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Disclaimer:

Ikke landmåler/ geodesi / GIS bakgrunn



Agenda

1. Intro: Border GO

2. Intro AR

3. Hvordan Border GO er laget

4. Hvordan man bruker prototypen

5. Veien videre for AR



Oppklaring: AR vs VR



2016

Lokasjonsbasert spill med semi-AR blir tidenes

største mobilspill suksess med over 500 millioner nedlastinger



Kan eiendomsoppmåling
gjøres av profesjonelle 

aktører i et fritt marked?

Kan vi effektivisere 
matrikkelføringen ved å la 

kommuner overføre 
ansvaret til Kartverket? 



Forvalter store mengder stedfestet informasjon. 
Sterk fagetat med høy teknologikompetanse

Får et økt ansvar for matrikkelen.



+ +

=

BorderGO



En prototyp på en mobilapplikasjon hvor man skal 
kunne vise grensepunkt og – linjer i AR-modus

BorderGO

• Svar på politiske signaler (prop 148)

• Kartverket vil utforske mulighetene i AR-teknologi

• Stimulere til innovasjon via åpen kildekode/ åpne data



Valget tidlig 2016:







Paolo Uccello Leonardo da Vinci

1400-tallet
Geometrisk perspektivprojeksjon

Mesh / trådmodell



1868



1868

Oculus Rich?



1968



1991



1993

Dataanimerte dinosaurer

https://goo.gl/DWMVA9


1995

https://tv.nrk.no/serie/midt-i-smoeroeyet/FBUB07004195/14-10-1995
https://tv.nrk.no/serie/midt-i-smoeroeyet/FBUB07004195/14-10-1995




https://www.youtube.com/watch?v=xUukoZ6mV1k
https://www.youtube.com/watch?v=xUukoZ6mV1k






Miniatyrisering  og konvergens





Mobil AR: 1. generasjon

Marker basert GPS, kompass, gyro og akselerometer

( Pseudo AR )



2017: Året da «ekte» AR kom til folket
Ca 150 millioner enheter med ARKit ved utgangen av 2017



Mobil AR: 2. generasjon

Dybdesensor, bevegelsessensorer og kamera Bevegelsessensorer og kamera

2016 2014 2017

( Ekte AR )



Hva kjennetegner «ekte» AR?



«Pose»

X,Y,Z  metrisk koordinatsystem

Forankret til omgivelsene

Posisjon og orientering

Allosentrisk vs egosentriske koordinater



«Sansing av og representasjon av omgivelser »

Flater

Prominente punkter

Punktsky Mesh / trådmodell





Gridceller Stedceller

Noen av de andre celletypene:
Retning til hode

Hastighet

Vegger / grenselinjer



Hvordan Border GO prototypen er laget



Rune Aasgaard Helge Graffer

Algoritmer Geodesi



?

Lokalt Globalt

Grenselinjer fra Matrikkelen

DTM-modell

X,Y, Z origo og kamerapose



?

Lokalt Globalt

Grenselinjer fra Matrikkelen

DTM-modell

Transformasjon:

Z  h.o.h

XY vektor

X,Y origo LatLng / UTM33

Orientering ift. nord

X,Y, Z origo og kamerapose



PositionOrientationProvider

GPS:  𝜎 2 – 50 m 

Kompass :  𝜎 5 – 40 grader 

Punktsky: 𝜎 0.1 m 

Kartkalibrering 𝜎 0.4 m 

Kalman /  MKM

Observasjoner med usikkerhet + pose:
Transformasjons-metoder mellom

Tango pose og geografisk pose

Estimat for 

geografisk pos

av Tango origo 

Estimat på rotasjon om 

Z-aksen av Tango 

koordinatsystem

i forhold til nordretning

«GeoPose» i origo



Eksempel

N

Du er der!

Et tenkt eksempel på hvordan appen kan oppføre seg



Eksempel

N

Du starter appen og holder tilfeldigvis telefonen mot nordvest.

Appen er klar for å estimere geopose automatisk



Eksempel

N

y

x

-x

-y

Tango oppretter et lokalt koordinatsystem med X og Y akser 

horisontalt og Z aksen loddrett opp.



Eksempel

N

y

x

-x

Tango tracker tydelige punkter i omgivelsene og samkjører det med bevegelses-

sensorer via et Kalman filter. API’et gir enhetens pose 60 ganger i sekunder

Origo og koordinatsystemet ligger slik det var da appen starta

Telefonens geomagnetiske sensor/ kompass melder om nordretning med 30 graders 
usikkerhet

-y



Eksempel

N

Kameraets GPS rapporterer en posisjon med estimert 

nøyaktighet på 15 m. Faktisk feil er 8 m.

y

x

-x

-y



Eksempel

N

Vår algorititme lager 

et første estimat på

hvor lokalt origo

er geografisk y

x

-x

Ny kompassmåling kommer inn med  30 graders usikkerhet 

Men siden vi har en måling fra før kan vi laget et estimat mindre enn 

30 graders usikkehet

I bakgrunnen lastes en NHM, DTM1. Dernest begynner 

lasting av grenselinjer fra matrikkelen som «kles» over 

høydegridden

-y



Eksempel

N

y

x

-x

Her ser det ut som om det er ca - 45 graders forskjell mellom nordretning og y-

aksen i det lokale koordinatsystemet. Men vinkel feil gir større feil i estimert 

posisjon lengre fra origo. F.eks. kan en feil på 5 grader gi over 2 meter ekstra

posisjonsfeil om man er 25 meter fra origo.

Etter å ha gått omkring og fått inn mange GPS og kompass 

observasjoner har usikkerheten på våre estimat sunket til et 

par meter på origo og noen få grader for nordretningen.

-y



Eksempel

N

y

x

-x

Vi gjør bilineær interpolasjon av estimert høyde over havet basert på estimert 

geografisk posisjon. Dette er en kjapp måte å forbedre h.o.h i forhold til hva GPS 
angir.

Når høydegrid kommer inn visualiserer vi den slik at man kan se om 

høydedataene stemmer med omgivelsene. Vi bruker ellipsoidehøyde 

korrigert med geoidehøyde fra datafil i app.

-y



Gjenstående problemer etter 

automatisk estimering:

2-3 meter avvik som 
ikke forsvinner er vanlig

Urban valley effekt gir 
plutselige økninger i avvik



Plan B: Brukerkalibrering 

Hent Tango punktsky med touchAngi din posisjon via 2d-kart



















Veien videre etter Border GO?

3. generasjon AR?

Interaksjon med stedfestet informasjon?



Jan-Erik’s spådomshjørne



Problemer



Brukerkalibrering

Jan-Erik, 2018

«Brukerkalibrering 

er SÅ 2017. Det er 
fullstendig ut»



Smartelefoner er IKKE laget for AR

30 sek. 

2 min. 

15 min 



AR innholdet er rundt oss. Ikke inni den lille ruta



Nice try Microsoft!





$1,887,500,000

kr 14,878,766,125



Utviklerversjon kommer snart…



Anvendelser



Skjult infrastruktur



In situ – live BIM



Andre forslag?



Hva skal til?



“AR researchers and industry insiders have long envisioned that 
at some point in the future, the realtime 3D (or spatial) map of 
the world, The AR Cloud, will be the single most important 
software infrastructure in computing, far more valuable than 
Facebook’s Social graph or Google’s page rank index.”

Ori Inbar, Cofounder of SuperVentures and AWE





Semantisk AR sky



Kan Norkart få sin månelanding?



Ikke alene… ;)



Bransje

FagetaterAkademia

Brukere



Forslag til fokusområder fra Norkart

1. AI + AR enhet, samler observarsjoner

2. Sanntids semantisk AR-sky

3. Visualisering

4. Simulering

https://www.youtube.com/watch?v=RjIbiAC8cBk
https://www.youtube.com/watch?v=booEg6iGNyo



