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I 2015 ble flere kulturminner i 
Rjukan og Notodden erklært 
en del av UNESCOs 
verdensarv. Orbiton ble 
kontaktet av Telemark 
Fylkeskommune som ønsket å 
benytte seg av droneteknologi 
for å lage en 3D-modell av 
Vemork kraftstasjon på 
Rjukan.
Vemork kraftstasjon består både av den tidligere 
kraftstasjonen og den moderne, aktive 
kraftstasjonen. Derfor var den største utfordringer 
for droneflyvning – i tillegg til det vanskelige 
terrenget – nettverket av høyspentmaster og 
ledninger. Etter en grundig risikoanalyse utførte 
Orbiton 16 tokter ved Vemork, med til dels 
krevende flyvninger pga turbulens langs den bratte 
fjellsiden. Ca. 500 bilder ble tatt fra luften av 
kraftstasjonen og rørgata iht en bestemt 
avbildingsprotokoll som skulle sørge for korrekt 
produksjon av 3D-modellen.

OPPDRAGET

DATASAMLING
ET 2D-DATASETT  
BLIR OMGJORT TIL 3D

“Structure from motion” (SfM) er en 
bildebehandlingsteknikk som består av å 
produsere tredimensjonelle strukturere fra 
todimensjonelle bildesekvenser. Dette var 
utgangspunktet Orbiton benyttet for 
datafangsten ved Vemork.

Flere forhåndsprogrammerte flyvninger ble 
planlagt og oppdraget ble løst både med full 
automasjon, og utfyllende, manuelle flyvninger.

GPS-data fra dronen ble registreret i 
bildefilene. Det betyr at x, y og z-koordinatene 
ble satt inn i hvert enkelt bilde for å vite den 
nøyaktige posisjonen det ble tatt fra. Denne 
GPS-informasjonen ble så benyttet som 
grunnlag for produksjon av 3D-modellen.



RESULTATER

1. For fotografering benyttet Orbiton et spesialtilpasset kamera 
med 24 Mpix oppløsning og 19 mm optikk. Det ble fotografert 
med 85 % og 65 % overlapp. Det ubemannede systemet ble 
programmert til å fly i en hastighet på 7 m/s på 70 og 100 meters 
høyde. For å sikre en høy detaljgrad i datasettene, foregikk 
flyvningene i 90 graders vinkel mot hverandre. Resultatene viste en 
høy oppløsning fra pikselsenter til pikselsenter, i dette tilfellet en 
GSD (Ground Sample Distance) på godt under 2 cm.

2. For å produsere en 3D-modell, blir pikselbasert data (digitale 
fotografier) først omgjort til en såkalt “punktsky” – som er et 
datasett bestående av millioner av individuelle punkter. Disse 
individuelle punktene blir så forbundet via små trekanter slik at alle 
punkter er vevd sammen i en såkalt “wireframe”. Trekantene blir 
brukt for å generere en fast overflate mellom punktene. Til slutt blir 
RGB-data fra selve fotografiene brukt til å fargelegge overflatene 
mellom punktene.
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Orbiton AS er et av Norges ledende droneselskaper. Bedriften 
leverer sertifiserte inspeksjonstjenester og autonome dataløsninger 
for industri og infrastrukturselskaper. Orbiton AS har levert tjenester 
til Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energi direktorat, Rambøll, 
AF Gruppen, Lemminkäinen, Dr. Ing. A. Aas Jakobsen, mfl.  Bedriften 
har også foretatt spesialoppdrag i regi av Statsministerens kontor, 

Politiet og for NRK Nyheter. Leveransene består av avansert teknisk 
skanning og prosessering.  

I tillegg til pikselbasert data, leveres det georefererte ortofoto, digitale 
høydemodeller, 3D-modeller, CAD- og GIS-filer, infrarød skanning, 
samt sertifiserte inspeksjons- og valideringsrapporter.

Orbiton Unity er en dataanalyse- 
og administrasjonssoftware-suite 
knyttet til bruk av ubemannede 
systemer. 

Orbiton Unity gir kunden 
mulighet til å systematisere, 
administrere og analysere 
resultatene av sine dronedata ved 
bruk av forskjellige tekniske 
verktøy.
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