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Fra laserdata til kartdata 
(mast og liner)



Bakgrunn

• Initiativ fra Geovekst ledning arbeidsgruppe («GLA-gruppa»)

• Et ønske om å få etablert et aktsomhetskart for 
«byggeforbudssone» ved høyspentlinjer

• Kan laserdata benyttes for å detektere og vektorisere linene i 
høyspenttraseer?

• Kan laserdata fra Nasjonal detaljert høydemodell benyttes?

• Hvordan utnytte ledningseierne (e-verkene) sin egen 
skanning?

• Bør høyspenttraseer synliggjøres tydeligere i kartet (Felles 
KartdataBase – FKB) og i 3D-modeller?

• Første versjon av produktspesifikasjon FKB-LedningLaser
ferdigstilt



Prosess for utvikling av 
spesifikasjonen

• Erfaringer fra testprosjekter basert på data fra nasjonal detaljert 
høydemodell (skanning med oppløsning 2 og 5 pkt pr m2)

• Erfaringer fra laserskanningsprosjekter med høy punkttetthet fra 
Statnett og Trønderenergi

• Sentralt spørsmål: hvor stor punktetthet må man ha for å kunne 
vektorisere liner og master?

• Planlegger storskalatest i Hedmark (Eidsiva) for å få mer erfaring

• Norge arrangerer en workshop i EuroSDR i april der blant annet 
detektering av mast og liner fra laserdata vil være tema

• Sannsynlig revisjon av spesifikasjonen i løpet av 2018





Klassifisering av laserpunkt

LAS = 
internasjonal 
bransje-
standard for 
laserdata



Punkt klassifisert som 
mast og line (punkttetthet 5 pkt pr m2)





Vektorisert mast og line





Aktuelt å synliggjøre 
linene i kartet? Jeg mener ja!





Kan disse dataene benyttes som 
input til Nasjonalt register for 
luftfarshinder?



Aktsomhetssoner «byggeforbud» 
kan genereres fra ytterfasene



Nettverk fra NIS 
Oppdateres 
kontinuerlig

Detaljert modell 
fra laserdata
Et øyeblikksbilde. 
Ajourføres ved en 
evt. ny skanning.

Forvaltnings-

modell



Metadata om dekning
«Dekningskart»



Metadata om dekning
Koding



Oppsummering

• Spesifikasjon er klar til å tas i bruk!

• Vi ønsker å utføre flere tester for å undersøke om laserdata fra 
Nasjonal detaljert høydemodell kan benyttes

• Vi ønsker å få innspill til forbedringer

• Behov for å avklare finansieringsmodell for datasettet 
(Geovekst)

• Behov for å avklare teknisk forvaltning (Sentral FKB?)



Fremtidens modell (?)

FKB-Ledning
(som i dag)

FKB-LedningLaser
(nytt datasett)

LedningAktsomhet
(nytt datasett)



Takk


