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Mye spennende som skjer innenfor landmålerfaget!     www.geomatikk-survey.no   

Inkludert nye GNSS-systemer:  «mer enn 110 «GPS-satellitter» i 2020» 

http://www.geomatikk-survey.no/
http://www.geomatikk-survey.no/
http://www.geomatikk-survey.no/




Vektorsering fra laserdata – Konklusjon FIG i Sydney i 2010 

NB: Formidabel teknologisk utvikling innenfor droner og sensorer siden 2010 

Vår laserdroner leverer (i 2019) typisk  

120–150 punkt/m2 fra 120 meters 

flyhøyde 

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_procee

dings/fig2010/papers/fs04h/fs04h_salolahti_4689.pdf 



Inntrykk fra Intergeo - 2018 



Noen relevante koblinger nå i 2019 (1 av 2): 

Her på Norefjell i går, 14/1 – 2019 

3D planlegging og byggesaksbehandling 

Her på Norefjell, 20/1- 2015  

På Kongsberg i fjor, 17/1- 2018 

Testprosjekt i Moldova for kartverket, 2016 



Noen relevante koblinger nå i 2019 (2 av 2): 

Nedre Eiker, 2016. Leverte laserpunktsky og ortofoto fra drone til Rune Bratlie.  

(Inkl. noen innledende diskusjoner om vektorisering fra laser punktsky). 



Figur først benyttet i 2014 som holder seg godt ! 

Hvilke muligheter ligger her ? 

Og hvor stor er denne overlappen? 



Landmåleren jobber i økende grad i hele ”mulighetsrommet” 

Ref. Norsk Romsenter og NGI sin nye tjeneste basert på radarmålinger fra verdensrommet       https://insar.ngu.no/   

https://insar.ngu.no/
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Dagens tema:  FKB datafangst med laserdrone 

Et ”vinterprosjekt” , Q1 2019! 



Flyplanen på 120 m (standard flyplan) flydd søndag 18. november 2018 



Flyplanen på 120 m (standard flyplan) flydd søndag 18. november 2018 



Ground Control Points i Moss 



Status vektorisering i Moss 

 

 



Status vektorisering i Moss 
Viktigheten av god klassifisering, selv om takkanten ovenfor likevel ble bra (gul pil). 

Klassifisering er også et meget aktuelt tema for bruk av NDH-dataene 



Eksempel fra annet prosjekt 

Standard flyplan: 120 meter, demo i QT modeller (inkl. NDH-data) 



Eksempel – Holtekilen 



Eksempel – Holtekilen 



Eksempel – Holtekilen 



Eksempel – Holtekilen  

IFC-modell fra arkitekt plassert i byggegrop modellert fra laserdronedata 



Hoydedata.no 

Tynning,tilrettelegging og muligheter for publisering av laserdataene på hoydedata.no   



Hva ønsker dere at vi gjør for dere? 

 

Stikkord: 

ortofoto oppløsning, punkttetthet, leveringstid, prosjektstørrelser ? 




