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Oslo – «Friluftslivets kommune» 

• ”Ubegrenset” tilbud sommerstier 
• 450 km egenpreparerte skiløyper 
• Flere hundre søplekasser 
• Badeplasser 
• Markastuer 
• 160.000 da naturareal i kommunens eie 
• 20 mill. trær. Og vi har data på alle! 

 
Skogbruk i vid forstand! 



Hva er kommunal forvaltning? 

• Ivareta samfunnets verdier 
• Skape tidsriktige tilbud til brukerne 
• Gjøre byen til et attraktivt sted å bo 
• Sikre effektiv infrastruktur 
• Ivareta miljøhensyn 
• …og noen 100’ grunner til! 

 
(Innenfor byråkratiets rammer, det offentlige 
demokratiets verktøy!) 



• Informasjon 
• Analyser 
• Presentasjon 
• Kommunikasjon 
• Dokumentasjon 

 
Fakta; Terratec laserskannet Oslo i 2010 
FORAN Remote Sensing AB utførte alle 
analyser på laserdata 

Hverdagen er med andre ord å ivareta 
offentlige verdier og beboernes interesser. 
Hva betyr geografiske data i denne 
sammenheng? 



…men nå er det laser i hverdagen 

• Eksempler på data fra foto og laser 
 

• Hvordan oppleves dataene 
 

• Forskjellige typer anvendelse 
 

• Laser i skog = mer enn avvirkning 



Nye data – laser og foto 



Flyfoto Holmenkollen 



Nye laserdata 
Terrengmodell Kollen 

«2D i 3D» 



Nye laserdata 
Terrengmodell Frognersetra 



Flyfoto Midtstubakken 



DTM og 0,5 meter koter Midtstubakken 



Nye laserdata NDSM – skiløypa ved  Skjærsjøen 
Viser høyde og utbredelse på trekroner – ryddebehov! 



Nye laserdata NDSM og trær – skiløypa  
Gir bl.a. data om trær som må tas bort 



Kulturminne og terrengmodellen 
”Svenske-muren” i Maridalen 



Terrengmodell 
Skogsdrifta Ullevoldseter 



NDSM – Skogsdrifta Ullevoldseter 
Viser ”skogstrukturen” gjennom kronetetthet og kronehøyde 



Lasermålte data om hvert tre i skogen,  
skogsdrifta Ullevoldseter 

Viser trærne som punkter, med farge etter nyttbarhet. Gul=ikke nyttbare dimensjoner, grønn=massevirke, 
oransj=1 sagstokk, rød=2 sag, og fiolett 3 eller flere sag. 



Finn utvalgte trær 
Søk frem trær på mer enn 1,5m3. Disse vises med blå farge. 



Trærnes helse – IR foto 



Treslag – døde trær 



Helling og driftsteknikk 



Helling og driftsteknikk 



Helling og driftsteknikk 

- Avgrens 0-
områder 

- Figurer 
taubanedrifter 

- Planlegg 
kjøreveier 

 
 
Del inn bestand 
etter tilgjengelighet! 



Ungskogpleie og tynning 
• Kvistavdøing 
• Diameterutvikling og stammeform 

 
-  Laseren kan gi deg info om hvor i trekrona konkurransen foregår! 



Ungskogpleie og tynning 

Ortofoto nIR over 
et område med  
Varierende skog 



Ungskogpleie og tynning 

Det samme område 
vist med NDSM i 
sort/hvitt. Legg 
merke til hvordan 
trekronene 
visualiseres. 



Ungskogpleie og tynning 

Det samme område 
vist med NDSM 
klassifisert med 
farger. Legg merke 
til varierende 
konkurranse i 
kroneskiktet på de 
2 feltene. 
Informasjon som 
kan benyttes? 



Ungskogpleie og tynning 

Zoom inn på aktuelt 
område, og bruk 
informasjonen til å se 
konkurranseforholdet i 
trekronene.  
Se forskjellene i 
lesbarhet mot flyfoto 
under. 



Ungskogpleie og tynning 

Ytterligere zoom, 
de 3 nederste 
meterne av 
vegetasjonene tatt 
ut, og trepunktene 
fra enkelttrebasen 
lagt oppå. 
Jobb med fargene 
for å skape ideell 
visualisering av 
konkurransen i 
kroneskiktet. 



Intensitetsdata - DSM 



Intensitetsdata - DTM 



Intensitet - referansefoto 



Trær i byen 



Trær i byen – alternativ visualisering 



Lavoppløst terrengmodell  
uten trær -  GoogleEarth 
 

Det samme området med 
høyoppløste laserdata og 
trær  
 

Landskapsmodell –  
med og uten trær, enkel visualisering som grunnlag for kommunikasjon 



Laserdataene  om skog og terreng  
i 3D-simulator  - Sognsvann rundt 



Og fremtiden?? 
• Planprosessene MÅ endres 
• Kostnader og ressurser MÅ flyttes fra 

datafangst til analyser og planer 
(brukerorientering) 

• Brukerne må kurses 
• Næringen må forstå at det er ved marginale 

tiltak at behovet for gode data er størst 
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