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• Nordens ledende aktør innen flybåren datafangst og topografisk kartlegging.
– Landmåling og mobile mapping

– Georadar

– Matrikkel og eiendomsfag

– > 200 ansatte

• Blom Norway er et heleid datterselskap

av Terratec AS
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Litt om fjernmåling i Blom



• Introduksjon

• Utfordringen (Kjell-Olav)
– KILE, årsaker og konsekvenser

– Gjensatt kantskog

– Kostnadsanslag

– Behov for hyppig kartlegging

• Løsningen (Floris)
– Sentinel-2

– Endringsanalyse

– Eksempler

– Beskrivelse av tjenesten

– Utvikling

Innhold



Tapte inntekter for nettselskapene

• Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke Levert Energi. – KILE
– Kostnader for nettselskapene når strømmen er borte

• Hafslund Nett går glipp av ca 88 MNOK årlig pga KILE
– Ca 10 MNOK er forårsaket av trær som faller på linja

• Av disse kostnadene anslås det at 3 MNOK er forårsaket av gjensatte trær etter 
hogst
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Hva er gjensatt kantskog?
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Hvorfor blir kantskog satt igjen?

• Alt arbeid med maskiner innenfor 30m fra høyspenningsnettet skal gjøres etter 
avtale med Hafslund Nett

– Gjøres det feil og det er ikke inngått avtale vil KILE bli belastet utførende

• Arbeidet med hogst nær linjene er tidkrevende

• Hogstentreprenør har lite å tape på å ikke hogge hele kanten

• Grunneier er lite involvert i selve hogsten

• Ikke-profesjonelle utfører tiltak uten nok kunnskap om skog
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Johanne: 10.08-11.08.2018
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Behov for hyppig kartlegging

• Vi laserskanner ca 33% av nettet hvert år

• Hva skjer i mellomtiden?

• Ønsker derfor en hyppigere kartlegging av farlige skogkanter
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Sentinel-2A

Lansert i juni 2015

Sentinel-2B

Lansert i mars 2017

Utviklet av ESA gjennom 
Copernicus programmet

Sentinel-2



Sentinel-2 versus omløpsfoto: oppløsning
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Sentinel-2 versus omløpsfoto
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Analysen består av 3 steg:

1. Finne mulige endringer (endringskandidater)
– Differanse mellom bilder (indekser) 

– Terskling

– Vektorisering

2. Klassifisering endringer
– Bruker Nevralt Nettverk for å dele inn i ulike klasser: endret, og diverse «støy»-klasser.

3. Kvalitetskontroll

Endringsanalyse - metode



Sentinel-2 T0



Sentinel-2 T1



Sentinel-2 Differansebilde



Endringspolygoner



Gammel flyfoto



Ny flyfoto

Informasjon per 
hogstflate
• Dato 0: 11-08-2017
• Dato 1: 02-07-2018
• Kvalitet: sannsynlig



Sentinel-2 T0



Sentinel-2 T1



Sentinel-2 Differansebilde



Endringspolygoner



Endringspolygoner og dokumentasjon fra felt



Tjenesten består av:

• Kontinuerlig overvåking av hogster langs hele ledningsnettet

• Valgfritt antall oppdateringer per år (vår-sommer-høst)

Leveransene består av:

• Alle endringer mellom to ulike datoer i vektorformat

• Oversikt over bildedatoene som ble brukt i analysene

Kvalitet

• Bra kvalitet på hogstarealer > 1 dekar

• Varierende kvalitet på hogstarealer mellom 0,3 og 1 dekar

Tilleggstjeneste:

• Hjelp for å sjekke ut endringer med bruk av feltdata, nye flyfoto/laserdata

Overvåkingstjenesten



Tjenesten

• Identifisere gjenstående kanter i en hogstflate

• Forbedring av kvalitetskontroll
– Kombinasjon med tilbakemeldinger fra felt

• Raskere leveranse (?)

Teknisk

• Uavhengig validering av resultatene

• Benytte tidsserier på en bedre måte.
– Recurrent Neural Networks

• Teste flere indekser

• Bruke Sentinel-1 SAR data: vinter og vår

• Forbedring av klassifisering gjennom strukturert tilbakemelding

Utvikling



Spørsmål?


