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I dette notat beskrives først de 2 ortofoto-varianter som GeoDanmark udstiller 

Quick-ortofoto og ortofoto-mosaik. Derefter de 2 kortforsynings-services, hhv.  

ortofoto_foraar_temp og ortofoto_foraar, som udstiller ortofotos.  

Sidst beskrives kombinationen mellem ortofoto produkter og udstilling skematisk. 

 

I. De 2 Ortofoto varianter   

 

Quick-ortofoto i enkeltbilleder: - kun RGB på ortoforaar_temp (a) 

Tidligst i produktionen: 2 datasæt, kun i RGB i hhv. 10 cm. og 16 cm.  

Beregnes af SDFE og udstilles løbende (allerede) fra maj måned, således: 

a) Quick-ortofoto Beregnet med midlertidig geometri. Overskrives  

   løbende af genberegninger med forbedret geometri. 

 

 

Ortofoto-mosaik i tiles                  -på ortofoto_foraar_temp (b) og ortofoto_foraar (c) 

Løbende i produktionen: 4 datasæt i hhv. RGB og CIR i hhv. 10 cm. og 12,5 cm. 

Alle 4 datasæt er sømlinje- og farve-korrigeret af producent og udstilles løbende fra 

august måned, således: 

b) Mosaik-tiles  I ”godkendelsesproces” i SDFE. Løbende udstilling 

   med genleveringer (4 lag på ortofoto_foraar_temp). 

 

Sidst i produktionen i oktober: Når hvert af de fire lag er endelig godkendt i SDFE: 

c) Mosaik-tiles, godkendt.  Når alle tiles er godkendt i oktober.  

    (4 lag på ortofoto_foraar_temp). 

 

II. Kortforsyning - Service ortofoto_foraar_temp  

 

Ortofoto_foraar_temp   - udstiller kun årets foreløbige produktionsdata. 

Tidligt fra april beregner SDFE RGB Quick-ortofoto enkeltbilleder i 10 hhv. 16 cm. 

De 2 lag udstilles løbende med henblik på tidlig anvendelse i SDFE og kommuner.  

 

Løbende fra juni modtager SDFE løbende sømlinje- og farve-korrigerede RGB og 

CIR ortofoto-mosaik-tiles i hhv. 10 cm. og 12,5 cm. fra producent. De 4 lag udstilles 

med henblik på SDFE’s modtagekontrol og tidlig anvendelse i kommuner. 
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III. Kortforsyning - Service ortofoto_foraar  

 

Ortofoto_foraar  - udstiller slutprodukter for både nyeste og tidligere år.  

Sidst fra oktober. Aktuelt års ortofotos i endelig godkendt version frigives samlet og 

samtidig for alle lag:  

  4 mosaikker (geodanmark_åååå_...) i RGB og CIR i 10 og 12,5cm.   

2 ny-mosaikker (orto_foraar_...) for RGB og CIR i 12,5 cm., hvor 

”ny-mosaik” er kopi af den tilhørende års mosaik.  

 
Data fra ortofoto_foraar i 12,5 cm, er også tilgængelig som RGB på WMTS og som down-
load (4-kanals: RGBCir) 

 

IV. Sammenstilling   

 

Ortofoto \ service Ortofoto_foraar_temp  Ortofoto_foraar 

Tidlig Quickortofoto:  

enkeltbilleder 

RGB 10/16 cm fra maj, i alt 2 lag.  

Overskrives løbende ved genberegninger 

med forbedret geometri. 

RGB 10 cm (1 region) 

RGB 16 cm (4 regioner) 

Nej 

Endelige ortofoto:  

mosaik tiles, 1*1 km. 

Sømlinje og  

farvekorrigeret. 

RGB + CIR i 10 cm og 12,5 cm fra august, i 

alt 4 lag. 12,5 cm lag øverst. 

Data er stadig i proces til godkendelse. 

RGB + Cir 10 cm (1 region) 

RGB + Cir 12,5 cm (alle 5 regioner) 

RGB + CIR i 10 cm og 12,5 cm fra oktober, i 

alt 4 lag. 12,5 cm lag øverst. 

Alle ortofoto-lag er endeligt godkendt.  

RGB + Cir 10 cm (1 region) 

RGB + Cir 12,5 cm (alle 5 regioner) 

 

Ortofoto_foraar_temp har i alt seks ”stakkede” datalag. Tidligst producerede data nederst og nyest 

producerede data øverst. Indtil øverste lag er landsdækkende, ses underliggende lag i ”datahullerne”: 

Øverst, Lag Nr.1+2 – samlet landsdækning af: /quickorto samt  /quickorto_10cm 

  Regionale RGB Quick-Ortofoto i 16 cm hhv. 10 cm. Opdateres via:  

  Bølge 1, i april-juni:    Foreløbig data – med ”rimelig” nøjagtighed 

  Bølge 2, i maj-juli:     Foreløbig data – alligevel ”god” nøjagtighed 

Lag Nr.3+4 -Landsdækning: /orto_foraar_temp + /orto_foraar_temp_cir, 

RGB hhv. CIR mosaik i 12,5 cm - i SDFE kontrol 

Lag Nr.5+6 -Regional: /orto_foraar_temp_10cm + /orto_foraar_temp_10cm_cir  

RGB hhv. CIR mosaik i 10 cm - i SDFE kontrol 

 

Ortofoto_foraar har i alt seks ”stakkede” datalag. Tidligst producerede data nederst og nyest produce-

rede data øverst. Indtil øverste lag er landsdækkende, ses underliggende lag ”datahullerne”: 

Lag Nr.1+2. Landsdækning: /geodanmark_åååå_12_5cm og /orto_foraar 

  RGB mosaikker i 12,5 cm. (kopi af nyeste år) 

Lag 3+4. Landsdækning /geodanmark_åååå_12_5cm_cir og /orto_foraar_cir 

  CIR mosaikker i 12,5 cm. (kopi af nyeste år) 
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Lag nr.5+6: Regional: /geodanmark_åååå_10cm + geodanmark_åååå_10cm_cir 

  RGB og CIR mosaik, 10 cm. 


