Datasæt

Beskrivelse

Grundlæggende
landkortdata

Grundlæggende landkortdata danner grundlaget for produktionen
af en stor del af de øvrige kort. Grundlæggende landkortdata
ajourføres på baggrund af flyfotos optaget med 1-3 års mellemrum,
samt i visse tilfælde administrative opdateringer. Der er et mere
detaljeret indhold i disse data end i de beskrevne topografiske
kort, som er afledninger af de grundlæggende landkortdata

FOT-data

FOT ortofoto

Aktuelle
topografiske kort

Distributionsform

Et topografisk datasæt som ligger til grund for de kortprodukter
som er beskrevet under Topografiske kort
FOT-data produceres af kommunerne og staten i fællesskab

Download:
FOTkort10 [landsdækkende]
FOTkort10 [regionsopdelt]
FOT [regionsopdelt]

Flyfotos optaget i forbindelse med FOT-kortlægningen. Hvert år
dækkes 1/3 – 2/3 af landet. Billederne bliver taget om foråret fra
midten af marts til starten af maj og er efterfølgende geometrisk
oprettede og sat sammen, inden de benyttes til kortudtegning

FOT ortofoto [kommuneinddelt]

Topografiske kort er en forenklet gengivelse af virkeligheden.
Disse kort indeholder elementer som veje, vandløb, skove og stier
og typisk også en repræsentation af landskabets højde.
Rasterdata er i billedformat med fast kartografi (farve- og
signaturvalg). Vektordata giver mulighed for at udvælge
enkeltobjekter, fx bygninger og arbejde med farve og signatur for
de enkelte dele. Alle kortværkerne er landsdækkende

Kort10
(vektor)

Et meget detaljeret topografisk kort i målestoksforholdet 1:10.000.
Kort10 indeholder en lang række forskellige objekter og som
vektorkort egner det sig til analyser og sammenstilling med andre
data.
En del af Kort10 udgøres af navnetemaet, en delmængde af
Danmarks Stednavne

Danmark 1:200.000
(vektor)

Et topografisk kort i målestoksforholdet 1:200.000. Det primære
indhold er byer, vejnettet og turistinformationer og kortet egner
sig derfor godt som oversigtskort

Danmark 1:500.000
(vektor)

Et topografisk oversigtskort i målestoksforholdet 1:500.000.
Kortet giver et overblik over hele landet uden at vise mange
detaljer. Det primære indhold er byer, veje, jernbaner, lufthavne
og færgeruter

Danmark 1:1.000.000
(vektor)

Et topografisk oversigtskort i målestoksforholdet 1:1.000.000. Det
primære indhold er byer, veje, jernbaner, lufthavne og færgeruter

DTK - Danmarks
Topografiske Kortværk
(raster)

En serie af topografiske kort over Danmark i forskellige
målestoksforhold. DTK er i raster- (billed)format og derfor
velegnet til baggrundsvisninger og som oversigtskort. DTK findes
både som aktuelle og som historiske kortværker

DTK/Kort25

Et topografisk kort over Danmark i målestoksforholdet 1:25.000.
Kortet er velegnet til planlægning og registrering.
Kortet findes også med afdæmpede farver og i en gråtonet udgave

Download:
Kort10 [landsdækkende]
Kort10 [regionsopdelt]

Download:
Danmark 1:200.000

Download:
Danmark 1:500.000

Download:
Danmark 1:1.000.000

Download:
DTK/Kort25 - Klassisk udg. [landsdæk.]
DTK/Kort25 - Klassisk udg. [blokindd.]
DTK/Kort25 - Dæmpet udg. [landsdæk.]
DTK/Kort25 - Dæmpet udg. [blokindd.]
DTK/Kort25 - Grå udg. [landsdækkende]
DTK/Kort25 - Grå udg. [blokinddelt]

DTK/Kort50

Et topografisk kort over Danmark i målestoksforholdet 1:50.000

Download:
DTK/Kort50 [landsdækkende]
DTK/Kort50 [blokinddelt]

DTK/Kort100

Et topografisk kort over Danmark i målestoksforholdet 1:100.000

Download:
DTK/Kort100 [landsdækkende]
DTK/kort100 [blokinddelt]

DTK/Kort200

Et topografisk kort i målestoksforholdet 1:200.000. Det primære
indhold er byer, vejnettet og turistinformationer og kortet egner
sig derfor godt som oversigtskort

Download:
DTK/Kort200

DTK/Kort500

Et topografisk oversigtskort i målestoksforholdet 1:500.000.
Kortet giver et overblik over hele landet uden at vise mange
detaljer. Det primære indhold er byer, veje, jernbaner, lufthavne
og færgeruter

Download:
DTK/Kort500

DTK/Kort1000

Et topografisk oversigtskort i målestoksforholdet 1:1.000.000. Det
primære indhold er byer, veje, jernbaner, lufthavne og færgeruter

Download:
DTK/Kort1000

DTK/Skærmkort

Et topografisk kort over Danmark som er skabt til visning på
skærm. Kortet har zoomfunktion som ”sømløst” går på tværs af
målestoksforhold. DTK skærmkort findes også i en dæmpet
udgave

Webservice (WMS)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

Stednavne

StedNavne- og StamOplysningsRegisteret som i daglig tale kaldes
SNSOR

Danmarks Stednavne

Et register indeholdende ca. 120.000 stednavne (inklusiv
autoriserede stednavne) og ca. 25.000 stamoplysninger. Ved
stamoplysning forstås et element som f.eks. campingplads,
museum, skole, etc.

Landinddelinger

Den administrative inddeling af Danmark

DAGI - Danmarks
Administrative Geografiske
Inddeling

Et landsdækkende datasæt indeholdende syv administrative
inddelinger kommune, region, sogn, retskreds, politikreds,
postnummer og opstillingskreds. Alle temaerne findes i
målestoksforholdene 1:10.000, 1:500.000 og 1:2 mio.

DHM - Danmarks
Højdemodel

En højdemodel afspejler højdeforholdene i landskabet eller anden
overflade. Højden refererer til et veldefineret niveau, som regel
havniveau. Ofte er højdeangivelserne organiseret i et ensartet net,
et grid. Danmarks Højdemodel (DHM) er en samlet betegnelse for
6 datasæt, som hver på sin måde beskriver højden af landskabet
for hele Danmark. Disse 6 datasæt udgøres af 4 raster datasæt
samt 2 vektor datasæt.

DHM/Terræn

En digital model af terrænets højde over havniveau. DHM/Terræn
beskriver højden af landskabet. Alle objekter over terræn, såsom
træer, huse, halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til
planlægning, projektering og landskabsanalyser.
Modellen findes i to udgaver, hhv. 10 meter grid og 1,6 meter grid

Download
stednavne

Download
DAGI - 1:10.000
DAGI - 1:500.000
DAGI - 1:2 mio.

Download
DHM/Terræn (1,6 m grid)
DHM/Terræn (10 m grid)

DHM/Overflade (1,6m grid)

En digital model af den fysiske overflade. DHM/Overflade
beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation med reference til
havniveau. Modellen er således en sammenhængende beskrivelse
af landskabet i 3D, hvilket gør modellen egnet til visualisering og
analyser af f.eks. sigtelinjer

Download:
DHM/Overflade (1,6 m grid)

DHM/Højdekurver
(0,5m ækvidistance)

En repræsentation af terrænets topografi i form af isolinjer, der
hver især angiver den beregnede terrænhøjde, hver gang højden i
landskabet ændrer sig med 0,5 meter

Download:
DHM/Højdekurver (0,5 m ækvidistance)

DHM/Terræn_bro

En variant af terrænmodellen DHM/Terræn, som indeholder
broer over veje og vandløb

Download:
DHM/Terræn_bro

DHM/Punktsky

Et datasæt, som ligger til grund for beregningen af de øvrige DHM
produkter

Download:
DHM/Punktsky

DHM/Skyggekort

En visualisering af Danmarks højdemodel (DHM/Terræn 1.6m
grid) som skyggekort også kaldet hill shade. Skyggekortet giver en
slags 3D-virkning, idet der er lagt en kunstig belysning på
terrænmodellen, som fremhæver landskabets topografi

Webservice (WMS)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

Matrikeldata

Det matrikulære system, også kaldet Matriklen, er grundlaget for
ejendomsregistreringen i Danmark. Matriklen består af
matrikelkortet, matrikelregistret og matrikelarkivet. Sidstnævnte
er ikke omfattet af frie data, men oplysninger fra arkivet kan
fremfindes mod betaling.

Matrikelkortet

Et kortværk der viser ejendomsforholdene i Danmark. Kortet viser
hvordan ejendomsskellene er placeret i forhold til hinanden og
ajourføres løbende på baggrund af oplysninger fra
privatpraktiserende landinspektører.

Download:
Matrikelkortet [landsdækkende]
Matrikelkortet [regionsopdelt]
Matrikelkortet [kommuneopdelt]

Matrikelregister

Et register indeholdende oplysninger som er knyttet til
Matrikelnumrene. Herunder fx vej- eller vandløbsarealer,
noteringsforhold (f.eks om landbrugsejendomme, samlede faste
ejendomme eller fredskov). Registret indeholder også
journalnumre på matrikulære sager

Historiske kort
- georefererede

Indholdet i georefererede kort kan stedfæstes geografisk ud fra
kortbladets hjørnekoordinater. Kortene egner sig derfor til
anvendelse sammen med andre (georefererede) kortværker, fx i
GIS-systemer

DTK/4-cm kort – fra tre
perioder

Historiske topografiske kort i målestoksforholdet 1:25.000 fra
perioden 1957-1976
Historiske topografiske kort i målestoksforholdet 1:25.000 fra
perioden 1977-1992

Download:
Matrikelregister ligger som attributter i
matrikelkortet (på jordstykker)

Download:
DTK/4-cm kort (trykt 1957-1976)
DTK/4-cm kort (trykt 1977-1992)
DTK/4-cm kort (trykt 1983-1997)

Historiske topografiske kort i målestoksforholdet 1:25.000 fra
perioden 1983-1997
DTK/1-cm kort

Historiske topografiske kort i målestoksforholdet 1:100.000 fra
perioden 2002-2010

Webservice (WMS)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

DTK/2-cm kort

Historiske topografiske kort i målestoksforholdet 1:50.000 fra
perioden 2002-2006

Webservice (WMS)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

DTK/Kort25

Historiske topografiske kort i målestoksforholdet 1:25.000 fra
perioden 2002 og frem

Webservice (WMS)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

DTK/oversigtskort

Oversigtskort i målestoksforholdet 1:200.000 og 1:500.000

Webservice (WMS)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

DTK/Høje målebordsblade

En række topografiske kort i målestoksforholdet 1:20.000 udgivet
i anden halvdel af 1800-tallet dækkende Danmark minus Slesvig.
De enkelte kortblade ”står på højkant”, deraf navnet

DTK/Lave målebordsblade

En række topografiske kort i målestoksforholdet 1:20.000 udgivet
i perioden 1901-1971 dækkende Danmark. De enkelte
kortblade ”ligger ned”, deraf navnet

Download:
DTK/Lave målebordsblade

DTK/Preussiske
målebordsblade

En række topografiske kort i målestoksforholdet 1:25.000, opmålt
i perioden 1877-1878 dækkende Slesvig suppleret med kort fra
Sønderjylland fra perioden 1921-1930

Download:
DTK/Preussiske målebordsblade

Historiske kort
– ikke georefererede

Indholdet i kort som ikke er georefererede kan ikke stedfæstes
geografisk – det er således ikke muligt at bestemme den
geografiske placering og benytte kortene i sammenhæng med
andre kortværker i fx GIS-systemer

Videnskabernes Selskab,
Trykte kort

Historiske topografiske kort overvejende i målestoksforhold
1:120.000, opmålt i perioden 1762-1820 dækkende Danmark
inklusiv området mellem Kongeåen og Ejderen.
Kortene er udarbejdet på baggrund af konceptkortene

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Videnskabernes Selskab,
Konceptkort

Historiske topografiske kort i 1:20.000, opmålt i perioden 17621820 dækkende Danmark inklusiv området mellem Kongeåen og
Ejderen

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Slesvigs Fastland

Historiske topografiske kort i 1:120.000, opmålt i perioden 18491854 dækkende området mellem Kongeåen og Ejderen

Download:
DTK/Høje målebordsblade

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Generalkvartermesterstaben
og Generalstaben

Historiske topografiske kort i 1:20.000, opmålt i perioden 18081862 dækkende Sjælland og Lolland-Falster og derudover enkelte
købstæder

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Berggreens købstadskort

Historiske topografiske kort over den matrikulære inddeling samt
bebyggelsen i målestoksforholdet 1:2.000, opmålt i perioden 18701927 dækkende Danmark minus Slesvig

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Minorerede sognekort

Kort i målestoksforholdet 1:20.000 over den matrikulære
inddeling, bebyggelse og (undertiden) arealanvendelse, opmålt i
perioden 1812-1906 dækkende landdistrikterne i Danmark minus
Slesvig

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Matrikelkort i målestoksforhold fra 1:4.000 til 1:800 med bl.a.
bonitering og topografiske elementer fra perioden ca. 1770-1867
dækkende Danmark minus Slesvig og inklusiv Frederiksberg og
København udenfor voldene

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Matrikelkort – Original 2

Matrikelkort med topografiske elementer i målestoksforhold fra
1:4.000 til 1:800, fra perioden 1860-1997 dækkende Danmark
minus Christiansø

Via applikationen Historiske kort på nettet
som er under udbygning

Kort til print

Forskellige kort i pdf-format

Regions- og kommunekort

Danmarks regioner og kommuner pr. 1. januar 2008

Download fra www.gst.dk
Kort til print

Kommunerne før og efter
kommunalreformen

Oversigtskort med de tidligere og nye kommuner

Download fra www.gst.dk
Kort til print

Matrikelkort – Original 1

Det tidligere amtskort

Oversigtskort med amterne i Danmark

Det tidligere kommunekort

Oversigtskort med kommunerne før 1. januar 2007

Danmark i 1:1 mio.

Oversigtskort

Geonøgler

En række services der kan returnere fx vejnavnes relation til
vejkoden, kommunenavnes relation til kommunenummeret og
geografiske positioner af vilkårlige stednavne, adresser og
matrikelnumre. Kortforsyningens geonøgler kan bruges til at
knytte geodata til andre offentlige data med officielle nøgler.

Download fra www.gst.dk
Kort til print

Download fra www.gst.dk
Kort til print

Download fra www.gst.dk
Kort til print

Webservice (GEO)
http://kortforsyningen.dk/webtjenesteliste

Frie data kan også hentes via webtjenester – se oversigt over tjenester til fri brug her: www.kortforsyningen.dk/webtjenesteliste?stypes=all&free=true

