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1 Formål 
 
Målet med denne praktiske aktivitet er at lære om brugen af QGIS-softwaren. 
I denne praksis lærer du at arbejde med QGIS-softwaren og forskellige typer 
af data. 
 

2 Guidelines 
 
Disse guidelines blev udarbejdet ved hjælp af det materiale, der er tilgænge-
ligt i dokumentationen til QGIS (https://www.qgis.org/en/docs/index.html) og 
databasen fra Openstreetmap (https://www.openstreetmap.org). 
 
Før du starter denne øvelse, skal QGIS-software være installeret på 
computeren. Følg instruktionerne i følgende video for at installere QGIS: 
https://youtu.be/7aK1nT7iBlc. Du kan også finde den i din øvelsesmappe 
(Download and Install QGIS 3.4 On Windows 10.mp4). 
 
De skærmbilleder, der bliver vist under denne øvelse, blev taget i QGIS 
3.4.15 i Windows versionen. Afhængigt af din opsætning kan skærmbillederne 
være noget anderledes. Imidlertid vil alle de samme knapper stadig være 
tilgængelige, og instruktionerne vil fungerer på alle Windows computere. 
 

3 Brugergrænseflade (GUI) til QGIS  
 
For at begynde med at blive bekendt med QGIS-programmet er det første trin 
at åbne programmet ved at følge de næste trin: 

1. Åbn QGIS ved at klikke på skrivebordsikonet, eller gå til Start> 
Programmer> QGIS Desktop 3.4.15. 

2. Standard brugergrænsefladen af QGIS vises. 
 
Brugergrænsefladen er vist nedenfor (figur 1). Tallene fra 1 til 6 angiver de 
grundlæggende områder i brugergrænsefladen. 
 

https://www.qgis.org/en/docs/index.html
https://www.openstreetmap.org/
https://youtu.be/7aK1nT7iBlc
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Figur 1: QGIS brugergrænseflade (GUI) 
 
Elementerne identificeret i Figur 1 er: 

1. Menuværktøjslinje 
2. Værktøjslinjer 
3. Browserpanel 
4. Kortvisningsområde (kortlærred) 
5. Liste over lag 
6. Statusbjælke 

 
Prøv at identificere de elementer, der vises i Figur 1 på din skærm. Det 
følgende er en kort beskrivelse af hvert af disse elementer. 
 
 
Menuværktøjslinje 
Dette giver adgang til alle QGIS-funktioner i den konventionelle form – som 
rullemenuer. 
 
 
Værktøjslinjer 
Menufunktioner er grupperet i logiske værktøjssæt og placeret som knapper i 
bjælker for at give praktisk adgang til alle de nødvendige værktøjer. 
 
Browserpanel 
Browserpanelet giver hurtig navigation og adgang til forskellige datakilder, 
enten lokale, på server eller online. Du kan lukke eller formindske et panel 
ved hjælp af specielle knapper i dets øverste, højre hjørne. Du kan også let 
trække og slippe det til et andet sted på skærmen. 
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Paneler kan slås til eller fra ved at gå til View | Panels. På samme måde kan 
du højreklikke hvor som helst på den øverste bjælke i arbejdsområdet, og et 
vindue med valgmuligheder vises. Dette vindue er opdelt med en vandret 
linje, og panelskifterne er placeret i dens øverste del. 
 
Kortlærred 
Dette er det største afsnit af vinduet, og det er designet til visning og 
udforskning af kort. 
 
Liste over lag 
På listen over lag kan du til enhver tid se en liste over alle de tilgængelige lag. 
Ved at klikke på pilen eller plus-symbolet ved siden af et lag kan laget 
udvides. Dette vil give adgang til mere information om lagets aktuelle 
udseende. Ved at klikke igen lukkes informationen sammen igen.  
Ved at højreklikke på et lag kommer der en menu med masser af ekstra 
muligheder. Du vil komme til at bruge nogle af dem om lidt. 
 
Statusbjælke 
Statusbjælken viser dig oplysninger om det aktuelle kort. Det giver dig også 
mulighed for at justere kortets skala og se musemarkørens koordinater på 
kortet. 
 
Øvelse 1: 
Prøv at identificere følgende værktøjer på din skærm og forklar kort brugen af 
hver enkelt af dem. 
 
 
1-           

2-           

3-           

4-          

5-           

6-           

7-           

8-          

 
 
4 Tilføjelse af det første lag 
 
Åbn QGIS. Du får et nyt, tomt kort. 
Dialogboksen Data Source Manager giver dig mulighed for at vælge de data, 
der skal indlæses, afhængigt af datatypen. Vi bruger det til at indlæse vores 
datasæt: Klik på knappen "Data Source Manager"     
 
Hvis du ikke kan finde ikonet, skal du sørge for, at værktøjslinjen Data Source 
Manager er aktiveret i menuen View ‣ Toolbars. 
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Indlæs vektordatasættet Buildings.shp fra din øvelsesmappe. Følg de næste 
trin for at indlæse filen i QGIS. 

1. Klik på fanen Vector i “Data Source Manager”. 
2. Aktivér kildetypen "File". 
3. Tryk på knappen   i afsnittet Source. 
4. Vælg filen Buildings.shp i din øvelsesmappe. 
5. Klik på "Open". Du vil se den originale dialog med filstien udfyldt. 
6. Klik på "Add". De data, du har angivet, indlæses nu: du kan se et 

element ’Buildings’ på laglisten (nederst til venstre) med dets 
egenskaber vist på kortlærredet. 

 

 
 
 
Indlæs rasterdatasættet Mosaico.tif fra din øvelsesmappe. Følg de næste 
trin for at indlæse filen i QGIS. 

1. Klik på fanen Raster i “Data Source Manager”. 
2. Aktivér kildetypen "File". 
3. Tryk på knappen   i afsnittet Source. 
4. Vælg filen Mosaico.tif i din øvelsesmappe. 
5. Klik på "Open". Du vil se den originale dialog med filstien udfyldt. 
6. Klik på "Add". De data, du har angivet, indlæses nu: du kan se et 

element ’Mosaico’ på laglisten (nederst til venstre) med dets 
egenskaber vist på kortlærredet. 
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Du kan indlæse filer i QGIS ved at trække filerne ind på kortlærredet. 
 
Tilføj lagene Water.shp, Highway.shp, Rivers.shp, Places.shp og Landuse.shp 
fra din øvelsesmappe, og træk filerne ind på kortlærredet. 
 

 
 
 
Derefter skal vi arrangere de indlæste lag, så vi kan visualisere dem alle og 
drage fordel af dem. For at gøre dette, vil vi manuelt flytte lagene i lagpanelet. 
Vi vælger det lag, der skal flyttes, og trækker det til den ønskede position. 
Mens vi trækker laget, vises der en sort linje, hvor laget placeres. 
Følgende video viser, hvordan lagene skal flyttes. Du kan også finde det i din 
øvelsesmappe (Layer movement.mp4). 
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Tillykke! Du har nu lavet et grundlæggende kort. Nu ville det være et godt 
tidspunkt at gemme dit arbejde. 

1. Klik på knappen " Save As ":  
2. Opret en mappe i din øvelsesmappe, og kald den f.eks. Løsning. 
3. Gem kortet i løsningsmappen, og kald det basic_map.qgz. 

 
 
5 Attributdata 
 
Styrken ved GIS er, at alle de objekter, der er synlige på kortet, også har 
attributter. Kort i et GIS er ikke kun billeder. De repræsenterer ikke kun 
objekter på positioner, men også information om disse objekter. 
For at åbne attributttabellen for laget Landuse skal du højreklikke på lagnavnet 
i laglisten. Klik på attributttabellen, så åbnes et nyt vindue med attributterne, 
der er knyttet til objekterne. 
 
 
6 Symbologi 
 
Symbologien i et lag er dets visuelle udseende på kortet. Den grundlæggende 
styrke ved GIS i forhold til andre måder at repræsentere data med rumlige 
aspekter er, at du med GIS har en dynamisk visuel repræsentation af de data, 
du arbejder med. 
At have ordentlig symbologi er ikke en luksus eller bare rart at have. Faktisk 
er det vigtigt for dig at bruge et GIS korrekt og producere kort og information, 
som folk kan bruge. 
 

https://docs.qgis.org/testing/en/_images/mActionFileSaveAs.png
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For at ændre et lags symbologi skal du åbne dets egenskaber, "Layer 
Properties". Lad os begynde med at ændre farven på bygningslaget. Følg de 
næste trin for at ændre lagets farve. 

1. Højreklik på laget Buildings i laglisten. 
2. Vælg menupunktet Properties i den menu, der vises. 
3. Vælg "Symbology menu" yderst til venstre. 
4. Klik på farvevalgsknappen ved siden af etiketten "Color". En “Select 

Color” menu vises. 
5. Vælg en grå farve (R: 64; G: 66; B: 71), og klik på "OK". 
6. Klik på "OK" igen i vinduet "Egenskaber", og du vil se, at 

farveændringen nu bliver anvendt på laget. 
 
Gentag processen for at ændre farven til de andre lag ved at bruge følgende 
RGB-koder for hvert lag: 
Landuse:  R: 149; G: 151; B: 158. 
Rivers:  R: 20; G: 6; B: 216. 
Highway:  R: 162; G: 57; B: 31. 
Water:  R: 55; G: 126; B: 184. 
Places:  R: 13; G: 239; B: 175 (Skift også størrelsen til 1,4). 
 
Nu hvor du ved, hvordan du ændrer farven for lag, er det næste trin at skabe 
mere kompleks symbologi. QGIS giver dig mulighed for at gøre dette ved 
hjælp af symbollag. 
 
Vi vil tilføje flere symbollag til Landuse -laget. For at gøre dette åbner vi 
panelet med egenskaber for Symbology. 
Vælg "Fill", og klik derefter på knappen "Add symbol layer"    . 
Nu er der et andet symbollag. Da det har en solid farve skjuler det selvfølgelig 
det tidligere symbol fuldstændigt. Det er klart, at dette symbol skal ændres. 
 
Vælg det nye lag "Simple Fill" og gennemgå følgende skridt: 

1. Skift “Symbol layer type” til “Point pattern fill” 
2. Skift afstanden “Horizontal” og “Vertical” til 1 mm. 
3. Til sidst skal du ændre størrelsen på punkterne. Klik på “Marker” og 

skift størrelsen til 0,2. 
4. Klik på “OK”. Du kan finde et kort svarende til det viste kort nedenfor. 
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Tillykke! Du har et grundlæggende kort med en specifik symbologi. Nu vil det 
være et godt tidspunkt til at gemme kortet. 
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