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Punkttetthet 2011 bakke skog



Punkttetthet 2011 bakke fulldyrka mark



Punkttetthet 2011 bakke bebygd og samferdsel



Punkttetthet 2015 bakke skog



Punkttetthet 2015 bakke fulldyrka jord



Punkttetthet 2015 bakke bebygd og samferdsel



Kvalitetskontroll
• Punktetthet

o Antall punkter pr m2

o Gjennomsnittlig punktavstand

• Nøyaktighet i XY

o Måle i knekklinjer som for eksempel mønelinjer og takkanter 

• Nøyaktighet i høyde

o Bruk av kontrollflater for eksempel vei eller parkeringsplass 

• Klassifisering

o Eksempel på feilklassifisering kan være:

- Bygninger er feilklassifisert som terrengpunkt 

- Store enkeltstående steiner er feilklassifisert som terrengpunkt 

- Koller er ikke klassifisert som terrengpunkt 



Feilklassifisering



Bygging av terrengmodell

• Behov for en nøyaktig terrengmodell (DTM) til analyser og visualisering.

o 3D bymodell

o Siktanalyser

o Hydrologiske analyser (urban flom)

• Vil bruk av FKB data forbedre modellen?



Bruk av FKB data



LAS filer Multipoint

• BygningFlate (hard breakeline)
• VegavgrensningLinje (hard breakeline)
• VannFlate (hard breakeline, hard replace)
• VannObjektLinje (hard breakeline)
• KommuneFlate (hard clip)

Terrain Dataset
(TIN)

DTM 0.5 meter

DTM 1 meter

DTM 5 meter

FKB data

Bygging av terrengmodell



Eksempler på bruk

• Analyser

o Siktanalyser

o Helning / orientering

o Hydrologiske analyser (urban flom)

o Skred / ras

o Havnivå

o Endringsanalyser

o Solenergipotensiale

• Visualiseringer

o Bymodell

o Visualisering av tiltak

o Kartografi



Siktanalyser

Eksempler fra Øvelse Oslofjord 2015



Øvelse Oslofjord 2015

• Fra 7. til 11. juni gjennomførte sivile og militære samarbeidspartnere 
øvelse Oslofjord til lands og til vanns.

• Øvelsen var den største på Østlandet i 2015 og skulle bidra til å styrke 
samfunnssikkerheten.

• 4500 soldater, personell fra politiet, brann- og redningsetaten , 
fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører.

• Scenarioet for øvelse Oslofjord var en sikkerhetspolitisk krise som 
utvikler seg i Østlandsområdet.
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Geocellenettverket

• Geodatasamarbeid mellom flere etater: Forsvar, Politi, Kommune, 
Fylkesmannen.

• Felles data, verktøy og kompetanse.

• Utnytte lokal GIS kompetanse og kapasitet.

• Grasrotbevegelse startet av Stein Moen, HV/Oslo kommune

• Fredrikstad kommune er en del av dette nettverket
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Leca – Sikt fra brygge mot ØST



Leca – Sikt fra tårn mot NORD



Leca – Sikt fra tårn mot ØST



Leca – Sikt fra port mot hovedvei



Terrenganalyser

Eksempler fra Øvelse Oslofjord 2015



Helikopterlandingsplass



Helikopterlandingsplass



Endringsanalyser

Eksempler fra Hvaler. Sammenligning 2008 og 2015 data.



Naturlige endringer



Menneskeskapte endringer



• Oppdragsgiver: Vann og avløp

• Identifisere problemområder

• Brukes i planarbeid og beredskap

• Automatisert prosess

o ”Fyller” hull (sinks)

o Beregner flomretning

o Akkumulerer nedbør nedover flomretning

o Beregner nedbørsfelt 

Flomanalyser – urban flom





Visualisering



Kartografi



Terreng og 3D bygg



Visualisering av tiltak



Bymodellen




