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OPPDRAG

- Kontroll og justering av pilhøyde på ny høgspentlinje i 

Leikanger, i sanntid

- Skanning av høyspentlinje 

UTSTYR

Trimble SX10 med tablet målebok

Trimble R10 GPS



UTFORDRINGER

- Terreng

- Kommunikasjon

- Sanntidsjustering

- Skanning

- Databehandling

- Verdien av dataene



TERRENGET

Svært bratt terreng

Tradisjonelle metoder for justering av pilhøyde fungerte ikke

Trengte kort helikoptertransport opp, men ikke ned

KOMMUNIKASJON

Først på toppen av fjellet kom det frem hva oppdraget 

egentlig handlet om.

Bestillingen var måle inn og dokumentere pilhøyde på 

høyspentkablene. 

Kunden måtte ha korreksjoner underveis, vi måtte omstille 

oss



SANNTIDSJUSTERINGEN

Teoretisk linje mellom opphengspunktene i mastene, den 

teoretiske linjen er synlig i direktebildene på måleboken

Fant laveste punkt på linjen

«Trådkorset» låste seg på kablene

Kablene ble justert underveis ut fra våre instrukser til 

linjemennene.

SX10 gjorde jobben betraktelig bedre enn en tradisjonell 

totalstasjon ville gjort



SKANNING

Skannet linjene etter justering

Etablert hjelpepunkt med R10, georeferert punktsky i felt

Tre stasjoner, en ved øverste mast, en i midten, og en med 

nederste mast

Skannet på 15 minutter pr stasjon







TA MED FELTET PÅ 
KONTORET



MANGE MÅTER Å 
VISUALISERE  DATAENE 
PÅ



DATABEHANDLING TBC

Import punktsky

Klassifisering, først automatisk så manuell

Rydde unna i lagene, støy, unødvendige objekt etc

Lager CAD-data

Bruker CAD-verktøy «Best fit line» for å lage linjer av 

høyspentkablene og for terrenget under kablene. 

Eksporterer linjene og innmålte punkt ved spolene 

«opphengspunkt» til hver kabel til DXF

DATABEHANDLING GEMINI 
TERRENG 12

Lager teoretiske linjer mellom opphengspunkt og 

produserer SFI linjer. Lager sjikt for teoretiske linjer, 

høyspentlinjer og terreng. 

Lager lengdeprofil for hver kabel med avstand mellom 

teoretisk og innmålte kabler, pluss avstand fra terrenget. 

Leveranse. 



VERDIEN AV DATAENE

Kunden vet ofte ikke om mulighetene

Verdifull dokumentasjon som kan brukes senere, og til 

levering av ferdig produkt til kunde. 

Kan spare kunde for mye penger, feil og ekstraarbeid

Ta med landmåleren som en konsulent tidlig i prosessen, 

kjenner til den nye teknologien og mulighetene en har nå. 


