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Dagens tema: 
 

1) DJI Phantom (inkl. RTK) med fotogrammetri fungerer utmerket til mye (og gir viktige bidrag innenfor HMS). 

 

2) Dronelaseren kommer til sin rett i områder med vegetasjon og spesielt i tidlig fase prosjektering. 

 

3) Hoydedata.no bidrar til økt bruk av laserdata -> forventet økt etterspørsel etter dronelaserdata 

    med høy punkttetthet og kort leveringstid ! 

 

4) Tette punktskyer fra droner, biler og terrestrisk skanning gir nye muligheter innenfor kartlegging 

     og modellering av mindre områder  (typisk 1 - 5 km2 areal eller 1 - 15 km korridorer)  

     -> Testprosjekt for GEOVEKST / kartverket. 

 

5) Framtidsutsikter – DISKUSJON. 



 

 

Bakgrunn 
 

Hvorfor er vi her igjen og «misjonerer» om droner, punktskyer og laserdata i 2019 ? 



Dokumentasjon med DJI på anlegg 

Film 

Stikkord: HMS og dokumentasjon ! 

file:///D:/BusinessSuppliers/Geoforum/stikningskonferansen_2019/180605_Rugtvedt_1847_Salve.MOV


Masseberegning / dokumentasjon 

Terrengmodell fra bildematching:  demo i QT modeller 



Kostnader og HMS 

Sitat: ”Tidligere måtte jeg ringe avdelingsleder og be om 2 par nye sko før høsteferien !” 

vs. 



Bilder fra inspeksjon 

Vi vurderte tidligere en ALBRIS inspeksjonsdrone fra SenseFly, men erfarer at DJI fungerer godt til ”visuell” inspeksjon 



Video fra inspeksjon 

file:///D:/BusinessSuppliers/Geoforum/stikningskonferansen_2019/GEOMATIKK_Video av masteinspeksjon med drone____.MP4


Dronelaseren kommer til sin rett i områder med vegetasjon  

og spesielt i tidlig fase prosjektering. 
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Dronelaseren kommer til sin rett i områder med vegetasjon  

og spesielt i tidlig fase prosjektering. 



SVV – Svelvikveien, Region Sør - Drammen 

Polygondrag og GEMINI flatekontroll 



Arkitekter og eiendomsutviklere 

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



Testprosjekt for GEOVEKST / kartverket: Moss, flydd søndag 18. november 2018 
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Kontrollpunkt (GCPer) i Moss 



Status vektorisering i Moss 

 

 



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



Status vektorisering i Moss 

Pågående testing i Trimble GEDO Scan Office 



Moss - Pågående testing i Trimble GEDO Scan Office 

Video     

(ok til frittromsprofil, men ikke til sporgeometri) 

file:///D:/BusinessSuppliers/Geoforum/stikningskonferansen_2019/Videoer i foredrag/Moss_GEDO_Scan_Office_FreeSpace.mp4


Eksempel – Holtekilen 



Eksempel – Holtekilen 



Stikkeren involvert fra før første spadetak til innflytting! 




