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GeoFA modul til spatial Suite 
Modulet har fokus på friluftsdata som de er implementeret I GeoFA databasen og få de data udstillet 

korrekt. Der er særligt i modulet gjort en del for at punkt-faciliteter fremstår ensartet og følger de forslag 

og standarder som er udgået fra GeoDanmark og GeoFA. 

Modulet er udviklet med fokus på Roskilde Kommunes registrering i GeoFA – Det betyder at de 

facilitetstyper som ikke er registeret af Roskilde Kommune som udgangspunkt ikke er at finde i modulet  

Modulet er dog lavet så standardiseret at det er let at tilføje nye facilitetstyper i modulet 

Modulet indeholder også skøjtesøer- facilitetareal (5801/4071) samt et tema der viser alle linjeobjekttyper 

(5802) som Roskilde Kommuner har registeret. 

Nordic har videreudviklet på modulet i sær i forhold til editering af data med Feature edit 

Ikoner 
Ikonerne er hentet fra ”Geografiske fagdata (GeoFA) - Registrering af friluftsdata” version 1.0, 20210407. 

Her har Naturstyrelsen inkorporeret alle de ikoner de anvender for de facilitetstyper de har eller 

administrerer. F.eks mangler ikoner for svømmehal, idrætshal, Det betyder at der mangler enkelte 

symboler som har skulle findes andre steder.  

Ligeledes genanvender Naturstyrelsen en række ikoner for forskellige faciliteter: f.eks. anvendes det 

samme ikon for legeplads, vandlegeplads og naturlegeplads. 

De anvendte ikoner findes fil-mappen ikon/geofa 

implementering i Spatial Suite:  
Mappe skal: geofa lægges i mappen. 

appbase\spatialmap\WEB-INF\resources\symbols\custom\images 

Indholdet i text-filen: symbolset-custom.txt skal kopieres ind i filen: 

appbase\spatialmap\WEB-INF\resources\symbols\ symbolset-custom.txt 

Geofa-modul 

Datasources 
Opsætning af datasources følger ikke de normale sandarder for spatial Suite, da Spatial Suite har 

udfordringer med @ som en del af attribut-værdi f.eks. i form af email. Fejl optræder især når der foretages 

filtrering i forbindelse datasources. 

Presentation 

punktfacilitetstype anvender samme presentation, bort set fra facilitetstyperne 4021 (Svømmehal) og 1051 

(badestrand/-sted). Der til kommer en presentation for linjeobjekter og en presentation for flader, men for 

begge er der også kun et tema 

For svømmehal er det for at give plads til 2 hjemmeside-link som passer bedre til Roskildes svømmebads 

hjemmesidestruktur – en til hovedside- en til åbningstider. 

For badestrand er det for at give plads til 2 hjemmeside-link som understøtter de lovpligtig badevandsprofil 

og ugentlige badevandsanalyser. 
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Theme 

I Roskilde anvender vi metadatamodulet fra Nordic, derfor indeholder alle temaer metadata script som 

henter copyright tekst, copyright url samt temabeskrivelse fra databasen. 

Databasens indhold fremgår af vedlagte regneark 

Profile 

Der er lavet en temagruppe (Friluftsdata) med 2 undertemagrupper- Rekreative faciliteter og Rekreative 

ruter  

Skoledistrikter er ikke omfattet af profile-includes 


