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Juridisk og fysisk geodata

Juridisk geodata:
- Matrikel-registeret
- BBR-registeret
- Tingbogen
- Grænser (Sogn/Kommune/Region/Delstat/Land)

Deskriptive geodata:
- Landkort

Fysiske geodata:
- Satellit-fotos
- Fly-fotos
- LIDAR højder
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Q: Hvorfor hedder det et ”skøde” ?

A: Fordi vikinger var underlige

Man købte jorden, dvs. mulden, man købte ikke
geografien den lå på

Ejendomshandel forgik ved at man handlede en
håndfuld jord på tinge hvor alle så det.

Heraf ”tinglysning”

... jorden blev kastet på køberens til formålet 
udlagte (frakke-)skøde.

Heraf ”Skøde”, ”tilskøde” mv.



  

Enevælden / Udskiftningen

-> skattegrundlag

-> tusinde gange flere jordejere

-> systematisk opmåling og kortegning

Lavet ved skridtgang

1600-1800



Matrikel-kort 1808-1857



 

Matrikel-kort 1941-1994



  

Triangulation

Vinkel-målinger i trekanter

Thomas Bugge

- direkte afstandsmåling med målebånd
- længde/bredde måling
- HF radio afstandsmåling
- Laser-afstandsmåling



  



  

1840: Instruktion i landmåling

Polyteknisk læreanstalt

Henvendt til kommende stadsingeniører

Nivellement, Triangulering & Kortegning

-> øvelser i Dyrehaven

Man har for længst vænnet til til at kort er 
lokale og ikke passer sammen langs kanterne, 
men som evnerne forbedres opfattes det som 
utilfredsstillende.



  

Net & Postamenter

postamenter.dk





  



  

Manden der flyttede Bermuda 400 meter

Jack R. Pierce

(http://phk.freebsd.dk/misc/jack_pierce.html)

The average position, however, disagreed with 
the chart by about 1200 feet. At the time it 
was uncertain whether this discrepancy was 
caused by a calibration error somewhere in our 
equipment or a mistake in the charted position 
of Bermuda. A year or two later, the question 
was settled in our favor, as the Hydrographic 
Office decided to move Bermuda about a quarter 
of a mile on its charts.



  

GIER

Geodætisk Instituts Elektron Regnemaskine

S34 -> UTM+ED50 konvertering



  

Laser afstandsmåling

1970:  HP3800A ”Laser Distance Meter”
1976:  HP3819A ”Totalstation” = vinkel + afstand



  

Leica ”Disto”

1993 Første håndholdte laser-afstandsmåler
2015 ”Disto 810”



  

GPS/RTK og alt det der

Idag bruger man udelukkende GPS/RTK til opmåling

GPS L1 -> 3-5m
GPS L1+L2-phase -> ½-1m
   post-process -> 1mm (dagen efter)
GPS L1+L2-phase+RTK -> 1mm (real tid)

RTK = Real Time Kinematics

-> korrektion fra fastmonteret GPS i nærheden.



  

Digital Matrikel



  

Hånddigitalisering af gamle kort



  

Skelmærker

Kortene er for dårlige
-> Skelmærket i marken der tæller (!)

§ 45. Skelmærker og varige mærker for opmåling, [...] 
må ikke flyttes, borttages, beskadiges eller ødelægges.

Stk. 2. Den, der overtræder stk. 1, skal betale 
udgifterne ved mærkets genanbringelse.

* Stålrør med messingmærke
* Armeret betonpæl
* Jernbaneskinne
* Indmuret mærke



  

Koordinater, projektioner &c

ARGH!

Ellipsoider, geoider og mere trignometri end
noget menneske har brug for.

Syv danske special koordinatsystemer:
s34s (s = sjælland)
s34j (j = jylland)
s34b (b = bornholm)
dktm1-4

Guderne vide hvor mange andre lande har
-> Check under ”datum” i din GPS-dims/app



  

Koordinat-transformation

http://valdemar.kms.dk/trf/



  

Brug UTM+ETRS89 koordinater

Universal Transverse Mercator
European Terrestial Reference System '89

Slå dem op i Wikipedia

Husk Zonen: DK er i UTM 32

Meter i X-Y koordinatsystem

X = ”easting”
Y = ”northing”

-> Man kan bruge Pytagoras og
   målebånd



  

Afstandskorrektionen

UTM: Op til 40 PPM = 40 cm/km = 0.04 mm/m

Mindre for s34/dktm

-> bedre til bygge/anlæg



 

Fysiske Geodata



 

Billedkvalitet / Privatliv

Bedre end 10cm opløsning



  

Højdemodel  LIDAR–



  

Punktsky = X,Y,Z,R,G,B

Google: Danmarks Sejeste Datafil



  

Kortforsyningen.dk

Download / Webservices

Kræver brugerkonto

NB: Password i klartext(!)



  

Miljøgis

Kundevendt GIS-webapp for Miljøministeriet

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap

mange forskellige ”profiler”
-> vandrammedirektiver
-> støjsimulationer
-> ny fingerplan for Storkøbenhavn
osv.

Tillader ikke fuld zoom :-(

... demo ...



  

QGIS

Open Source GIS software

-> for GML support:  ports/graphics/gdal +EXPAT

... demo ...



  

Gør Det Selv

Det er jo bare data...

LIDAR/punktsky .las/.laz - [Lastools]

.GML er ”bare” XML

”SHAPEFILE” er dBase IV databaser(!)

Højdemodel DSM/DTM  32bit tiff  [gdal]– –

... demo ...
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