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Energipark ved Bur, Nordjylland 2022

DDO® 2022
Danmarks Digitale Ortofoto
Med DDO®2022 dokumenterer Hexagon Danmark fra luften med detaljeret visualisering af bebyggelse, infrastruktur
og vegetation i sommeren 2022. Hexagon føjer dermed endnu et led til beskrivelse af Danmarks udvikling til gavn for
planlægning og myndighedsbehandling. DDO®2022 er fotograferet i 15 cm opløsning og leveres som standard i en
udgave, der resamples til 12.5 cm opløsning.

Illustrationer med visuel kvalitet
DDO® er fotograferet efter løvspring, så
både træer, buske og græs fremtræder i
klare grønne farver, og så afgrøderne på
markerne de fleste steder er i vækst. DDO®
er derfor ideelt som illustrationskort, fordi
det giver et tydeligt billede af landskab og
byrum i klare farver.

Detaljer og overblik
DDO® giver både overblik og
detailinformation. Den høje opløsning
giver mulighed for at identificere selv små
detaljer, når man zoomer tæt ind på et sted,
og samtidig skabe et hurtigt overblik.

Østre Søbad, Silkeborg 2022

Information om vegetationen
DDO® giver overblik over vegetationen samt
mulighed for at identificere forekomst og
fordeling af forskellige vegetationsarter. DDO®
kan leveres i en traditionel farveudgave (RGB)
og/eller i en farveinfrarød udgave (CIR). CIRudgaven er særligt velegnet som grundlag for
studier af vegetation og for klassifikation af
fordelingen mellem befæstede og ubefæstede
arealer.

Få historien med
Hexagon har i 2020 overtaget rettighederne til
DDO®-serien. DDO® har været udgivet som
landsdækkende ortofoto siden 1995 og giver
dermed en enestående dokumentation af
udviklingen i landskab, bymiljø og infrastruktur
gennem de sidste 27 år.
Nyt OUH, Odense 2022

DDO® 2022
Danmarks Digitale Ortofoto
Alle udgaver af Danmarks Digitale Ortofoto
Årgang

Fotoperiode

Fotogrundlag

Opløsning

2022

06.05 – 12.08

15 cm

12,5 cm

2020

22.05 – 15.06

15 cm

12,5 cm

2016

12.05 – 27.09

15 cm

12,5 cm

2015

05.05 – 22.08

25 cm

25 cm

2014

15.05 – 29.07

12 cm

12 cm

2013

30.05 – 02.08

25 cm

25 cm

2012

21.05 – 27.07

16 cm

12,5 cm

2010

26.06 – 10.07

16 cm

12,5 cm

2008

05.05 – 30.05

16 cm

12,5 cm

2006

10.05 – 15.07

1:17500

25 cm

2004

09.05 – 07.08

1:20000

25 cm

2002

18.05 – 19.08

1:25000

40 cm

1999

18.05 – 29.07

1:25000

40 cm

1995

19.06 – 26.06

1:25000

80 cm

1954

Maj

1:25000

25 cm

Levantkaj, Københavns Nordhavn 2022

Specifikationer
Standardopløsning ortofoto

12,5 cm

Opløsning fotografering

15 cm

Plan nøjagtighed

35 cm

Højdemodellens nøjagtighed

Bedre end 25 cm

Geometrisk nøjagtighed ved
seamlines

2 pixels

Sideoverlap i
fotograferingen

25 %

Længdeoverlap i
fotograferingen

60 %

Levering
Projektioner

UTM32Eureft89 eller m.fl

Filformater

ECW, JPEG, TIFF eller efter
aftale

Filstørrelse

Kortblade i 1 x 1 km eller 2 x 2 km

Internetadgang
WMS

Version 1.1.1

WMTS

Version 1.1.1

mv.services.hxgncontent.
com

Webviewer

FN-byen, København 2022

Hexagon er en globalt førende virksomhed indenfor sensor, geodata services, software- og autonome løsninger.
Vi anvender data til at øge effektivitet, produktivitet og kvalitet inden for offentlig og privat service, infrastruktur,
industri, produktion, sikkerhed og mobilitet. Vores teknologier former økosystemer i byer og produktionsmiljøer, så de
bliver stadigt mere forbundne og autonome til sikring af en skalerbar og bæredygtig fremtid.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXAB) har omkring 23,000 medarbejdere i 50 lande og en nettoomsætning på ca. 4,3
bn EUR. Få mere at vide på www.hexagon.com og følg os på @Hexagon AB.
For yderligere information om DDO 2022 og Content Program i Danmark,
kontakt os på CONTENTDKSales@hexagon.com.
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