
Vejledning til brug af kort 
Kortet åbner med et standard baggrundskort. 

 

Til højre for kortet findes disse ikoner. Du får også en beskrivelse af knapperne ved at stille musen over ikonerne: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved tryk på Mål afstand           , får du flere muligheder: 

  

 

 

 

 

 

Gå tilbage til startudsnittet. 

Zoom ind 

Zoom ud 

Find mig. Hvis du har givet tilladelse til din position, bliver du fundet på kortet. 

Mål afstand. Ved tryk på ikonet, bliver dette rullet ud (se ned under).  

Ryd kortet. Alle tegninger på kortet bliver ryddet væk. 

Forrige udsnit.  

Næste udsnit 

 
Zoom ind til et tegnet område. 

Deaktiver målefunktion 

Tegn en linje 

Tegn en flade 

Ændre på tegningen ved at flytte på knudepunkter 

Slet tegning 



Hovedmenuen består af følgende elementer. Grundigere gennemgang følger på de næste sider: 

Søg på en adresse, matrikel eller et ejendomsnummer i Kerteminde Kommune 

Få flere oplysninger om et objekt på kortet 

Tilgængelige lag på siden 

Tilgængelige baggrundskort på siden 

Signaturforklaring 

Mulighed for at tegne objekter på kortet 

Mulighed for at gemme tegninger og opsætningen af kortet som et projekt 

Mulighed for print 

 

Søgning på tværs af opsatte lag på et sted eller et område. Hvad gælder her? 

Adgang til Google Street View og SDFE Skråfoto 

Information om kortets udtrækning og markør position 

 

Nulstil kortet 

Lidt om kortet 

Log ind (kun for intern brug) 

 

Søgning 
Søg på en adresse, matrikel eller et ejendomsnummer. Begynd at taste ind og feltet vil komme med nogle forslag.  

 

 



Søgning på en adresse vil resultere i et punkt, placeret på husnummeret. Søgning på en matrikel eller et 

ejendomsnummer navigerer til matriklens/ejendommens udbredelse.  

Info 
Tryk på et aktivt lag i kortet for at få flere oplysninger. 

I nogle lag er links aktive, her bliver man sendt videre til et 

dokument eller en hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag 
Tilgængelige lag på siden. Disse er lagt i nogle tematiske mapper. Tallene uden for viser, hvor mange lag der er i 

mappen og hvor mange lag er aktive. Du kan flytte på rækkefølgen af lagene ved at holde musen ned over de tre 

vertikale prikker til højre. Du kan kun flytte lagene inden for mappen, men på samme måde kan du ændre 

rækkefølgen på mapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feltet Lagfilter, helt øverst, benyttes til at kunne frem til et konkret lag, hvis du ikke lige kan huske, hvilken mappe, 

du finder det under. Hernede er et eksempel med søgeord ’beskyt’. 

 

Du tænder for et lag ved at sætte flueben i tjekboksen. Ved siden af lagnavnet dukker et grønt øje op, som indikerer, 

at laget er synligt i det aktuelle kortudsnit og du får øjeblikkeligt også nogle yderligere tilpasningsmuligheder: 

 

 

Herunder følger beskrivelsen af tilpasningsmulighederne.  

OBS: Det er ikke sikkert, du behøver at bruge dem for at finde frem til de oplysninger du søger. 

 



         Søgning 

 

Du kan søge i laget på tværs af de søgbare felter. Du kan også ændre på metoden, men højt sandsynligt kan du nøjes 

med Like. De fundne match bliver listet i en tabel og markeret rødt i kortet.  

 

         Gennemsigtighed 

 

Alle punkt- og linjelag er per default ikke gennemsigtige, mens alle fladeobjekter oprettes med minimum 70% 

gennemsigtighed. Ønsker du at ændre på det, flytter du prikket på slideren. Ændringerne slår igennem på kortet 

mens du flytter prikket. 

 

         Labels 

 

Hvis et lag har labels slået til, kan du deaktivere dem her.  

 

         Filter 
Mange af lagene er tematiseret af flere kategorier, som du kan se i forskellige farver. Men vil du kunne se kun en 

kategori, kan du her filtrere i data. Du kan desuden filtrere i alle lagets kolonner, for der findes at hav af information 

på de forskellige objekter. Dette sætter dog krav om lidt dybere kendskab til de tilgængelige oplysninger.  

Denne eksempel viser filtrering på Lokalplaner: 



 

Du kan ændre på alle de undertegnede felter, hvor du får en dropdown-liste med forskellige muligheder. Til filtrering 

i lokalplananvendelse bruges denne kategorisering. Du filtrerer i lagets kolonner, som administratoren har sat op; i 

denne eksempel bruges kolonnen ’Anvendelse’, der skal have en værdi af 21 (Blandet bolig og erhverv). Hvis det 

indtastede værdi er gyldig vises , og du kan trygge på Anvend. Bagefter tilpasses kortet din filtrering.  

Læg også mærke til at når du aktiverer filtret, vises et ettal udenfor filter-symbolet . Aktiverer du flere filtre (+ 

TILFØJ BETINGELSE), eller deaktiverer den nuværende, ændrer tallet sig.  

Ved at sætte et flueben ved Filter editor, kan du selv skrive en lidt mere avanceret forespørgsel. 

 

         Info 

Ved mouse over Info, får du en kort beskrivelse af laget. Ved at trykke på Info, får du yderligere oplysninger om laget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Baggrundskort 

Tilgængelige baggrundskort på siden. 

 

Ligeledes her er det muligt at få ekstra info om baggrundskortet ved at trykke på Info. 

 

Du kan aktivere visning af to baggrundskort samtidig. 

 

• Swipe – Når du aktiverer de to kort, får du et rullegardin i midten af kortet, som du kan bevæge til 

højre/venstre. 

• Overlap – De to kort bliver begge 50% gennemsigtige. Du kan selv ændre på gennemsigtigheden. 

 



          Signaturforklaring 
Her får du mulighed for at se, hvad de forskellige farver på kortet betyder/står for. Du kan også få vist 

signaturforklaringen ovenpå kortet. 

 

  

          Tegn 
Ved at trykke på ikonet får du mulighed for at tegne følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover kan du ændre udseende på dine tegninger: 

Vælg fra dropdown menuer ved hver kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine tegninger kan gemmes i geojson-format. 

 

Tegn en linje 

Tegn en polygon 

Tegn en rektangel 

Tegn en cirkel 

Tegn en markør/Tilføj et punkt 

Tilføj et tekstfelt 

Ændre tegning 

Slet tegning 

 



          Projekter 
Her kan du gemme eller indlæse dine projekter. Du kan gemme tegninger, målinger, tændte lag og baggrundskort.  

 

Vælger du at gemme et projekt, bliver dine tegninger, målinger, zoomniveauet, aktive lag og baggrundskortet lagret 

til næste besøg.  

 

 

 

 

 

Trykker du på en af symbolerne               , vil du kunne i nedre venstre hjørne lægge mærke 

til en                                                        mærkat. Knapperne sørger for at du kan dele dit projekt med andre. 

 Kopierer sidens URL, hvor hele opsætningen er gemt. Det kunne se sådan ud: 

https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369

b211108754241392.json#kortforsyningen.sagsbehandler_basiskort_m_txt/11/10.632/55.467/administration.skole_

dist_v 

Oplysningerne efter # i linket fortæller om hvilket baggrundskort er aktivt, zoomniveauet, kortets centerpunkt og om 

hvilke lag er tændt. 

 Bruges til deling af indlejrede kort f.eks. på kommunens hjemmeside. Format er således: 

eyJpZCI6InN0YXRlX3NuYXBzaG90Xzg2NGIzMTkwLTVkYTMtMTFlYy1iNDEwLWM3ZTM0NWUyYThmMSIsImhvc3QiOiJo

dHRwczovL3ZpZGkua2VydGVtaW5kZS5kazoiLCJ0aXRsZSI6InRlc3QiLCJkYXRhYmFzZSI6ImtlcnRlbWluZGUiLCJzbmFwc2h

vdCI6ZmFsc2UsImFub255bW91cyI6dHJ1ZSwiYnJvd3NlcklkIjoiM2M0NTkzNmQtODA1MS00ZWI2LThhZGMtNmQ1Mzl

mY2U3ZTQzIiwiY3JlYXRlZF9hdCI6IjIwMjEtMTItMTVUMTI6MzU6NDUuNTc3WiIsInVwZGF0ZWRfYXQiOiIyMDIxLTEyLTE

1VDEyOjM1OjU5LjgyMVoiLCJjb25maWciOiIvYXBpL3YyL2NvbmZpZ3VyYXRpb24va2VydGVtaW5kZS9jb25maWd1cmF0

aW9uX25hdHVyXzYwYTM2OWIyMTExMDg3NTQyNDEzOTIuanNvbiJ9 

Tokenet indeholder de samme oplysninger som et Vidi-link, blot i noget ulæseligt format. 

 Kopierer sidens opsætning som et billede i json-format: 

https://vidi.kerteminde.dk/api/static/kerteminde/undefined/?state=state_snapshot_864b3190-5da3-11ec-b410-

c7e345e2a8f1&width=1920&height=1080&config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b

211108754241392.json        

Du kan også tilpasse billedets størrelse. Det er kun kortudsnittet, der gemmes. Standard er 1920x1080. 

 

          Print 
Du kan få printet kortindholdet som PDF. Efter du har taget stilling til hvordan dit kort skal se ud, trykker du på Lav 

PDF.  

Genskab projekt. Har du lukket siden ned og starter fra ny, kan du her fortsætte med  arbejde. 

Opdater projekt. Har du lavet ændringer til et eksisterende projekt, som du vil beholde, tryk her.  

Slet projekt. Projektet fjernes. 

https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json#kortforsyningen.sagsbehandler_basiskort_m_txt/11/10.632/55.467/administration.skole_dist_v
https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json#kortforsyningen.sagsbehandler_basiskort_m_txt/11/10.632/55.467/administration.skole_dist_v
https://vidi.kerteminde.dk/app/kerteminde/?config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json#kortforsyningen.sagsbehandler_basiskort_m_txt/11/10.632/55.467/administration.skole_dist_v
https://vidi.kerteminde.dk/api/static/kerteminde/undefined/?state=state_snapshot_864b3190-5da3-11ec-b410-c7e345e2a8f1&width=1920&height=1080&config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json
https://vidi.kerteminde.dk/api/static/kerteminde/undefined/?state=state_snapshot_864b3190-5da3-11ec-b410-c7e345e2a8f1&width=1920&height=1080&config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json
https://vidi.kerteminde.dk/api/static/kerteminde/undefined/?state=state_snapshot_864b3190-5da3-11ec-b410-c7e345e2a8f1&width=1920&height=1080&config=/api/v2/configuration/kerteminde/configuration_natur_60a369b211108754241392.json


 

          Konfliktsøgning 
Ved konfliktsøgning kan du starte med at søge på en adresse, matrikel eller et ejendomsnummer, lige som i menuen 

Søgning. Du kan også tegne et objekt, lige som i menuen Tegn. Tilpas din buffer for søgningen – objekter inden for 

buffergeometrien bliver medtaget.  

OBS: Tilpas din buffer før søgningen sættes i gang.  

Konfliktsøgning starter automatisk når du har afsluttet din tegning, eller har søgt på en adresse mm. Du kan følge 

status for søgningen i nederste venstre hjørne.  

 

 

Når søgningen er fuldført, kan du gennemse resultaterne. Disse bliver lagt under fire mapper: 

• Med konflikter (#) – lag, der konflikter med det tegnede område  

• Data fra konflikter (#) – detaljeret info om objekterne i de lag, der konflikter med det tegnede område 

• Uden konflikter (#) – objekter der ligger uden for det tegnede område 

• Fejl (#) – antal af lag der fejlede/ikke kunne gennemføre søgning 

Du kan vælge at printe rapport som PDF, hvor du får lidt mere detaljerede oplysninger om, hvad konfliktsøgningen 

har fundet. Rapporten kan printes som: 

Kompakt – Ét billede over området med bufferzonen. Rapporten består af listen af konflikter (lige som i fanen Data 

fra konflikter). Dette er den hurtigste måde at få en rapport ud. 

Lang, kun hits – Genererer et billede per lag med konflikter. Objekter, der ligger indenfor området, bliver fremhævet 

i kortet.  

Lang, alle – Der gemmes et billede per lag, også dem uden konflikter. Dette er rimelig tungt og anbefales ikke. 

 

Husk indstillinger vil huske dine indstillinger til næste session 

Tilføj ny boks giver dig mulighed for at printe flere lokationer samtidig. 

Disse bliver tilføjet som nye sider i PDF’en. 

Ændre du skalaen, papirstørrelse eller orientering, 

ændrer boksen på kortet sig respektivt 

Du kan give dit kort et navn og tilføje kommentar 

Skal kortet vise signaturer? 



          Skrå- og gadefoto 
Her får du adgang til forskellige skrå- og gadefoto tjenester. 

Du kan vælge mellem (links åbner i et nyt vindue): 

• Google Street View. Tryk på en vej på kortet, men være opmærksom på at Google er ikke kørt over hele 

kommunen, samt at billederne kunne være forældede. 

• Mapillary. Tryk på en vej eller sti på kortet, men være opmærksom på at Mapillary-brugerne ikke er kørt over 

hele kommunen. Der kan ligge mange forskellige optagelser på et sted og ingen andre steder.  

• Skråfoto fra SDFE. Tryk et tilfældigt sted på kortet, skråfoto dækker hele kommunen. 

• COWI Gadefoto. Tryk på en vej på kortet. COWI er kørt alle offentlige veje i kommunen.  

OBS: Tjenesten er ikke aktiveret på Borgersiden. 

 

          Koordinater 
Her kan du se markørens position på kortet, samt kortvinduets udtrækningen. Du kan ændre på koordinatsystemet. 

Derudover kan du panorere til et bestemt koordinat. 

 

  

 

 

Kortet bliver nulstillet til den oprindelige udstrækning, alle søgninger, målinger og tegninger vil blive slettet. Du 

bliver spurgt om du ønsker at nulstille kortet, hvis du har trykket på ikonet ved fejl. 

 

  

 

Her kan du læse lidt om kortet 

 

  

 

Muligheden for at logge ind (kun til intern brug) 

 

  

 


