
OML og terræn data



Download af kortdata
• Efter kortforsyningen lukkede, kan kortdata ikke 

indlæses direkte i OML modellen. Der er brug for 
pre-processing.

• I næste version af OML burde det atter kunne lade 
sig gøre, at indlæse kortdata direkte.

• Kortdata skal enten hentes fra dataforsyningen.dk 
eller datafordeleren.dk.

• Dette dokument indeholder en trin-for-trin 
beskrivelse af hvordan terrændata kan hentes fra
dataforsyningen.dk



Indlæsning af terræn data

• Find UTM 
koordinater for 
centrum af receptor 
nettet

• List nødvendige filer

• Findes de allerede?
Ja – indlæs i 
receptorfilen
Nej – download fra 
internettet

OBS kortene bruger kun UTM32

Kortforsyningen er lukket jan. 2022



Dataforsyningn: Danmarks 
højdemodel - Terræn

Trin 1: Opret bruger



Hent kortdata

Trin 2: Gå til Danmarks Højde
model –terræn via GEOTIFF og 
tryk vælg område



Hent kortdata

Trin 3: Vælg område/områder Trin 4: Bestil



Hent kortdata

Trin 5: Download data



Hent kortdata

Trin 6: Extract all



Pre-processing af kortdata

Trin 6: Åben QGIS shell, og gå til 
mappen hvor terrændata ligger



Pre-processing af kortdata

Trin 8: De 100 vrt files skal kombineres til 1. OML kan
nemlig kun læse en kort fil per 10 km x 10 km grid.  
Dette gøres med kommandoen: gdalbuildvrt



Pre-processing af kortdata

Trin 9: Hernæst skal filen formatoversættes. Dette 
kan gøres samtidig med at den rummelig opløsning
ændres til 10 m x 10 m, og man taster 
gdal_translate -of AAIGrid –tr 10 10



Indlæsning af kortdata i OML
Trin 10: Nu kan filen
læses I OML. Gå til 
mappen, hvori filen
ligger

OBS: OML forventer at 
finde et filnavn på denne
form. Så det kan man evt. 
sørge for at den får i trin 
9.



Indlæsning af terrænkort OML’s 
hjemmeside

https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-
effekter/overvaagningsprogrammet/luftforureningsmodeller/oml/terraenkort-i-oml

https://envs.au.dk/faglige-omraader/luftforurening-udledninger-og-effekter/overvaagningsprogrammet/luftforureningsmodeller/oml/terraenkort-i-oml
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