
Dr.VictorVektor
tester
med høyre hjernehalvdel
og lager
etter Reodor Felgen-metoden  



Dr.VictorVektor
Kulturgeomatisk pseudonym (evt. kartografisk kunsternavn) for: 

• Hans-Victor Wexelsen
• 43 år
• Plan og GIS-ansvarlig i Meldal kommune
• Importert fra Vestfold i 2006
• Akseptabelt integrert i Trøndelag
• Har jobbet med GIS siden 2000
• Ganske flink men kan fortsatt ikke kode



Kommunalt GISSchizofrent budsjett
• Kartforvaltning
• Matrikkel
• Plan

• Kartografi
• Analyse
• GIS-triks og produkter som kanskje er mer tøft enn nyttig

Lavbudsjett:
• Lisenser (Gratis)
• Konsulenter (Gjør det sjøl)



I dag skal vi snakke om følgende ubegripelige begrep:
• Estetiske kartografiske virkemidler
• Tiltalende trykksaker (Layout)
• Granskende geografiske analysemetoder
• Pedagogisk topografisk redegjørelse
• Gjennomtrengende vidsyn i 3D
• Fotobasert terrestrisk lavbudsjettkartlegging (Street View)



Estetiske kartografiske virkemidler
Fremheve polygoner
Nye Orkland kommune
Nye Trøndelag fylke
(ikke det helt nyeste)



Klassifisering og symbolisering av vektordata



Enkle og lesbare temakart



Tiltalende trykksaker - Layout



9



10



11



Innsamlingsroder
Automatisk produksjon av rodekart med QGIS - ATLAS

MobilApp QGISCLOUD



MobilApp - QGISCLOUD



Granskende geografiske analysemetoder

Deilig faguttrykk i QGIS: Geoprosesseringsverktøy



Avstand til vann - Buffer



Avstand til veg - Raster



Avstand til skole – Vegnett



Synlighet– Viewshed



Overvann - Flomveier



Overvann - Flomveier



Oppdemming



• Profiler fra 2004
• Interpolere mellom profiler = Flomvannstand
• Flomvannstand minus terreng (laser 2016) = Flomdybde
• Flomdybde > 0 = Flomsone

Jukseoppdatering av flomsonekartet







Pedagogisk topografisk redegjørelse
Meldal kommunes høyeste punkt



Resfjellet
Høydedata før laserscanning2016
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Resfjellet
Høydedata før laserscanning2016





Gjennomtrengende vidsyn i 3D



Høringsforslag kommuneplanen



Lokale skrekkscenarier



Kommunens laveste punkt





DOM i små porsjoner



Google Earth - London



Google Earth - Meldal



.. Google skulle fotografere alle veier i hele verden….



.. men i Meldal ble det bare fylkesveiene…



…midt på vinteren… i drittvær!



..der Google ikkje trur at nokon bur



..der ingen bur, men nokon av ein eller anna grunn absolutt skal kjøre bil likevel



Street ViewMeldal-metoden 2012



Ekstern GPS på fiskestang:
Sporloggen skyves mot høyre –
Kjøreretning blir synlig på smale veier



• F.eks. GeoSetter
• Overføre posisjon fra sporlogg til bildefil
• Avvik mellom klokke på kamera og GPS kan håndteres

Geotagging





Kjør med piltastene 







Street ViewMeldal-metoden 2017







Hvordan georeferere video?



QGIS Feltkalkulatorfra «time» til «url» i fem trinn:
1. Trekk ut klokkeslett fra «time»
2. Legg til starttidspunkt
3. Beregn sekunder fra start
4. Korrigér for timelapse
5. URL til film



QGIS Processing Modeler







Hva med personvernet?



Fordelen med et dårlig kamera



Hva med bilnummer?



• Ikke identifiserbare ansikter
• Ikke søkbar på YouTube
• Passordbeskyttetkartklient
• Rapportert i.f.m. GDPR

Godt nok?



Vegnett

• Vegsperringer• Skilting• Vegkvalitet• m.m.



Byggesak



Avkjørsler og frisikt



Svartelista arter



Takk for oppmerksomheten

Bilde fra prosjektet «Kartlegging av reindriftas drivingsleier med Snøscooter-View»


