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Agenda

• InSAR

• 3D-visning i NGU standard kartinnsyn

• 3D-prototyper på web

• Flere leveranser fra Undergrunnsprogrammet

• Nye og ferske data fra NGU



InSAR (Interferometrisk Syntetisk Apertur Radar)

• Radarmålinger fra satellitter

• Kartlegger deformasjon i landskapet

• innsynkning i byer

• bevegelser i ustabile fjellpartier (satellitt og bakke)



InSAR (Interferometrisk Syntetisk Apertur Radar)

• Radarmålinger fra satellitter

• Kartlegger deformasjon i landskapet

• Innsynkning i byer

• Bevegelser i ustabile fjellpartier (satellitt og bakke)



InSAR NORWAY 

European Space Agency (https://www.youtube.com/watch?v=jZTAystTzWs)



InSAR Norge

Les mer på insar.no 

Webkart på insar.ngu.no 

Nedlasting og karttjeneste 

under planlegging..



3D (2.5D) visning i webkart

• Geologiske kan være

utfordrende å lese i 2D 

Kart: Berggrunn 1:50.000

Sted: Junkerdalen, Nordland
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intuitive med 2.5D 
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• Kartlag, sortering for 

endring av rekkefølge og 
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3D (2.5D) visning i NGUs webkart

• Geologiske kan være

utfordrende å lese i 2D
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(drapert på terrengmodell)

Kart: Berggrunn 1:50.000
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3D prototyper på web

• Tverrsnitt (profiler)

• Georadar

• Berggrunn

• Geofysikk

• Borehull

• Borkjerner

• Geoteknikk
http://www.ngu.no/side/3d-geologi



3D prototyper på web
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• Borkjerner
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Borkjerner, sjakter og gruveganger på

Løkken verk



3D prototyper på web

• Tverrsnitt (profiler)

• Georadar

• Berggrunn

• Geofysikk

• Borehull

• Borkjerner

• Geoteknikk Berggrunnsprofiler– tolkede tversnitt



3D-visualisering av data, Trondheim og omegn

Story map

http://geologi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=c27bd5bdf39e47fba658172446122ddf


Andre leveranser fra Undergrunnsprogrammet

Geonorge Nedlasting-API og Atom Feed

GML-leveranser

2016-2018



Andre leveranser fra Undergrunnsprogrammet

Geonorge Nedlasting-API

• Muliggjør distribuert nedlasting på Geonorge.no

• Java-utgave utviklet av NGU, NIBIO og Miljødirektoratet

med bistand fra ECC

• Open Source – https://github.com/ngu/geonorge-nedlastingapi



Andre leveranser fra Undergrunnsprogrammet

Geonorge Nedlasting-API

• Muliggjør distribuert nedlasting på Geonorge.no

• Java-utgave utviklet av NGU, NIBIO og Miljødirektoratet

med bistand fra ECC.

Open Source – https://github.com/ngu/geonorge-

nedlastingapi.

GML-leveranser

• Radon aktsomhet og Marin Grense er klare.

• Jobber oss gjennom DOK-datasettene fortløpende.

• ATOM Feed i tillegg til Nedlasting-API.



Nye og ferske data fra NGU

NADAG

• Ferske data fra SVV, BaneNor, NVE

og kommuner

• Skybasert opplasting fra Geosuite

• Nytt registrerings-API og webregistrering kommer 2019

• Nedlasting av prosjekter på Geosuite-format fra 2018

• Nedlasting på andre formater kommer (FGDB,GML, SOSI) 



Nye og ferske data fra NGU

Mulighet for marin leire

• Avledet temakart fra

Løsmasser og Marin grense.



Nye og ferske data fra NGU 

Mulighet for marin leire

• Avledet temakart fra

Løsmasser og Marin grense

• Lik oppdateringsrate som

løsmasse-datasettet f.o.m. 2019

• Nedlasting kommer i 2019

• Layer = Mulighet_for_marin_leire

https://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS2

https://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS2


Spørsmål?

bjorn.ove.grotan@ngu.no

Takk for oppmerksomheten!


