
Bruk av avansert wms-visualisering av 

lidardata i kulturminneforvaltningen

Lars Pilø, dr. art.

Oppland 
fylkeskommune



Hvorfor HD-lidarskanne for 
kartlegging av synlige kulturminner?

• Gir en systematisk oversikt over forekomsten av alle 
synlige kulturminner (ikke kun de som er kjent fra før)

• Gir en nøyaktig stedfesting (<25 cm)

• Gir en tilstandsbeskrivelse

Fangstgroper, Olstappen, Nord-Fron



Krav til datakvalitet ved kulturminnekartlegging: 

Minimum 5 førstereturer/m2 i skog ~ 2-3 bakkepunkt/m2

Minimum 2 førstereturer/m2 i åpent landskap

DTM densitetskart
Blå      > 5 bakkepunkt/m2
Grønn 2-5 bakkepunkt/m2
Gul     1-2 bakkepunkt/m2
Rød     < 1 bakkepunkt/m2

Olstappen, 30 km2 

med HD-lidardata



Geovekstpartene i 
Oppland, i samarbeid med 
Oppland fylkeskommune, 
er i sluttfasen av en 
omfattende HD-
lidarskanning av viktige 
områder i fylket

Stort spleiselag hvor 
Oppland fylkeskommune 
har bidratt med ca. 6,5 
mill. til selve skanningen

Ved utgangen av 2015 vil 
8000 km2 være HD-
lidarskannet (turkise og 
blå områder, samt 
Hadeland og Lillehammer-
regionen)



Visualiseringen av 
lidardataene er frem til 
høsten 2015 dels gjort lokalt 
på fylkeskommunen og dels 
gjennom en egen hillshade-
wms for Oppland og 
Hedmark, laget av COWI

Erfaringene fra bruk av 
wms-en var gode, men det 
har vist seg at hillshade ikke 
er en optimal metode for 
visualisering av lidardata, 
når dataene skal brukes til 
visuell tolkning (når vi skal 
finne kulturminner på 
lidarbildene)

Datamengdene er dessuten 
blitt så store at det er blitt 
vanskelig å håndtere dette 
lokalt på fylkeskommunen.



Bestilling hos COWI
• wms-basert visualisering

• On-the-fly generering

• Local Relief Model

Skyview Factor

Slope

MDOW-hillshade

COWI leverte i tillegg:
• Fjernstyring av parameter for 
visualisering

Løsningen er satt i drift og er 
tilgjengelig for Geovekst-
partene i Oppland og 
Hedmark

Løsningen



Hvordan er wms-

tjenesten bygget opp?

• Lidardataene ligger i en DEM 

med grunnleggende punktgitter 

på 0,25 m. Det finnes også 

grovere punktgitter for høyere 

zoomnivå

• De fire visualiseringene ligger 

med grunnparameter, som er 

optimalisert etter testing

• Ved wms-oppkall genereres 

visualiseringen etter hvilket 

zoomnivå man er på / hvilket 

punktgitter som benyttes
Kullgrop på laveste zoomnivå, 

hvor det er zoomet så tett på at 

punktgitteret på 0,25 m blir synlig



Fjernstyring
• Innsynet skjer i eget GIS-program 
eller i Kort fra COWI. Parameterne 
for visualiseringen kan fjernstyres, 
siden bildet genereres dynamisk 
on-the-fly, ikke som statisk bilde

• Fjernstyringen skjer gjennom bruk 
av Kort fra COWI, som oppfanger 
WMS-oppkallet og legger på 
spesifikke parameter

• Fjernstyringen kan utnyttes i 
klient-baserte GIS-systemer, både 
i egne programvarer og i web-
baserte

• Man kan altså sitte med wms-
visualiseringen i sitt eget GIS-
program og selv endre retning og 
høyde på lyskilde, overhøye 
terreng, endre kernel-størrelse, 
fargeskala osv.



Local Relief Model –
Lokal topografi som farge

Egner seg særlig godt å frem lokalt mikro-relieff

Kullmile, Lesja



Local Relief Model –
Lokal topografi som farge

Egner seg særlig godt å frem lokalt mikro-relieff

Kullmile, Lesja

Forhøyning
med trekull

Ytre omkrets
for kullmila med 
groper (røde)



Sky-view Factor –
Fargesetting etter hvor mye av himmelen som er synlig fra et gitt gitterpunkt

Fangstgroper, Olstappen, Nord-Fron

Egner seg særlig godt til å vise groper, veier, kjørespor og hustufter



Slope –
hvilken helning har gitteret rundt et bestemt gitterpunkt?

Store gravhauger, Hundorp, Sør-Fron

Egner seg særlig godt til å vise gravhauger og røyser



Multi–Directional Oblique Weighted Hillshade (MDOW) 
Relieff med flere, vektede lyskilder

Fangstgroper, Olstappen, Nord-Fron

Egner seg særlig godt å gi naturtro innsyn i terrenget med god 
kontrast, samtidig som forstyrrende skygger dempes



Gammel og ny visualisering

Fossile dyrkingsspor                         En-lyskilde hillshade



Gammel og ny visualisering

Fossile dyrkningsspor Local Relief Model på Slope



Kullgroper, Etnedal         Local Relief på Skyview Factor på Hillshade



Kullmiler, Lesja Jernverk         Local Relief på Skyview Factor på Hillshade



Fangstgroper, Olstappen          Local Relief på Skyview Factor på Hillshade



Tidligere elveløp (oxbow), Lesja



Storbreen, Jotunheimen      Local Relief på Skyview Factor på 2xHillshade

Høydedata generert fra bildematching



Randmorener, Storbreen, Jotunheimen              Local Relief på Skyview Factor på 2xHillshade
Høydedata generert fra bildematching



Veien videre

• Ny nasjonal 

forvaltningsløsning for 

lidardata er på trappene

• Viktig å få med ulike 

visualiseringsmetoder i 

forvaltningsløsningen for 

å nå store brukergrupper 

med lavterskeltilgang



Takk for oppmerksomheten!


