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Siden sidst…..
• Metadata WS i april – flot fremmøde og….
• Metadata rekord – 87, 04 godt gået!

• Sverige 95,92%
• Finland 98,89%

• Den årlige overvågning og 3-årilige rapport (med mange eksempler)
• Samordningsudvalget + DEP
• Se dem på www.INSPIRE-Danmark.dk

• Ny rutine i forhold til Samordningsudvalget – “de korte nyheder”
• Ny studentermedhjælp ansat – hjemmeside!
• Inspire konference i Barcelona september

• http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2016/pag
e/home

• DIGST og genbrug af geo/INSPIRE komponenter 

• SDFE i gang med pilotprojekt med SVANA – udstilling af andres data



Hvor vi slap sidst….
• EU-Kommissionens rapport om evalueringen af 

INSPIRE-implementeringen i EU-medlemslandene, 
herunder fokus på ”prioriterede data”

• Det bilaterale møde Danmark (v. SDFE) havde med EU-
Kommissionen i foråret

• Den danske aktivitetsplan, som redegør for, hvordan 
”hullerne” i INSPIRE-implementeringen i DK vil blive 
lukket

• SDFEs kommende aktivitet med at forbedre/modernisere 
geodata-info.dk 
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’REFIT’ for INSPIRE-direktivet
Tilbagemelding fra EU-Repræsentationen den 12. september 2016 v. DK miljø attaché

• Resultat = Evalueringen viser at direktivet er yderst relevant og relevans forventedes 
at vokse som følge af udviklingen af en digital økonomi (digitale indre marked), der 
omfattede vigtige dele af direktivet.

• Evalueringen viste også, at kun nogle få medlemsstater havde gjort gode 
fremskridt med gennemførelsen - alene DK havde gennemført direktivet til tiden, 
bemærkning EU-Rep.

• Medlemsstaterne og KOM skal prioritere fastsættelse af geodatasæt på miljøområdet 
(Priority list) - særlig datasæt til overvågning og indberetning samt datasæt 
identificeret i relevante globale processer. 

• Medlemsstaterne burde forbedre samordningen mellem den nationale 
gennemførelse af INSPIRE-direktivet og e-forvaltning, åbne data og andre relevante 
processer på nationalt plan. 

Relevant fordi EU KOM nu markedsfører, inddrager og anvender INSPIRE internt! ☺
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Status

• EU Kommissionen har, overfor medlemsstaterne, påpeget en række 
udeståender og forfaldne deadlines vedr. implementeringen af INSPIRE 
direktivet. 

• For at få sat gang i implementeringsprocessen har Kommissionen inviteret 
alle medlemsstater til møder. DK,SE, FI 25. april

• Alle medlemslande udarbejder aktionsplaner mhp. At ”lukke 
implementerings-huller” 

• D. 28. og 29. juni afholdt Kommissionen møde med alle medlemslande hvor 
der blev forhandlet vedtagelse af:

• EU Kommissionens liste over prioriterede datasæt (datasæt, der 
anvendes til rapportering af andre miljørelaterede direktiver)

• Handlingsplan for de kommende to-tre år
• Medlemslandenes implementeringsplaner

• KOM har afsluttet ’REFIT’ for INSPIRE-direktivet – fit for purpose (målrettet 
og effektiv regulering) – præsenteret for miljøarbejdsgruppen i EU d. 8. sept. 
2016
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Forhandlingsmøde med EU Kom 28.- 29. maj

• EEA, JRC og EU Kommissionen forpligtede sig 
gensidigt på at sikre genanvendelse af INSPIRE data 
og tjenester

• EU KOM åbnede for mulig ændring af 
implementeringsregler – arbejdsgruppe m. DK 
deltagelse

• EU KOM tog deadline for udstilling af de 46 datasæt af 
bordet – udarbejder m. EEA en prioritetsliste mhp. 
overvågning og indberetning af miljø, natur - og 
klimadirektiver
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Dansk aktionsplan

• Godkendt af MST og SVANA (væsentlige
aktører)

• Godkendt af SDFE direktion og
Samordningsudvalget orienteret

• Afleveres til EU Kom d. 15. september 2016
• Tilgængelig på hjemmeside www.inspire-

danmark.dk efter d. 15. sept. (hmmmm….)
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Dansk aktionsplan

1. Review of data sets list and identification of possible missing datasets (EU 
Com´s priority list)

a) To identify possible missing data sets used when reporting on the 
environmental directives

b) Create and publish metadata for the possible missing data sets via 
the national Geoportal “Geodata-info.dk”

2. Increased effort on making more annex 3 datasets available via network 
services

a) To increase the rate of available As-Is INSPIRE data sets

3. Continued improvement of metadata quality and availability
a) New and better functionality leading to a more user-friendly interface 

and search facilities
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Det videre arbejde med KOM
Lige nu:

- Fr, De, A, NL, UK, B…..(and PL)
- De nordiske lande
- en tæt dialog med KOM mhp. scope

Sub-group - "INSPIRE fitness for purpose – Analysis" – kick off i 
Barcelona
DK (og ”mafiaen”) er lykkedes med at scope aktionen til:

- Simplificering af IR for annex III (og II)
- Konsolidering af Annex I 
- Fokus på anvendelse (GML der kan bruges i GIS)

D. 16. november møde i refitt subgroup – Lars
- fastlæggelse af analysescope

D 30. og 1. december MIG P – Ulla + Lars
- vedtagelse af arbejdsplan for de næste par år
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Og hvad betyder det så????

Kan vi så sætte os og vente…?
Nej! Vi skal stadig levere på direktivet!
DK (og andre) er bagud med et par år
Vi skal påbegynde at levere på 
handlingsplanen ASAP
AS-IS data tilgængelige i tjenester…..og det 
betyder opbygning og anvendelse af NSDI
Det handler om at give adgang til data….og det 
handler det også om i dag.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



Spørgsmål?
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Krav til tjenester
Datasæt omfattet af INSPIRE 
geodatatemaer i bilag 2 og 3 skal udstilles 
ved:

1) Visningstjeneste
2) Downloadfunktionalitet
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Hvad er en INSPIRE-visningstjeneste?

“INSPIRE-visningstjeneste gør det muligt for 

brugere og edb-programmer at se geodatasæt”

Det anbefales at en visningstjeneste baseres på
ISO 19128 Web Map Service (WMS) 1.3.0, men:
En INSPIRE-visningstjeneste kan også
implementeres på basis af OGC™ WMS 1.1.1 eller
OGC™ Web Mapping Tiling Service - WMTS 1.0.0.
En visningstjeneste skal have disse operationer:

4.2.3
4.2.4
4.2.5



Forordning for nettjenester og vejledning til visningstjeneste

Forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:02009R0976-
20101228&from=EN

Vejledning:
http://inspire.ec.europa.e
u/documents/Network_S
ervices/TechnicalGuidan
ce_ViewServices_v3.11.
pdf



Operationer og kvalitet

Funktionelle og ikke funktionelle krav
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INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER

Mere om operationer i en INSPIRE-visningstjeneste

Er angivet i: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0976-
20101228&from=EN , bilag III del A.



Krav til tjenestekvalitet

Ydeevne
For et 470 kB billede (f.eks. 800 × 600 pixel med en farvedybde på 8 bits) må svartiden for afsendelse 
af begyndelsen af svaret på en »Hent kort«- anmodning til en visningstjeneste højst være 5 sekunder 
under normale forhold.

Kapacitet
Ifølge kravet til tjenestekvalitetens ydeevne skal en visningstjeneste kunne ekspedere mindst 20 
simultane anmodninger pr. sekund.

Tilgængelighed
En netværkstjeneste skal være tilgængelig 99 % af tiden.

Er angivet i: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0976-20101228&from=EN bilag 
I.
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Med normale forhold menes perioder uden 
spidsbelastning. De fastsættes til 90 % af tiden



Anbefalinger til styles

Er angivet i Dataspecifikationernes afsnit 11.2 
“Styles recommended to be supported by 
INSPIRE view services”.
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Hvad er INSPIRE-downloadfunktionalitet?
Download funktionalitet giver brugeren adgang til datasæt.

Der er to typer INSPIRE-downloadfunktionalitet:

1) “Pre-Definerede” download-tjeneste eller ”Fil-download”

• En eller flere filer repræsenterer enten det fulde datasæt eller 
dele af datasættet.

• Disse filer er tilgængelige via et fil- eller data-repositorium
(eks. en FTP-server) 

2) “Direkte Adgang” download-tjeneste ”WFS”

• Brugeren får via et sæt af kriterier en delmængde af 
datasættet:

• Udvælg alle data indenfor en bounding box

• Udvælg kun objekttype x og y 

• Udvælg objekt ud fra identifier



Mulige tekniske implementeringer af Download

Der er 3 mulige implementeringer for de to typer:
4. ATOM Feed som giver adgang pre-definerede

datasæt
5. OGC WFS 2.0 som udstiller pre-definerede 

datasæt
6. OGC WFS 2.0 som udstiller objekter (Direkte

adgang)



Forordning for nettjenester og vejledning til downloadfunktionalitet

Den nuværende version af vejledningen er baseret på WFS 2.0 
til at give “direkte adgang”. 

WFS 2.0 er ikke hensigtsmæssig, når det handler om at give 
adgang til observations-, coverage- eller tabular data. -> MIG-
aktivitet

Andre implementeringsmuligheder (eks. Sensor Observation 
Services, Table Join Service og/eller Web Coverage Services) 
kommer med i en senere version (ultimo 2015). 
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Forordning:

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0976-
20101228&from=EN

Vejledning:

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Network_Servi
ces/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.p
df



Operationer og kvalitet
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Krav til operationer

Implementeres download-
tjeneste til pre-definerede 
datasæt: Tabel 1

Implementeres download-
tjeneste til direkte adgang: 
Tabel 1 + 2

Er angivet i: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0976-
20101228&from=EN , bilag IV del A+B.



Krav til tjenestekvalitet

Ydeevne
For operationen »Hent metadata om downloadtjeneste« må svartiden for afsendelse af begyndelsen 
af svaret højst være 10 sekunder under normale forhold.

For operationen »Hent geodatasæt« og operationen »Hent geografisk objekt« samt for en 
forespørgsel, der udelukkende består af en omskreven firkant, må svartiden for afsendelse af 
begyndelsen af svaret højst være 30 sekunder under normale forhold, og derefter — fortsat under 
normale forhold — skal downloadtjenesten opretholde en svarhastighed på over 0,5 megabytes pr. 
sekund eller over 500 geografiske objekter pr. sekund.

For operationen »Beskriv geodatasæt« og operationen »Beskriv geografisk objekttype« må svartiden 
for afsendelse af begyndelsen af svaret højst være 10 sekunder under normale forhold, og derefter —
fortsat under normale forhold — skal downloadtjenesten opretholde en svarhastighed på over 0,5 
megabytes pr. sekund eller over 500 beskrivelser af geografiske objekter pr. sekund.

Med normale forhold menes perioder uden 
spidsbelastning. De fastsættes til 90 % af tiden



Krav til tjenestekvalitet II

Kapacitet
En downloadtjeneste skal kunne ekspedere mindst 10 samtidige anmodninger pr. sekund som alle 
overholder tjenestekvalitets-kriterierne for ydeevne. Det er tilladt at begrænse antallet af anmodninger, 
der behandles samtidigt, til 50.

Tilgængelighed
En netværkstjeneste skal være tilgængelig 99 % af tiden.

Er angivet i: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0976-
20101228&from=EN bilag I.



Best Practise SDFE
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Databank

Services

Validering
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GIS 
klienter

GIS 
Apps

AtomFeed Download

Switchboard

WMS WFS

FTP HTTP

Rest

Web 
Apps

Filer on demand

Databank

FME

Filer

Data Relationelle Raster CSV Proprietærer formater

DownloadWeb services

…..

…..
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http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892

Technical guidelines

INSPIRE WMS i Kortforsyningen
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INSPIRE WMS i Kortforsyningen
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INSPIRE WMS i Kortforsyningen
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Fra nationale objekt Til INSPIRE tema



kommuneinddeling

regionsinddeling
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Fra nationale datasæt Til INSPIRE Datasæt 

AdministrativeUnit

CREATE OR REPLACE FORCE EDITIONABLE VIEW
"DAGI_10M_NOHIST_INS_D1". "ADMINISTRATIVEUNIT"
(
SELECT

objectid,
'dk.au.' || id_lokalid AS gmlid,
id_lokalid, AS inspireid_localid,
registreringfra AS beginlifespanversion,
registreringtil  AS endlifespanversion,
geometri AS geometry,
….

FROM
DAGI_10M_NOHIST_L1.regionsinddeling

UNION ALL
SELECT
objectid,
'dk.au.' || id_lokalid AS gmlid,
id_lokalid, AS inspireid_localid,
registreringfra AS beginlifespanversion,
registreringtil  AS endlifespanversion,
geometri AS geometry,
…

FROM
DAGI_10M_NOHIST_L1.kommuneinddeling

);
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Værktøj til WFS tjeneste– GO Publisher Desktop 
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Værktøj til WFS tjeneste– GO Publisher Desktop 

Database XML
Mapping
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Mapping Data til INSPIRE Skema 

• Map Inspire attributter til nationale datasæt
• InspireId 

o localId = id.lokalId

• Geometry
o gml:MultiSurface

• Map Inspire attributter til en konstant
• InspireId 

o namespace=http://data.gov.dk/inspire-au

• language=dan

• Map Inspire attributter til fast codeList
• codeList

o <au:country><gmd:Country codeListValue="DK" 
codeList="http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode"/>

</au:country>

• Inspire attributter, der ikke har nationale data til at lave mapping
• xsi:nil=“true” med nilReason=“Unknown” eller “Unpopulated”
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INSPIRE skema kræver Join tabeller 

Join tabeller 

Output 
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Inspire skema kræver Concatenate kolonner

Group 

Output 
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Deploy Inspire WFS tjeneste
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GIS klient til WFS 
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Ikke tilgængelig 

Ikke tilgængelig 

fladtrykt
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Metadata, geodata-info og tjenesten
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geodata-info
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Oprette Metadata
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Metadata, geodata-info og tjenesten
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Søg efter Metadata
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Publicere Metadata

id
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WFS Tjenester
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Metadata



SIDE 54

WMS Tjenester
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Metadata
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Metadata, geodata-info og tjenesten



INSPIRE Atomfeed

Toplevel feed med informationer om alle 
datasæt 
Datasæt feed med informationer om de enkelte 
datasæt 
Et feed består af: 
En header indeholdende metadata for feed’et
En eller flere entryes med metadata for de 
enkelte data filer 
INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Entry
<entry>
<id>ftp://ftp.k…..-EUREF89.zip</id>
<title>Det digitale Matrikelkort: Trelde, Fredericia Jorder</title>
<updated>2014-04-25T12:17:56+01:00</updated>
<published>2014-04-26T01:26:29+01:00</published>
<link href=ftp://ftp.kortf...2-EUREF89.zip …. </link>
<category term="Projektion“.. ></category>
<category term="Format“ label="GML 3.2.1"></category>
<category term="Admkode" label="2006758"></category>
<summary type="text" xml:lang="da"> Ejerlav: Trelde, ..</summary>
<georss:where>

…..
<gml:posList>547811 6161357 .. 547811 6161357</gml:posList>
….. 

</georss:where>
</entry>



Fordele

Simpel, generel og fleksibel løsning som 
er tilgængelig for alle
Muligt at hente data via en browser 
Muliggør maskine til maskine 
kommunikation og automatisering  
Vi stiller data til rådighed så er det op til 
brugere at hente dem når det passer  

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Matrikel leverancer 

Ad hoc via http://download.kortforsyningen.dk
Store områder som download fra 
ftp://ftp.kortforsyningen.dk
Dagligt opdateret ejerlavs opdelt udtræk på ftp 
serveren, med tilhørende AtomFeed på 
http://download.kortforsyningen.dk/feeds
Fire gange årligt med abonnements aftale 
Daglige ejerlavsvise leverancer via e-mail til ca. 
20 kommuner 



Atom feed – spørgsmål  

Sikkerhed for leverancer – sikkerheden for ikke 
at misse en opdateringer er større end med de 
nuværende e-mail leverancer 
Lukning af SOA leverancer sker inden for en 
rimelig tid - fire til seks  måneder
Data leveres som GML, MapInfo og ESRI 
Shape

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Opdatering

Matrikelkortet opdateres løbende med sager
Hver aften klokken 21 overføres dages sager til 
vores distributions database – LDS 
Tirsdag til Lørdag klokken 1 startes et FME job 
som finder ændringer i matrikelkortet siden 
sidst. 
Der kigges efter ændringer i jordstykker og i 
ejendomme 
Herefter afvikles de enkelte job hvilket normalt 
tager omkring en halv time – kan dog være 
INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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SIDE 63SIDE 63

Opdatering 

•Ved opdateringen udskiftes et ejerlav totalt 
•Ikke alle elementer indeholder en 
ejerlavskode – den fremgår dog indirekte 
ved at alle elementer findes i ejerlavet 
•Skel og skelpunkter lang ejerlavs grænsen 
bliver dubleret mellem ejerlav 
•Forskellen mellem det gamel og det nye 
ejerlav kan findes ved at kigge på featureId, 
timeOfCreation i de to versioner 



FTP server

GST Atom feeds findes på 
htttp://download.kortforsyningen.dk/feeds
Data ligger på ftp.kortforsyningen.dk i 
biblioteket  
/atomfeeds/MATRIKELKORT/ATOM/<format
>/<ejerlav>_....zip 
Dette områder kræver login, I kan dog 
benytte jeres sædvanlige Kortforsynings 
bruger. Dette skyldes et ønske om at 
dokumenterer forbruget
Ved automatisering kan bruger og pas ord 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Atom Feed i en Browser 

Et feed kan vises i en Browser 
Ikke alle browsere behandler feed ens, således 
ser det ikke ud til at linket virker i Internet 
Explorer  
Bedst erfaring har vi med Mozilla i kombination 
med Sage - feed reader for Firefox

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Atom Feed i en Browser 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Atom Feed i Outlook 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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Atom entry

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR 
PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER
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<entry>  
<id>ftp://ftp.kortforsyningen.dk/atomfeeds/MATRIKELKORT/DELTA/GML/2008
351.zip</id>

<title>Det digitale Matrikelkort for (Aabenraa)</title>
<updated>2013-08-23T17:33:55+01:00</updated>

<link 
href="ftp://ftp.kortforsyningen.dk/at.....KELKORT/DELTA/GML/2008351.zip"</li
nk>

<category term="EPSG:25832" scheme="http://.. 
label="EPSG/0/25832"></category>

<summary> Matrikelkort: Aabenraa(2008351), GML, 
EPSG:25832</summary>

<georss:where>
<gml:Polygon srsName="EPSG:25832">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>

<gml:posList>524140 6097011 527987 ….. 6097011</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</georss:where>

</entry>



System overblik 

69
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INSPIRE Open Source
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Deegree



Geodata-info.dk

Modernisering af geodata-info.dk –
først behovs-indsamling og I er inviteret 
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Op(os)sum

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

• Vi er stadig på rette vej MEN
• Vi har EU KOMs øjne på os!
• Det handler om at give adgang
• SDFE arbejder for at gøre det så anvendeligt 

som muligt
• At bygge tjenester er at koble sig på NSDI 

og data-agendaen jf. Dig strat.


