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- Litt om droner og regelverk

- Mulige bruksområder

- Testprosjekt: Kartlegging med drone

- Behov for standardisering



Kjært barn – mange navn



Hver mann sin drone

230 000 droner i Norge – 50 000 over 700 gram



• Regelverk for trygg utvikling og bruk av droner

• Legge til rette for forskning, teknologiutvikling 
og kompetanseheving

• Fremme offentlig sektors bruk av droner og 
samarbeid med dronebransjen



Bokmål mal: To innholdsdeler - Sammenlikning

Nasjonal geodatastrategi

Teknologi og verktøy:

• Effektivisering av datafangst – ny teknologi

• Stordata-teknologi

• Håndtering av 3D

• Fremtidsrettede standarder og brukerteknologi

Norge skal være ledende i bruk av geografisk 
informasjon



Drone-regler





Aktører

DATAFANGST MED FLY

3 leverandører

DATAFANGST MED DRONE

>4000 godkjente operatører



Foto-droner

• Ortofoto (GSD 3-4 cm)

• Punktskyer (bildematching)

• Overflatemodeller



Laser-droner

• Punktskyer (100-150 pkt/m2)

• Overflatemodeller

• Terrengmodeller



Kjennetegn

• Lav inngangsterskel

• Høy oppløsning/punkttetthet

• Kvalitet på produktet avhengig av:

– Sensorer

– Gjennomføring av datafangst

– Prosessering og kontroll av data

– Kompetanse hos leverandør



Ferske data

• Gode distribusjonsløsninger

• Krav til oppdaterte data

• Krav til effektiv dataflyt



Evig og tro til Dovre faller?

• Terrenget forandrer seg

• Høydemodellen må ajourholdes!



Ajourhold av kartdata (FKB)

• Automatic feature extraction

• Vektorisering av FKB-objekter



Flybåren datafangst i 
krisesituasjoner

• Geovekst-avtale for rask igangsettelse av 
datainnsamling

• Dokumentasjon i forbindelse med flom og ras:
– Agder oktober 2017

– Stryn juli 2017

– Sørum november 2016

– Sør- og Østlandet september 2015 



FKB LedningLaser

• Klassifisering og vektorisering av 
høyspentlinjer og master fra 
laserdata

• Grunnlag for beregning av 
byggeforbudsoner



Forvaltningsløsninger



PRODUKTSPESIFIKASJONER

PRODUKSJON AV BASIS 
GEODATA

GEODATAKVALITET



Standardisering

• Krav til sensorer (kamera/laser)
– Kalibrering

• Krav til datafangst
– Flyplaner

– Passpunkter/kontrollflater

• Prosessering av data
– GNSS/INS

– Aerotriangulering/stripejustering

• Kvalitetskontroll
– Egenkontroll og dokumentasjon



Produktspesifikasjoner

• Informasjonsmodell

– Versjon og formater

– Koding og klassifisering

• Krav til kvalitet

• Metadata

– Dekning 

– Datafangst



Testprosjekt:
Bruk av droner til kartleggingsformål

Teste bruk av drone til FKB-kartlegging fra 
kombinert laser- og fotodrone

• FKB-A område i Moss (kartlagt 2018)

• Punktsky og ortofoto etter standard spesifikasjon

• Krav til AT, kontrollflater og passpunkt

• Datainnsamling høst 2018 – rapport april 2019



Bruk av droner til kartleggingsformål

• Flyplan 120 m og 250 m

• Generere FKB data fra laser punktsky

• Generere FKB data fra bildene



Bruk av droner til kartleggingsformål

• Kvalitetsforskjell 120 og 250 meter flyhøyde

• Dokumentasjon av kvalitet på FKB-data fanget 
med drone

• 3D-bygg/BIM-modeller? Metode for etablering av 
enkle volumobjekter?

• Utgangspunkt for kravspesifikasjon

• Forvaltning av punktskyen i Høydedata.no

• Ortofoto i Norge i Bilder

• Kost-/nytte, hvilken datakvalitet for hvilken pris?







Oppsummering

• Nyttig supplement til tradisjonell datafangst

• I samarbeid med dronebransjen og systemleverandører:

– Standardisering

– Tilpassing av produktspesifikasjoner

– Tilpassing av forvaltningsløsninger

– Forbedring av programvare og opplæring av brukere

– Uttesting av metodikk og produkter




