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Norgeodesi AS har representert samme utstyr - siden etableringen i 1983 - 36 år. 

• Spectra Precision forhandler siden 1983, Normann Olsen Maskin AS
• Geodimeter siden 1983, Spectra kjøpte Geodimeter i 1997 og NOM kjøpte Norgeodesi 
• Trimble kjøpte Spectra i 2000 – Geodimeter ble Trimble etc. 

Norgeodesi er et selvstendig aksjeselskap eid 100 % av NOM Holding AS, Midway Holding AB. 

Trimble, verdensledene og innovativ produsent av posisjonsutstyr og systemer:
Trimble ble etablert i 1978, introduserte verdens første kommersielle GPS i 
1984,1989 kom de med differensiell GPS og i 1992 med den første RTK. Trimble 
øker kontinuerlig sin portefølje og teknologi. Trimble er i dag ca. 9500 ansatte.

Unik historie 

http://www.nom.no/
http://www.midwayholding.se/


Leverer
• Salg, Service og Support
• Instrumenter og programvare
• Totalløsninger – god arbeidsflyt
• Dataflyt og støtte for 3. parts

• Kurs og konferanser – Norkonf
• Informative hjemmesider
• Aktive på nett 
• Fokus på ny teknologi
• Tilpasse kundenes behov

http://www.norgeodesi.no/


Vi leverer til
 Entreprenører
 Oppmålingsfirmaer
 Rådgivende ingeniører
 Kommuner
 Nettselskaper
 Statlige etater, Statens 

Vegvesen, Jordskifteretten, 
Statnett m.m.

 Kartverket – CPOS nettverket
 …  



• GNSS-måling i dag

• Trender innen oppmåling og datafangst

– Nettbrett/mobiltelefon til feltoppgaver 

– Ekstern GNSS for tredjeparts programvare

– Nye muligheter og bruksområder

Hva skal jeg snakke om?
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…Historien om GPS/GNSS
Trimble lanserte RTK (Real Time Kinematic) i 1992
Endret bransjen - centimeter koordinater i sanntid!



GNSS-måling i dag



• 4 satellitter. X, Y, Z og tid. 

– Typisk nøyaktighet 5m-15m.

• Differensiell punktbestemmelse

– Avhengig av et «kjentpunkt» på jorden -> CPOS fra Kartverket

• CPOS = nettverk av basestasjoner med kjente koordinater

Hvordan fungerer GNSS-måling?



Trender innen oppmåling og datafangst

3D modeller i målebok (IFC/BIM), dataflyt GML/SOSI

BYOD - Nettbrett/telefoner som «målebok» med GIS-apper

Flere satellittsystemer; Galileo, Beidou, Egnos, RTX..

Sensorer og teknologier kobles sammen til noe nytt

Innmålte og prosjekterte data i «skyen» 



Trender innen oppmåling og datafangst

• BYOD - Nettbrett/telefoner som «målebok» med GIS-apper
• Utstyret skal være så lett som mulig
• Bruken skal være så enkel som mulig -> unngå mellomledd
• Behov for høy nøyaktighet

• Skreddersydde apper som hver tjener sitt formål
• VAFelt fra Norkart
• Gemini Portal og Network Collector fra Powel
• BraFelt fra Geomatikk IKT
• Sinus.infra fra Triona
• Smallmap GPS fra Smallworld
• Collector for Arcgis (esri)



- Dårlig GNSS-nøyaktighet med innebygd mottaker i 
nettbrett/mobiltelefoner

- Ingen kontroll på GNSS-nøyaktigheten - 1 m? 15 m? 

- En tilnærmet rett linje kan se slik ut når det er ferdig registrert.

BYOD: Utfordring ved bruk av intern GNSS-
mottaker



• Ekstern GNSS som har 

– god nøyaktighet og pålitelighet

– kontroll på nøyaktighet 

– styrer oppkobling mot referansestasjoner (CPOS, DPOS, SBAS e.l.)

– kan «streame» data videre til annen programvare

– Hvordan så gjøre dette på en enkel måte ?

Løsning: bruk av ekstern GNSS-mottaker



• Applikasjon for Android, Apple og Windows

• Kobler til GNSS-mottaker via blåtann

• Styrer oppkobling mot CPOS / NMEA

• Overstyrer intern mottaker i mobil/nettbrett

• SDK – Software Development Kit

Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



Trimble GNSS status



GNSS løsninger for nettbrett/mobil 

Trimble R1 – 0,5 – 1 meter 

Trimble R2 eller R10 – Kombinert rover for måling 
med nettbrett/mobil med Apper eller målebok 

SP60 – 30 cm, 10 cm, 1 cm – oppgraderbar

Trimble Catalyst – abonnementsbasert 1 – 100 cm



RTK GNSS centimeter til Androide enheter -
Trimble Catalyst 

Rimelig antenne
Abonnementsbasert
Pris utfra nøyaktighet og bruk

GNSS prosessoren er Android APP
RTK motoren bruker telefonen
 Fra 1 meter til CPOS (centimeter)
Åpen for 3.parts applikasjoner



SP20 – Håndholdt RTK GNSS

GNSS-mottaker og Androidmålebok i ett.

Åpen Android - GIS og landmåling

Vekt 850 g med batteri– Lett, kompakt og robust

IP67 klassifisert for vann, støv og sand.



Trender innen oppmåling og datafangst

Sensorer og teknologier kobles sammen til noe nytt
-Trimble Sitevision: en titt inn i framtiden



Integrerer GNSS og Augmented Reality



● Hardware

○ Trimble Catalyst Antenne

○ Telefon med ARCore

○ Spesialdesignet holder

● Programvare og tjenester

○ ARCore teknologi

○ Trimble Connect Cloud

○ SiteVision Application

○ CPOS

Trimble Sitevision



Får visualisert kompleks informasjon på en enkel og
nøyaktig måte



Bruk av attributter gir masse 
informasjon



With rich attribute dataProgramvaren kan også brukes innendørs



With rich attribute dataSe prosjekterte data fra enhver vinkel



Visualisering av design



Se det nye huset ditt på tomten



Inspeksjoner



Se eiendomsgrenser



Forstå den visuelle innvirkningen av utbygging



Video



• Erstatter ikke landmålingsutstyr, men noe overlapp er det

• GNSS-produsenter kan ikke være ekspert på alle fagområder og 
lokale forhold – derfor viktig å åpne opp for 3.parts programmer

• Enkelt oppsett og kontroll på nøyaktighet er viktig

• Stor interesse fra norske programvareleverandører

• Åpner opp for nye muligheter og brukergrupper!

Oppsummering!



Takk for 
oppmerksomheten!


