
Satellitbilleder 

Se på data 

Du kan vælge hvilken type produkt, du ønsker at se, på to måder: Enten i ”Vælg et produkt” øverst 

på siden eller i drop-down-menuen i sidemenuen: 

 

Produkterne er som følger: 

Orto-korrigerede scener (individuelle satellitbilleder) – billeder, som er oprettet, så de kan 

bruges sammen med andre kortdata. Til den almindelige bruger. 

Systemkorrigerede scener (individuelle satellitbilleder) – billeder, som er så tæt på den rå 

produktion som muligt. Til den professionelle bruger. 

Mosaikker (orto-korrigerede, individuelle satellitbilleder) – som er sammensat til et så skyfrit, 

landsdækkende billede som muligt. De findes i en RGB-udgave med naturlige farver, som er 

lettere at tolke for den almindelige borger, samt i en infrarød udgave for den øvede bruger, som 

hovedsaligt er interesseret i at studere vegetationen. 

Når du har valgt et produkt, vil der til højre vises en hitliste med information om de enkelte 

billeder og til venstre et oversigtskort, som indikerer, hvor billederne ligger. Kører du ned i 

hitlisten, loader den flere hits, hvis de findes. 

Du kan begrænse din søgning under fanen "Søgning", som er vist over resultatvinduet. Ved at 

anvende de forskellige værktøjer, kan du tegne dit interesseområde eller søge efter billeder, som 

opfylder bestemte kriterier. Sidstnævnte kan vedrøre en bestemt satellit eller tidsperiode. 

For at gøre det lettere at markere et interesseområde, kan du bruge kortvinduets værktøj til at 

zoome ind og ud i kortet. Du kan også finde en by eller en placering ved at skrive navnet i 

navnefeltet øverst i kortvinduet. Klik derefter på knappen "Søg" øverst i søgevinduet. Så vil 

systemet finde alle billeder, som svarer til de fastsatte kriterier og vise dem under Resultatfanen. 



Vælg data 

Alle de billeder, som systemet finder frem, vises med billednavn og thumbnail. Når du fører 

musemarkøren henover billednavnet, ændres farven i den tilsvarende billedramme i kortvinduet, 

så du hurtigt kan lokalisere placeringen af det valgte billede. For at få mere information om det 

valgte foto og et lidt større udsnit, så klik på billednavnet. 

For at få centreret dit zoom i kortet i en bestemt billedramme, markerer du et billede ved at 

klikke i vinduet til venstre for thumbnails og bagefter bruge forstørrelsesglasset, som vises over 

hitlisten. Hvis du vil markere alle billeder, sætter du flueben i feltet til venstre for 

forstørrelsesglasset. 

For produktet Mosaik er der flere færdige lag. Du finder her mosaikker fra 1970'erne og frem, og 

du kan vælge, om du vil have dit foto vist i infrarødt eller i naturlige farver (RGB). 

Med øjeikonet vælger du hvilken mosaik, du ønsker at vise i kortvinduet, og med 

klikboksene vælger du de mosaiklag, du ønsker at bestille data fra.  

Når du har valgt lag, laver du et billedudsnit ved at tegne et rektangel, en polygon eller en 

cirkel over dit interesseområde. Det færdige produkt vil indeholde billeder fra det markerede 

område. 

Bestil data 

Når du har besluttet hvilke billeder, du ønsker at bestille, klikkes på indkøbskurven længst til 

højre i produktlisten. Du kan derefter fortsætte med at lægge flere produkter i kundekurven, 

indtil du er færdig med at vælge.  

Ved tryk på knappen Indkøbskurv ser du nu de valgte produkter. 

Ønsker du at fjerne eller tilvælge scener, gøres det ved at klikke på symbolet med 

indkøbskurven med et minus på. Dette findes længst til højre. 

Ved at klikke på tandhjul-ikonet, kan du vælge produktparametre såsom koordinatsystem, 

pixelstørrelse, filformat og antal spektrale bånd. Det præcise udvalg afhænger af den valgte 

produkttype. F.eks. eksisterer muligheden ikke for systemkorrigerede billeder, eftersom de 

levereres i et standardformat, som hører til den respektive satellit.  



Når du har valgt produktparametre, klikker du på knappen ”Afgiv ordre” for at afslutte 

din bestilling. Hvis du ikke allerede er logget ind, vil du nu blive bedt om det.  

Hvis du ikke er registreret som Saccess-bruger, skal du oprette en brugerkonto. 

Dette gøres ved at trykke på knappen ”Opret ny konto” og oplyse dine kontaktoplysninger. 

I følge den slutbrugerlicens, som Lantmäteriet har forhandlet sig frem til med satellitdataejerne, 

skal brugeren være hjemmeboende i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Lantmäteriet har en 

forpligtelse til at verificere dette. Du vil modtage en bekræftelse via e-mail, når din 

brugerregistrering er godkendt. 

Hvis der opstår tvivl om din brugerregistrering, vil du i stedet modtage login-oplysninger på den 

oplyste postadresse. Hvis du tidligere er registreret, kan du logge ind ved at oplyse dit 

brugernavn og password. Derefter kan du bekræfte din ordre ved at godkende 

slutbrugerlicensen samt oplyse dit password.  

Du får nu en meddelelse på den oplyste e-mailadresse. Denne bekræfter, at din bestilling er 

modtaget. Når de bestilte produkter er færdige, får du en ny meddelelse med download-

information. Klik på de respektive links for at hente den zippede produktfil med data. Du kan 

også følge forløbet på portalen under fanen "Ordrer".  

  

 Når ordren er færdig, vises et download-ikon, som kan bruges til at downloade ordren. Ved 

klik på ikonet vises linkadresserne til alle produkter i din bestilling. Disse kan siden kopieres og 

indsættes i adressefeltet i din browser eller FTP-klient.  

Ønsker du i stedet at downloade enkelte produkter fra din ordre, vises produkterne ved klik på 

plustegnet, hvorefter download-ikonet  benyttes til at hente de ønskede produkter.  

Din ordre er tilgængelig i en uge, hvorefter den slettes fra vores FTP-server. 
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