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• Nettbrett/telefon til feltoppgaver 

• Ekstern GNSS for tredjeparts

• Nettbrett med ekstern GNSS – ny løsning

• Korreksjonsdata og nøyaktighet

• Nye muligheter og bruksområder

Hva skal jeg snakke om?



• Bredt utvalg av modeller og skjermstørrelser – noe for enhver smak!

• Bredt utvalg av applikasjoner og program som benyttes GNSS posisjoner

• Kjent brukergrensesnitt og god brukervennlighet

• Registrere direkte i et fagprogram, til GIS formål m.m.

• Rikt utvalg av apper med GNSS

Nettbrett/telefon med GNSS i felt – Hvorfor?



• Vekt, størrelse og strømforbruk – store nettbrett

• Egnethet i vær og vind

• Skjerm – ikke lesbar i sollys 

• Knotete med «pop-up» tastatur (?)

Og ikke minst:

- Dårlig GNSS nøyaktighet med innebygd GPS

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

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

Nettbrett/telefon som feltutstyr - ulemper 



• Bedre utvalg av robuste nettbrett/telefoner for utendørs bruk

• 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 ?

Nettbrett/telefon som feltutstyr - løsning 



• De fleste GNSS mottakere kan sende NMEA, men:

– Det er ofte komplisert å sette opp – config. filer i GNSS

– Lite kontroll på CPOS (referanse) oppkobling og kvalitet underveis

– Kun en-veis kommunikasjon og behov målebok eller tilsvarende for å 

starte måling og ha kontroll underveis = «Reodor Felgen-løsning»

• Ny løsning fra Trimble og Spectra Precision gjør det enklere – uten 

behov for målebok og komplisert oppsett direkte på GNSS mottakeren.

Ekstern GNSS – hvordan sette det opp?



Mobile Mapper 300 – RTK GNSS for 3.parts 

+ Gratis APP
Som lastes ned fra Google Play



• Nettverksrover for nettbrett og smarttelefoner – Nøyaktig mobil GIS

• App for Android (SPace) styrer oppkobling mot CPOS/nettverk og erstatter 
GPS’en som er innebygd i nettbrettet

• Enkelt oppsett og kontroll på nøyaktig og GNSS informasjon på nettbrettet

• Helt uavhengig av målebok

• Trimble GNSS kort innebygd – «landmålingskvalitet» på posisjon

• Prisgunstig og robust løsning

Bedre utvalg av robuste nettbrett, felt-GIS programmer og nye GNSS’er for 

3.parts gir nye muligheter og bruksområder!

Mobile Mapper 300 – RTK GNSS for 3.parts 



Mobile Mapper 300 – RTK GNSS for 3.parts 



• Desimeter GIS-løsning for nettbrett og smarttelefoner

• Gratis App for Windows, iOs, Android

• Enkelt oppsett og kontroll på nøyaktig og GNSS informasjon på nettbrettet

• Helt uavhengig av målebok

• Oppkobling mot DPOS, RTX, SBAS : 0,5-1 meters nøyaktighet

• Liten og kompakt – passer i lomma

• Samme konsept som MM300, men også app for

Apple og Windows!

Trimble R1 – desimeter GNSS for 3.parts 



Trimble R1 – desimeter GNSS for 3.parts 



• GNSS (GPS, GLONASS + evt. fremtidige systemer)  - lett og robust

• Trådløs oppkobling med Bluetooth mot nettbrett/telefon.

• Gratis App for Windows, iOs, Android

• App’en styrer oppkobling mot CPOS, DPOS, RTX, SBAS etc.

• App’en gir deg kontroll på kvalitet og nøyaktighet

• App’en gir deg mulighet for å overstyre den innebygde GPS’en i nettbrettet

• GIS programmet leser den nøyaktige posisjonen fra App’en

RTK FIX

Hvordan fungerer disse 3. parts GNSS 
løsningene? – kort oppsummert



• CPOS (MM300) – Nøyaktighet som vanlig RTK utstyr

• RTX centerpoint (MM300) – 4 cm – 30 minutter oppkobling

• DPOS (MM300) – <50/75 cm 

• DPOS (R1) – 0,5-1 meter 

• RTX viewpoint(R1) – 0,5-1 meter

• SBAS (EGNOS) < 1meter

Korreksjonskilder - nøyaktighet

100 cm

0 cm



• Korreksjonstjeneste fra Trimble

• Fra geostasjonære satellitter.

• Via satellitt signal eller internett (GSM)

• Lengre initialiseringstid enn CPOS o.l.

Hva er RTX?



Nøyaktighet – litt erfaring

100 cm

R1 med DPOS R1 med RTX

Kartverket har så vidt startet testing av R1 med henholdsvis RTX og DPOS 
Punktet er ikke målt inn med RTK utstyr ennå. Spredning på målingene er 
innenfor 50 cm, så vi venter spent på fasiten!



Nøyaktighet – rykende fersk test

100 cm

R1 med RTX



• Registrere direkte i fagprogrammet og GIS miljøet du «trives i».

• Åpner for mange bruksområder der det trengs å registrere objekt og 
egenskapsinformasjon (attributter) i felt – få det rett i systemet.

• Kort sagt alle som har en programvare for sitt bruk, men som trenger 

bedre GNSS nøyaktighet

• Erstatter ikke landmålingsutstyret, men åpner for nye brukere og 

bruksområder særlig innen GIS relatere oppgaver

Muligheter og bruksområder? 



• braFelt – Innmåling til NVDB, veivedlikehold

• Norkart Felt apper - oppmålingsforretning, VA m.m.

• ArcGIS online – ajourføring av ledningskart

• Gemini 3D Felt – entrepenør, prosjektdata

• Novapoint GO - entrepenør, prosjektdata

• Jordplan – jordprøver m.m.

• Terraflex- Trimble online tjeneste for GIS, ajourføring av kart

• Andre muligheter

– Renovasjon

– Kulturminner

– Flere ?

Muligheter og bruksområder - eksempler 



• Nettbrett/telefon må være tilpasset feltbruk

• 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!



Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten!


