 cm opløsning 
velvidende, at denne opløsning er for lav til at foretage 
detail-sagsbehandling på for kommunerne. Vi har dog 
valgt alligevel at få et eksempel, som giver mulighed for 
at vurdere kvaliteten i den forholdsvis lave opløsning. 

Fordi satellitten er af ældre dato, er prisen samtidigt 
faldende. Dette skyldes blandt andet, at satellitten er 
afdraget og at der er kommet nyere satellitter til med 
nyere teknologi. 

Da denne satellit passerer Danmark en gang pr. døgn, er 
det muligt at bestille optagelser med kort varsel. Dog skal 
der være plads til optagetid på satellitten, der skal være 
fysisk plads til data og der skal være forholdsvis skyfrit 
over Danmark. 

Hvis der ligger tidligere optagelser for interesseområdet, 
kan disse indkøbes for en lavere pris, end det en ny 
optagelse koster. Eksempelvis ligger der lige nu en del 
optagelser over Lolland, hvilket formentlig skyldes 
etableringen af Femern Bælt forbindelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Pleiades 1 (Kilde: CNES Projects Library) 
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WorldView-2 
 

WorldView 2 er den anden satellit, som vi har 
indkøbt data fra. Denne satellit er også en ældre 
model fra 2009 som drives DigitalGlobe og er den 
første kommercielle højopløsnings satellit, og den 
har en omløbstid på ca. 1,1 døgn. Satellitten har stor 
datakapacitet og kan derfor foretage mange 
optagelser pr. omløb. 

Satellitten anvendes til mange forskellige 
kortlægningsopgaver. Eksempler på opgaver, som 
er løst med denne satellit er katastrofe-
dokumentation, militære formål, civile formål, 
minedrift m.m.  

WorldView 2 leverer data i otte bånd, og vi har 
derfor købt almindelige farve satellitfotos, 
nærinfrarøde fotos og monochrome fotos fra denne 
satellit. Formålet er at vurdere, om kommunerne 
kan drage nytte af blandt andet nærinfrarøde fotos 
i sagsbehandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: WorldView 2 (kilde: Wikipedia) 

Figur 4: WorldView2 (Kilde:Turbosquid.com) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5qmH36vJAhUEFQ8KHSEyAcsQjRwIBw&url=http://worldview.turbosquid.com/3d-Models/3ds/max/xsi/c4d/obj&psig=AFQjCNFIvIMxyhsPGBsaDu2m0-4pp7PkgQ&ust=1448546612276598
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Frie satellitdata 
 

Det er muligt at finde satellitdata, som er gratis. Optagelserne er ofte enten fra ældre satellitter eller af ældre 
dato. Staten har dog i de senere år arbejdet med at stille data til rådighed for brugerne, og det er muligt via 
www.saccess.dk gratis at hente forskellige typer af satellitdata. 

Det kan derfor være en løsning at undersøge forskellige portaler for gratis og frie satellitdata, inden man 
køber data til en given opgave. Blandt andet er det muligt ved hjælp af de frie data at teste software op mod 
håndteringen af satellitscenerne, og det er muligt for eksempel at vurdere hvilken opløsning det er 
hensigtsmæssigt at anvende. 

Udviklingen viser, at når der kommer flere satellitter i omløb, vil der også komme flere gratis data. Det er 
derfor hensigtsmæssigt altid at undersøge, om der skulle være tilgængelige data for et givent område, inden 
man bestiller en ny optagelse. Selvfølgelig er det afhængigt af den opgave, som skal udføres, om det er 
nødvendigt med helt friske data, eller om ældre data kan bruges i stedet. 

EU har i forbindelse med deres jordstation Copernicus (European Commission's Earth Observation Program) 
et forsøg i gang med at etablere frie og gratis satellitdata. Copernicus-projektet overvåger forskellige 
miljøfaktorer på landjorden, i havene og i atmosfæren. Blandt andet anvendes Sentinel-satellitterne til 
overvågning af de polare områder og andre klimabestemte variable. Der findes seks Sentinel satellitter, som 
anvendes til forskellige missioner, og satellitterne er derfor udstyret med forskellig teknologi alt efter 
missionens behov. 

Data fra Copernicus-projektet er som udgangspunkt gratis for alle. Det er dog vigtigt at understrege, at 
projektets primære formål ikke er satellitfotos, men indsamling af data til overvågning af klima og miljø. Hvis 
man ønsker at vide mere om Copernicus og Sentinel 1-6, findes der god information på Internettet. 

 

Anvendelse 
 

Vi har læst data ind i ESRI-programmerne ArcGIS med extensions til 3D blandt andet. I første omgang har vi 
dog valgt udelukkende at vurdere billedkvaliteten i forhold til de ortofotos, som vi har tilgængelige for den 
samme periode, som satellitfotoet er optaget indenfor. Dette begrundes med, at en seriøs vurdering af 
anvendelse til de enkelte sagsområder bør gøres i et projekt for sig, hvor der arbejdes med de enkelte 
optagelser til givne formål. 

Vi har gennemgået, hvilke områder, der kunne have gavn af at anvende satellitfotos frem for ortofotos. 

Natur og miljø 
Indenfor natur- og miljøområderne kan der være behov for at anvende data fra forskellige årstider. Årstiden 
har betydning for bladdække, overfladevand og landskabskonturer. Forårsfotos viser ofte vandløb bedre end 
sommerfotos, til gengæld er det vanskeligt at vurdere en bevoksning før løvspring. 

Vi har derfor vurderet, uden inddragelse af priser, om det kan være en fordel for sagsbehandlingen, at 
supplere eller erstatte ortofotos med satellitoptagelser. Vores vurdering er, at det vil være en fordel for 
konkrete projekter og opgaver at kunne vælge optagetidspunkt uafhængigt af kortproduktion i øvrigt, fordi 
sagsbehandlingen omkring natur og miljø ofte er årstidsafhængig. 

http://www.saccess.dk/
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Ser vi på for eksempel de nærinfrarøde fotos, vil det på sigt være en fordel at anvende disse, når man skal 
vurdere flora i et område eller i forbindelse med vurdering af vådområder. Nogle kommuner har allerede 
anvendt de nærinfrarøde optagelser til vurdering af udbredelen af den invasive art Kæmpebjørneklo, hvor 
metoden remote sensing er blevet anvendt.  

Planlægning 
I den fysiske planlægningen kan det ofte være et problem, at man ikke har ajourførte ortofotos i forbindelse 
med etablering af ny anvendelse af arealer. Det kan dreje sig om nye udstykninger, udnyttelse af 
havnearealer og helhedsplaner. 

Når optagetidspunktet er selvvalgt, vil man kunne beslutte sig for, hvornår tidspunktet er optimalt i forhold 
til en given opgave, hvor det til tider er en fordel at have bladdækket med og i andre tilfælde er fotos fra frø 
løvspring bedre egnet til brug. 

De samme behov, som der er i den fysiske planlægning, kan være relevante for de dele af den kommunale 
administration, som arbejder med branding, turisme og lignende. 

Vej og trafik 
Vej og trafikområdet arbejder ofte med ortofotos for at bedømme konkrete vejforløb, afstribning og 
lignende. Til det formål, vil satellitfotos i dårligere opløsning ikke altid kunne opfylde kravene, dog vil der 
være en lang række opgaver, hvor satellitfotoet kan erstatte de nuværende ortofotos, hvis der er tale om 
større vejforløb og anlægsopgaver. 

Fordele, ulemper og muligheder 
Fordelene ved brug af satellitoptagelser frem for ortofotos er primært at man selv bestemmer indenfor 
hvilken periode, man ønsker optagelsen foretaget. Endvidere foretages optagelsen på én gang, hvorved man 
undgår de meget stribede ortofotos, som leveres til kommunerne i dag, hvor optagetidspunktet kan strække 
sig over flere måneder. Leveringstiden er ofte omkring en til to uger, hvilket er meget konkurrencedygtigt i 
forhold til at ortofotos ofte er tæt på et år gamle, førend den endelige version er tilgængelig. Det er ligeledes 
muligt at indkøbe optagelserne i de spectrale bånd, som man ønsker at benytte til en given anvendelsen. 

Ulemperne er, at det kan være svært at finde rundt i, hvor og hvordan man bestiller data. Hertil er man, i 
hvert fald i begyndelsen, nødt til at have hjælp. Hvis man begynder at anvende for eksempel nærinfrarøde 
optagelser, så kræver det specialviden og masser af øvelse at arbejde med data, hvorfor der ofte vil være 
brug for rådgivning til arbejdet. Det gælder dog også, hvis man får leveret nærinfrarøde fotos sammen med 
sit ortofoto. Normalt vil det blive vurderet inden levering af satellitoptagelserne, om skydækket har været 
væsentligt, hvorefter, der vil blive foretaget en ny optagelse, men .. der kan forekomme enkelte skyer på 
fotoet. 

Mulighederne er til gengæld store, fordi valgmulighederne er mange og varierede. Optagelserne kan ske hvor 
vi vil og når vi vil, hvilket er den bedste konkurrenceparameter på nuværende tidspunkt. 

 

Relevans for kommunerne 
 

Relevansen for kommunerne er helt klart til stede. Under fordele og ulemper er det blevet gennemgået, 
hvilke opgaver, det vil være relevant at anvende satellitfotos til i konkurrence med ortofotoet. Vi har spurgt 
en række kollegaer, om de kunne pege på hvilket foto, der var ortofoto og hvilket der var satellitfoto, og 
konklusionen var, at det kunne de ikke. Når der arbejdes digitalt med de to typer data, kan der være forskel, 
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men det skyldes oftest, at ortofotoet har en højere opløsning, end satellitfotoet. For få år siden, var 
opløsningen på et ortofoto dog ikke bedre end opløsningen i dag er på satellitfotoene. 

Kommunerne skal se på de opgaver, som de ønsker at løse og ud fra disse vurdere, om det er relevant at 
anvende satellitfotos, ortofotos eller måske droner til den konkrete opgave. 

 

Økonomi 
 

Økonomien bag satellitdata kan være vanskelig at gennemskue, men der er en række ting, som har 
indflydelse på prisen: 

Satellittens alder 
Fotoopløsning 
Arealet 
Antal spectrale bånd 
Ny optagelse eller arkiv 

Ved at anvende en ”grossist”, kan man få hjælp til at finde nøjagtig den løsning, som passer til den konkrete 
opgave og det beløb, som man ønsker at betale for opgaven. Leverandøren kan ligeledes være med til at 
definere de scener (områder som fotoet dækker), som kommunen kan få brug for, så investeringen 
optimeres. 

Muligheden for at indkøbe data i fællesskab kan eventuelt forhandles, men det er ikke afklaret i hvilket 
omfang det vil kunne gøres, ligesom det heller ikke er afklaret, om der kan etableres en abonnementsordning. 
Det vil bero på konkrete forhandlinger mellem GeoSjælland og leverandøren. 

 

Konklusion 
 

Konklusionen på mulig anvendelse af satellitdata til erstatning for eller som supplement til kommunernes 
eksisterende ortofotos er, at det er en mulighed, som er relevant at vurdere fra år til år. Prisen på et 
kommunedækkende satellitfoto i en opløsning omkring 40 cm ligger i omegnen af, hvad kommunerne hidtil 
har betalt for et ortofoto. Med frikøbet af GEODANMARK data i 2013, leveres der p.t. ortofotos til alle, her 
under også kommunerne, fra Geodatastyrelsen, men kvaliteten af disse fotos er i de seneste år blevet ringere 
i forhold til kommunernes brug ud over kortlægning. 

Derfor er det relevant for kommunerne at vurdere de produkter, som findes på markedet i dag, og det 
indbefatter også satellitfotos. Markedet er nyt for kommunerne og der er derfor mulighed for at forhandle 
nye aftaler på plads med leverandørerne, men en enkelt dansk kommune fylder ikke meget, når man generelt 
ser på den globale anvendelse af satellitter, og derfor kan de kommunale samarbejder, som GeoSjælland, 
udfylde en rolle omkring forhandlingerne om køb af satellitdata. 

En anden konklusion er, at det er vigtigt, at kommunerne fremover vurderer, ved hjælp af hvilken teknologi 
en bestemt opgave bedst kan løses, idet satellitfoto, ortofoto og droner alle kan levere de data og fotos, som 
kommunerne har brug for i sagsbehandlingen. Kommunerne bør derfor udveksle erfaringer på området eller 
etablere et samarbejde, hvor anvendelsen af forskellige teknologier til forskellige opgaver afdækkes. 
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Satellitfotos har klart en fordel i henhold til tidsperspektivet fra optagelse til levering, og der er yderligere 
den fordel, at man på samme tid kan få optagelser, der dækker forskellige spectrale bånd og dermed 
forskellige anvendelser hos den enkelte kommune. Satellitfotoet vil visuelt være mere ensartet på grund af 
den korte optagetid. Der kan være mindre cumulusskyer eller lidt haze på fotoene, men det vil kun være i 
ringe grad, da der er grænser for blandt andet skydækket i aftalerne. 

Hvis kommunerne skal anvende de tilgængelige data fra kilder, som kommunerne ikke tidligere har brugt, vil 
det kræve, at der enten er folk i organisationen, som kan arbejde med og forstå data og metoder. Mere 
sandsynligt er det, at kommunen allierer sig med en rådgiver, som kan hjælpe med opgaven i opstartsfasen 
– dette er uanset om der arbejdes med satellitdata, nærinfrarøde fotos eller droneoptagelser. 

Anbefalinger 
 

Gruppen for mulig anvendelse af satellitdata i kommunerne har brugt over et halvt år på opgaven, men i den 
periode har vi også konstateret, at der er mange punkter, som man skal være opmærksom på som ny bruger. 
Vi vil derfor anbefale, at der etableres endnu et projekt under GeoSjælland, hvor det konkret undersøges, 
hvordan data kan bearbejdes og anvendes til kommunernes brug, herunder også anvendelsen af droner til 
løsning af specifikke opgaver. 

Gruppen vil ligeledes anbefale, at GeoSjælland indgår en dialog med DHI GRAS om mulighederne for levering 
af data til GeoSjælland Kommunerne i fællesskab, herunder eventuel abonnementsordning. 

Endelig ønskes dette projekt afsluttet med en temadag om satellitfotos for koordinatorgruppen i samarbejde 
med DHI GRAS. Dagen kan samtidigt være optakten til at se på anvendelsen af ortofotos, satellitfotos og 
droner i den kommunale sagsbehandling. 
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BILAG 
afrapportering om anvendelse af satellitfotos i kommunerne 
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Bilag 1: Datablade for satellitter 
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Bilag 2: Eksempler på ortofotos og satellitfotos 
 

 

Ortofoto og satellitfoto optaget i 2012 (WorldView 2) 
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Ortofoto og satellitfoto optaget i 2014. (Pleiades 1) 
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Monochrom  og firebåndsoptagelse 2012 (WorldView) 
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Nærinfrarød og firebåndsoptagelse 2012 (WorldView) 
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Kilde: Copernicus observing the Earth – ESA (www.esa.int)  

  

Bilag 3: Copernicus program og Sentinel-satellitter 

http://www.esa.int/
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