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Velkommen til Grundkursus i QGIS 2.8
Dette kursusmateriale er udarbejdet til 2 dages kursus.
Der henvises i materialet til data der kan hentes på http://kortforsyningen.dk eller til data der
udleveres i forbindelse med kurset.
QGIS kan downloades fra http://qgis.org
De første opgaver er opsætning af data og program, således at QGIS fungerer for en bruger med
danske data.

Data
Der han i QGIS benyttes både raster- og vektorkort.
Vektorkort er data som består af punkter, linier og polygoner.
Rasterkort er enten billeder af kort eller pixels med værdier. I dette grundkursus er rasterkort
baggrundskort i form af ortofoto, skærmkort og skyggekort.
Data kan ligge lokalt på egen computer og hentes fra servere.

Opret bruger på Kortforsyningen.dk
For at kunne hente data fra Kortforsyningen skal man oprettes som bruger.
Klik på http://download.kortforsyningen.dk
Klik på Opret ny bruger
Følg vejledningen på siden. Bemærk at der er forskel på store og små bogstaver

Der kommer mail fra Kortforsyningen som accept af oprettelsen.
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WMS – Web Map Service
Opret URL til GIS
Rasterdata kan hentes fra servere – i dette kursus kun fra http://kortforsyningen.dk
Klik på http://kortforsyningen.dk
Vælg Webtjenester>Webtjenesteliste
Fjern markeringen fra Øvrige
Så vises der en liste markeret med grønt for de frie data.
Klik på WMS orto_foraar (FOT orotfoto)
Et stykke ned i den tekst der foldes ud
Klik på Lav URL til GIS – Klik her
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Klik på Quantum GIS (QGIS)
Klik på Anvend brugernavn/password
Skriv dit brugernavn og og password
Klik på RENDER URL
Marker teksten og kopier

Start QGIS
Klik på QGIS Desktop
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Tilføj WMS-server
Den URL som lige er oprettet på kortforsyningen, skal indsættes i QGIS således at der er adgang til
Kortforsyningens server for Ortofoto. Den adgang vil være til stede hver gang QGIS anvendes. Det
er altså en grundlæggende opsætning af programmet.
Klik på Lag>Tilføj WMS/WMTS lag>Ny
Skriv Geodatastyrelsen Ortoforår
Indsæt den kopierede URL
Klik på OK

Klik på Forbind for at se om der er forbindelse. Hvis der ikke kommer en tekst, er der skrevet
forkert i brugernavn og password ved oprettelsen af URL`en.
Klik på LUK
Gå tilbage til Kortforsyningen og opret en URL til Kort25
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WFS – Web Feature Service
Denne servertype anvendes til vektordata.
URL til disse servere oprettes på samme måde som for WMS. Der skal dog vælges en anden
indgang. WFS serverne kan til tider være ustabile, så i dette grundkursus arbejdes der kun med
vektordata der hentes ned til egen computer.
Herunder dog vejledning i installation af 2 WFS serverer. Bemærk at disse URL kan ændres fra
leverandøren af data.
Klik på Lag >Tilføj WFS lag>Ny
Adressedata
http://kort.aws.dk/geoserver/aws4_wfs/wfs

Markblokke fra Natur og Erhvervsstyrelsen:
https://kortdata.fvm.dk/geoserver/NESTOffentlig/wfs?request=getcapabilities
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Opsætning af projektioner (CRS)
For at kunne vises kortet rigtigt og for at kunne måle i meter, skal programmet opsættes til en
projektion der måler i meter og som passer til Danmark.
Vi anvender UTM-projektionen. Da vi er i Danmark er der 2 zoner. UTM 32 N og UTM 33 N
UTM 33 anvendes på Bornholm. Resten af Danmark anvender UTM 32 N.
Klik på Indstillinger>Generelle indstillinger>CRS>
Klik på Aktiver automatisk CRS-transformation som standard
Klik på Spørg efter CRS
Klik på Vælg

I Filter Skriv 25832
Klik på
ETRS89 / UTM zone 32N
EPSG:25832
Klik på OK
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For at kontrollere at projektionerne er indstillet korrekt, skal der indsættes et baggrundskort med
WMS.
Klik på Lag >Tilføj WMS/WMTS lag>
Vælg Geodatastyrelsen Kort 25
Klik på Forbind
Klik på topo25_graa
Bemærk om der står ETRS89 / UTM zone 32N
Klik på Tilføj>Luk
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QGIS skærmbillede
Når man starter QGIS, vises der et skærmbillede som dette.
Der er en menulinie, værktøjslinier, kort og lag.
Skærmbilledet kan moduleres. Der kan fjernes og tilføjes. Når der tilføjes Plugins
(tilføjelsesprogrammer) vises de på menulinien og som værktøjsknapper.
Bemærk at det kort som blev tilføjet vises både i kort og i venstre side i lag.

Lag
I Lag ligger der en meget lang række af funktioner. Disse vil der blive arbejdet med i de følgende
opgaver.
Vigtigst er dog at man kan tænde og slukke for visning af, samt lukke et lag.
Klik på det lille kryds
Visningen af kortet slukkes.
Tænd for visning.
Luk for laget
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Opgave 1
I de følgende opgaver skal der arbejdes med
• Opret projekt
• Farvelægning
• Labels
• Digitalisering
Der skal åbnes et vektorlag med markblokke. På baggrund af de data der er registreret i
attributvinduet skal der farvelægges og sættes labels.
Der skal desuden digitaliseres nye markblokke. Alt dette arbejde skal foregå i et projekt, hvor
farvelægning og labels gemmes.
Opret projekt
Et projekt kan sammenlignes med en sagsmappe: Der skrives et navn på forsiden, der indsættes
faneblade til indeksering og rammerne for projektioner, farver, label og print gemmes i projektfilen.
Altså retningslinier for hvorlesdes projektet skal se ud.
Der gemmes ikke data i et projekt.
Data gemmes i Shape (shp) filer, SpaitaLite (sqlite) eller databaser.
Klik på Projekt>Projektegenskaber
Skriv projekttitel Markblokke Opgave 1

Klik på Projekt>Gem
Vælg mappen QGIS_Data
Klik på Gem
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Åbn data
De udleverede datafiler gemmes i en mappe på computeren. Mappen hedder QGIS_data.
Da det er individuelt hvor man ønsker at gemme, kan der i vejledningen ikke skrives en bestemt sti
til disse. Der vil i vejledningen henvises til mappen.
tilføj vektorlag
Klik på
Klik på Gennemse

Find filen Markblok.shp
Klik på Åbn>Åbn

Markblokken vises derefter både i Lag og som kort

Der skal også åbnes baggrundskort som hentes via WMS.
Klik på
tilføj WMS/WMST-lag
Vælg DTK/Kort25 grå
Klik på topt25_graa
Klik på Tilføj>Luk

Kortet vises, men markblokkene forsvandt.
Klik i Lag
Træk kort 25 Grå ned under Markblok-laget, således at det kommer til at ligge nederst i
rækkefølgen.
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Gem projekt
Husk at gemme projektet
Klik på Projekt>Gem eller Ctrl S
Hver gang der tilføjes og ændres i udseende mv. så husk at gemme projektet.
Farvelægning
Alle markblokke har samme farve. Det skal ændres, således at man farvelægge efter data som er
registeret på de enkelte polygoner.
Åbn attributvinduet og se hvilke data der er registreret.
Klik på knappen
Åbn Att. Tabel
Der er 4 kolonner med data:
Bloknr: Et unikt nr for de enkelte markblokke
Ortoyear: Årstal for det kort som er benyttet til
tegning af markblokken
Dept: Afdeling som har tegnet kortet
Usage: Kode for anvendelse
Der skal nu vælges at farvelægges på baggrund af data
i Ortoyear
Dobbeltklik på laget Markblok i Lag
Derefter vises dialogboksen for Lagegenskaber
Klik på Stilart i oversigten
Vælg Kategoriseret
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Vælg kolonnen Ortoyear
Vælg en Farverampe med farveskift
Klik på Klassificer
Klik på OK

Polygonerne vises herefter farvet. Skift farve på et par lag og gør laget transparent. Det gøres ved at
åbne for Lagegenskaber. Træk Lagtransparens og klik på OK.
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Farveskift
Farveskift ved at dobbeltklikke på farven som skal ændres.
Klik på Simpelt fyld Vælg ud for Farve en ny fyldfarve og skift kanten fra sort til en Mørkgrå
farve. Klik på OK indtil at kortet vises igen med de nye farver.

Selv om farverne er tilpasset og der er valgt en grå baggrund, så kan den godt være for tydelig.
Tilret baggrundskortet således at det også bliver transparant og mere neutralt.
Tilføj klassificering
Der skal senere digitaliseres efter et nyt ortofoto. Derfor skal der også være en ny klasse med
tilhørende farve.
Dobbeltklik på laget Markblok i Lag
Klik på Tilføj
I kolonnerne Værdi og Label skrives 2012

Sorter kolonnen efter Værdi ved at klikke på overskriften.
Luk dialogen og se i Lag hvorledes at signaturen nu er tilføjet det nye årstal.
Man kan ved at højreklikke på laget vælge Vis objektantal. Derefter vises antallet af polygoner i de
enkelte kategorier.
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Tilføj label
Med labels kan der vises data fra attributvinduet men også tekst som tilføjes
Dobbeltklik på laget Markblok
Vælg ABC Labels
Marker Sæt label på dette lag
Vælg Dept

Prøv at ændre på placering og udseende af labels.
Hvis ikke alle label vises: Klik på Rendering og vælg Vis alle label for dette lag
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Digitalisering
Når der skal digitaliseres er det både det geografiske objekt og attritutdata der skal tænkes på.
Da attributvinduet allerede har været aktiveret kendes indholdet.
Når man har digitaliseret på kortet vises der en dialog hvor der skal udfyldes data.
Ved manuel indtastning af data er der mulighed for at taste med stavefejl. Derfor er det vigtigt at
kunne minimere dette. De felter hvor der er faste muligheder kan gøres til ”vælge”-felter i form af
dropdown menu.
Opsætning af attributfelter

Dobbeltklik på laget Markblok i Lag
Klik på Fields
Klik på knappen Linieredigering
Vælg Klassificering
For felterne Ortoyear, Dept og Usage vælges Unikke værdier
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Digitalisering af objekter
For at tegne/digitalisere et objekt skal man først vælge at gøre laget redigerbart.
Klik på
Klik på

Slå redigering til/fra
Tilføj objekt

Tegn polygonen ved at klikke på ”hjørnerne” i polygonen. Afslut på sidste punkt med et højreklik.
Udfyld derefter data i attributvinduet.
Tegn et par polygoner for at prøve teknikken.
Når man slår redigering til vises der en lang række af røde kryds. De kan fjernes i opsætningen.
Klik på Indstillinger>Generelle indstillinger>Digitalisering>Vis kun markør for valgte
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Snapping
For at undgå overlap eller huller (gaps) mellem polygoner, kan man anvende funktionen snapping.
Man gør markøren ”magnetisk” således at den fanges ind på eksisterende knudepunkter og
liniestykker. Man vælger selv med hvor stor en radius der skal ”fanges ind fra”. Prøv at starte med 5
pixels og se om det virker.
Opsætning til snapping

Klik på Indstillinger>Snapmuligheder
Klik på Snapping mode vælg Avanceret

Markeringen i Avoid intersections, betyder at man ikke kan overlappe en eksisterende polygon.
Der klippes mod den eksisterende polygon.
Markering i Slå topologisk redigering til betyder at knudepunkter mellem to polygoner forbliver
sammen. Hvis man flytter et punkt i den ene polygon, så flytter punktet i den anden polygon med.
Prøv nu at tegne hen over en eksisterende polygon.
For at kunne se detaljer slukkes for baggrundskortet og zoom ind.
Gemme data og gemme projekt
Det er vigtigt at gemme de tegnede data.
Klik på Gem lagredigering. Herved gemmes polygonerne samt de indtastede data i attributfelterne.

For at gemme projektet med farver, kategorisering og labels klikkes på Gem
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Opgave 2
Emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opret projekt
Oprettes vektorlag
Opret kategorier og farver for lag
Digitaliseres mod ortofoto med snap- og overlapfunktion
Indtastes attributdata med kategorier, unikke værdier og lineredigering
Attributvinduet: Oprette, opdatere og slette kolonner
Udvælge data
Oprette labels med flere linier
Opsætte print

I denne opgave skal der tegnes et område på Skovskolen på ca. 100x200 m.
Slutresultatet skal være oversigtskort over området opsat på A3 i målestok 1:750 afleveret som pdf.
Opgaven er en øvelse i at anvende forskellige funktioner i GIS – ikke detaljer omkring plejeplaner.
Der skal derfor lægges vægt på at arbejde med funktioner frem for udseendemæssige detaljer.
Der er i det medfølgende datamateriale udleveret et lag med bygninger.
Nedenstående objekter skal digitaliseres for området:
•
•
•
•

Græsplæner (Brugsplæne og naturgræs)
Belægninger (Løs og fast belægning)
Terræninventar (Lamper, skrald og bænk)
Træer (Nål og løv)

Der skal digitaliseres ud fra ortofoto.
Der vil i disse opgaver være vejledninger, men ønskes der yderligere information kan man finde
dette på http://docs.qgis.org/2.0/html/en/docs/user_manual/
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Opret mappe til data
Opret en ny mappe med navnet Skovskolen
Flyt data fra Bygning til denne mappe
Opret projekt
Først skal der oprettes et projekt. Projektet er ”mappen” som åbnes når der skal arbejdes. Projektet
indeholder henvisninger til de data der skal arbejdes med, oplysninger om lagenes indbyrdes
fordeling , farvelægning, zoomfaktor, printopsætning og meget mere – men altså ikke data.
Klik på Projekt>Ny
Klik på Projekt>Projektegenskaber
Projektnavn Tegning Skovskolen
Klik på Projekt>Gem
Opret en ny mappe til projektet
Filnavn Tegning_Skovskolen.qgs
Åbn WMS ortofoto og bygninger
Opret vektorlag
Der skal oprettes 4 vektorlag.
•
•
•
•

Græs
Belægning
Terræninventar
Træ

I denne vejledning vises kun oprettelsen af det første lag, da fremgangsmåden er ens. Dog er
objekttypen for træ og terræninventar Punkt mens resten af lagene er af typen Polygon

Klik på

Ny Shape-fil lag

Klik Polygon
I feltet Navn skrives Type
Klik på Tilføj til attribut-liste
Klik på OK
Find mappen Skovskolen som
blev oprettet til projektet.
Skriv filnavnet Graes
Opret de 3 andre lag
Husk at gemme projektet
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Opret kategorier og farver for de enkelte lag
For alle lagene skal der oprettes kategorier, således at der kommer den rigtige farve /signatur på
objektet når det er tegnet. Desuden skal der også defineres de typer som kan vælges til
attributvinduet.
Dobbeltklik på laget Graes
Klik på Stil
Klik på Enkelt symbol og ret til Kategoriseret
Vælg kolonne Type
Klik 3 gange på Tilføj
Der tilføjes tre farver på listen som alle er tomme i Værdi og label.
Der skal nu tilføjes tekst ud for disse tomme felter.
I den første farve skal der tilføjes Brugsplæne i både label og value.
Dobbeltklik på det tomme felt ud for værdi skriv Brugsplæne og gentag i feltet label
Gentag for den næste farve og skriv i værdi Naturgræs og gentag i feltet label
Den sidste farve skal være tom.
Vælg farver for de to græstyper.
Klik på Tilføj Bemærk at der i Lag vises de definerede typer.
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I venstre side - Klik på Felter
I digitaliseringen skal der ikke skrive i dialogboksen, men kunne vælges de værdier der lige er
oprettet i kategoriseringen.
Klik på Linieredigering i rækken for Type vælg Klassificering
Klik på OK

Gentag dette arbejde for de øvrige lag:
•
•
•

Belægninger (Løs og fast belægning)
Terræninventar (Lamper, skrald og bænk)
Træer (Nål og løv)
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Digitaliseres mod ortofoto med snap- og overlapfunktion
Der skal tegnes et enkelt lag ad gangen. Begynd med græs.
For at der ikke opstår overlap og huller og for at kunne klippe mod bygninger, skal snapfunktionen
aktiveres.
Klik på Indstillinger>Snapmuligheder
(Her vist med andre lag..)

Zoom ind således at man tydeligt kan se græsplænen der skal tegnes.
Start med at tegne en plæne med kun en type græs.
Vælg græstypen. Feltet med ID skal ikke udfyldes.
Vælg dernæst en plæne hvor der er en ”ø” af græs i midten og omkranset af en anden græstype.
Start med at tegne plænen i midten. Tegn derefter den omgrænsende plæne. Bemærk hvorledes at
programmet selv klipper midten ud med funktionen Undgå skæring.
Husk at gemme data. Klik på knappen Gem lagredigering

Tegn de efterfølgende lag.
Tip: Sluk for polygonlagene når der skal tegnes terræninventar og træer.
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Attributvinduet: Oprette, opdatere og slette kolonner
Der skal i laget med bygninger ryddes op og rettes til i attributvinduet.
En lang række kolonner er overflødige og andre skal opdateres med nye numre og anvendelse.
Marker bygningslaget i Lag
Klik på Open Attribute table
Tænd for redigering ved at klikke på blyanten.

Alle kolonner på nær Feat_id skal slettes
Klik på Slet kolonne
Marker kolonnerne og klik på OK

Der skal tilføjes en kolonne til bygningsnavne
Klik på Tilføj kolonne
Skriv Navn
Vælg Text
Bredde 20

Kolonnen med id skal opdateres med
nye numre.
Klik på Feltberegner
Klik på Opdater eksisterende felt
Vælg Feat_id
Klik på Post
Dobbeltklik på $rownum
Klik OK
Se i attritbutvinduet for ændringer.
Husk at gemme
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Der skal med Feltberegneren oprettes en ny kolonne som beregner arealet for de enkelte
bygninger.
Klik på Opret et nyt felt
Skriv areal
Vælg i Geometri>$Area (dobbeltklik)
Klik på OK
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Der skal udvælges forskellige bygningskategorier som ex.
Undervisning, kontor og beboelse
Dette kan nemmest gøres fra kortet.
Klik på Select single
feature
Hold Ctrl og klik på de ønskede bygninger

Klik på Feltberegner
Det er vigtigt at man kun vælger at opdatere valgte objekter
og vælger den rigtige kolonne
Skriv i Udtryk:
’Undervisning’
Klik på OK
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Oprette labels med flere linier
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Opsæt print
Der skal opsættes et kort til stående A3
Klik på Projekt>Nyt Printlayout
Skriv i dialogen Skovskolen A3
Vælg i højre side under fanen Sideopsætning
Det er vigtigt at vælge Eksportopløsning på kun 150 dpi.
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Træk en kortramme

Kortet vises. Hvis det ikke vises korrekt så kan det flyttes med

Flyt elementindhold

Der skal ændres på målestok
Klik på fanebladet Elementegenskaber
Skriv Skala 750
Sæt markering i Ramme
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Indsæt målestok
Der skal kun være 4 højresegmenter og størrelsen 25 m.
Prøv at vælge en stil der passes til kortet

Indsæt tegnforklaring
Slet Kort25 i tegnforklaringen.
Indsæt overskrift – Skift font til str. 16
Træk teksten ud så den kan ses ordentligt.
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Appendix: Opsætning af grundindstillinger i QGIS
Disse opsætninger er vist på engelsk ….
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