
DR  NER
Bruk av drone i kommunal forvaltning



Presentasjon
Hans Idar Haldorsen

• Jobber som landmåler og salgsansvarlig i

Geonord AS.

• Sertifisert som «dronepilot» siden 2013».

• Utdannet som landmåler på Høgskolen i Gjøvik.

• Jobbet som landmåler siden 2008.

• GeoNord AS 2008-2012

• Alta Kommune 2012-2017

• Geonord 2017 - Nåværende



Dronekartlegging – hva trenger du?

• Investeringsvilje.
• DRONE.
• Tillatelse / forsikringer.
• Måleutstyr – kontrollpunkt.
• Kraftig datamaskin.
• Programvare for prosessering av fotogrametriske

data/bilder.
• Kompetanse på kartdata. Oppegående GIS/geodata.



Dronekartlegging – Skråbilder/film



Dronekartlegging – Ortofoto
Georefererte og rektifiserte bilder.



Dronekartlegging – FKB -> SFKB



Geometrisk kontroll av byggeprosjekt.



Kontroll av bestillingsverk.

Flatekontroll og masseberegning



Produksjon av prosjekteringsgrunnlag/kart.



Produksjon av prosjekteringsgrunnlag/kart.



Beredskap.

Dronetjenesten ved Alta kommune er med i 
kommunens beredskaps team.



Demo 
Burfjord Skole ortofoto og 3Dmodell:
https://cloud.pix4d.com/pro/project/394058/map?shareToken=7d74931e-a80b-49d9-9923-58aac3cbf447

Alta kommune´s geodata side med dronebilder:
https://geodata.alta.no/temakart/dronefoto/dronefoto.html

https://cloud.pix4d.com/pro/project/394058/map?shareToken=7d74931e-a80b-49d9-9923-58aac3cbf447
https://geodata.alta.no/temakart/dronefoto/dronefoto.html


Tusen takk for 
oppmerks mheten!



Til lands- til vanns -og i luften med..



– Din samarbeidspartner!
Integritet – samspill - kvalitet

• Våre tjenester:

• Matrikkel/oppmålingsforretning.

• Prosjektering av areal, eiendom og byggplassering

• Landmåling til bygg og anlegg.

• Sjøbunnskartlegging.

• Flyfoto. Ortofoto, 3D modell og stereokonstruksjon

• Digitalisering av planer, dokumenter, bygg, vei og 
konstruksjoner.

• Geoteknisk/lettseismiske undersøkelser.

• Geolog/terreng vurdering av landskap og skred -
områder.



– GIS Tjenester

• Våre tjenester:

• WMS server på digitaliserte reguleringsplaner og 
flyfoto

• WEB basert kartklient med valgfrie kartlag. Disse 
kan brukes på nettbrett og smarttelefoner som gir 
deg din posisjon plassert i kartet.

• Turløyper

• Scooterløyper

• Natur og fritidsområde

• Skred og rasfare

• Reguleringsplaner osv.



– Prosjektering av areal, eiendom og byggplassering

• Våre tjenester:

• Prosjektere reguleringsplaner.

• Digitalisering av eksisterende reguleringsplaner.

• Prosjektering, utsetting og kontroll av nye 
byggetiltak.

• Prosjektering av veger og utomhusareal.

• Utarbeide driftsplaner for massetak.



– Landmåling til bygg og anlegg.

• Våre tjenester:

• Utsetting og innmåling ved anleggsdrift.

• Dokumentasjon «som bygget».

• Produsere dokumentasjon på innmålinger fra 
entreprenør.

• Dronekartlegging.

• Laserskanning av bygg og anlegg.

• Kvalitetssikring av byggetegningers geodetiske 
kvalitet/nøyaktighet.

• Utarbeiding av maskinstyringsprosjekt, og 
mengdekontroll.



– Marine kartlegging.

• Våre tjenester:

• Detaljert kartlegging av sjøbunn, ferskvann og 
vassdrag.

• Lettseismisk innmåling av massene under 
havbunnen.

• Utfører oppdrag i hele Norge.



– Flyfoto. Ortofoto og 3D modell produksjon.

• Våre tjenester:

• Godkjent «drone» operatør fra Luftfarstilsynet.

• Produksjon av ortofoto av meget høy oppløsning. 
Standard omløpsfoto har en pixelstørelse på ca 10 cm. 
Vi kan levere ned til 0,5 cm.

• Produksjon av detaljerte 3D terrengmodeller til bruk 
ved f.eks prosjekteringsgrunnlag av nye 
konstruksjoner i terreng. Høydedata kan leveres med 
10 cm koter om ønskelig.

• WMS-server tjeneste med georefererte ortofoto.

• «Blodferske» flybilder. Leveranse innen 7 dager fra 
flyfoto til ferdig produkt.

• Digitalisering av bygg, vei og andre detaljer. Leveranse 
i SOSI FKB, ferdig kodet og kontrollert.



– Digitalisering av planer, dokumenter, bygg, vei og konstruksjoner.

• Våre tjenester:

• Digitalisering av arealplaner i «papirformat».

• Digitalisering av bygglinjer, vei og terreng i FKB 
etter flyfotografering.

• Scanning av bygg- og eiendomsarkiv. Leveranse i 
søkbare / sorterte dokumenter sortert på gårds og 
bruksnummer.



–Geoteknisk/lettseismiske undersøkelser.

• Våre tjenester:

• Kartlegge grunnforhold.

• Lokalisere nedgravde rør. 

• Produksjon av ledningskart.



-Geoteknisk avdeling

• Våre tjenester:

• Skred og rasfare vurdering.

• Terrenganalyse / Befaring.

• Grunnborring /grunnprøver.

• Laboratorie analyser av grunnprøver og 
løsmasser/tilslagsmasser.



GeoNord AS

Bjørn Wirkolas vei 15

9510 Alta

www.geonord.no

E-post: firmapost@geonord.no

Telefon: 78 43 58 48

Org. Nr.: MVA 997 024 311 NO

http://www.geonord.no/
mailto:firmapost@geonord.no


THE SKY IS NOT THE LIMIT

Til lands- til vanns -og i luften med..

Takk for oppmerksomheten


