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0 Produktidentifikasjon og ansvar
0.1 Navn og versjonsnummer
Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge – versjon 1.0.

0.2 Ansvar
Geovekst-forum er ansvarlig for denne spesifikasjonen.

Spørsmål om spesifikasjonen kan rettes til Geovekst-sekretariatet.

E-postadresse: geovekst-sekretariatet@statkart.no

Adresse: Geovekst-sekretariatet
Statens kartverk
Serviceboks 15
3504 Hønefoss
Telefon 32 11 81 00

0.3 Historikk

Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen
0 16. august 2000 Lars Mardal, SK Utkast til spesifikasjon utarbeidet. Spesifikasjonen behandles i Geovekst-

forum 23. juni 2000. Videre arbeid med spesifikasjonen avtales utført i K3-
gruppa (standarden Kart og geodata).

1 (høring) April 2003 Georg Langerak, SK
Lars Mardal, SK

Utkast til revidert spesifikasjon sendt på høring. Høringsfrist 15. mai 2003.

1 (bearbeidet
høringsversjon)

Oktober 2003 Barbi Nilsen, NIJOS
Lars Mardal, SK

Utkast til revidert spesifikasjon der høringskommentarene er innarbeidet.
Spesifikasjonen er avstemt mot standarden Kart og geodata.

1 (bearbeidet
høringsversjon)

November 2003 Geovekst-forum Spesifikasjonen sendt på høring i Geovekst-forum.

1 04.12.2003 Spesifikasjonen ferdigstilt, og gjort tilgjengelig på Geovekst-sidene på
Internett (www.statkart.no/geovekst).

mailto:geovekst-sekretariatet@statkart.no
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1  Formål og omfang
I Stortingsmelding nr. 30 ”Norge digitalt” – et felles fundament for verdiskaping avsnitt 8.2, er ortofoto beskrevet
som et viktig produkt i det periodiske vedlikeholdet av basis geodata, samt at ortofoto er et verdifullt tillegg til
landkartseriene. Formålet med dette dokumentet er å spesifisere ortofoto slik det er beskrevet i Stortingsmeldingen.
Spesifikasjonen skal kunne benyttes direkte ved bestilling av ortofoto.

Etablering av ortofoto for Norge er tenkt gjennomført med omløpsfotografering ca. hvert 5. år for bebygde områder
og jordbruksarealer og ca. hvert 10. år for skogbruksområdene. For fjellområdene kan det være aktuelt å bruke
satellittbilder eller eksisterende flybilder i bildemålestokk 1:40 000. I denne spesifikasjonen defineres det ulike
ortofotostandarder, og det anbefales hvilken ortofotostandard som skal benyttes i ulike områdetyper.
Bruksområdene for ortofoto er forskjellige, og i enkeltprosjekter kan det være aktuelt å avvike fra denne produkt-
spesifikasjonen.

Planen er at etablering av ortofoto for Norge skal gjennomføres i store prosjekter som dekker flere kommuner og
med deltakelse fra en del aktører i tillegg til de vanlige Geovekst-partene. For øvrig er det tenkt at etableringen stort
sett baseres på vanlige Geovekst-prinsipper. Med et ortofotoprosjekt forstår vi et eget prosjekt der hovedmålet er å
produsere digitalt ortofoto. Slike ortofoto blir normalt produsert fra fargebilder etter en egen flyfotografering i
vekstsesongen.

I tilknytning til vanlig fotogrammetrisk kartlegging kan det være aktuelt å produsere ortofoto basert på de samme
bildene som benyttes til kartleggingen. I slike tilfeller anbefales ikke å lage egne ortofotoprosjekter, men å la selve
produksjonen av ortofoto inngå i kartleggingsprosjektet.

Innenfor ortofotoproduksjon er det en stor teknologisk utvikling. Denne spesifikasjonen baserer seg på kjente
teknikker sommeren 2003. Eksempel på ny teknologi er bruk av digitale sensorer (kamera) i stedet for tradisjonelt
flykamera.
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2 Referanser
2.1 Formaliserte dokumenter
Det er nødvendig å ha kjennskap til dokumentene under for fullt ut forstå denne produktspesifikasjonen.

[KOG] Kart og geodata
[SOSI Del 1] SOSI Del 1 Raster
[SOSI Del 3] SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)
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3 Ord og definisjoner
Nedenfor er en samling av ord benyttet i denne spesifikasjonen.

Termene har angitt kilde slik:
[KOG] Kart og geodata
[POF] Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

3.1 Ord og definisjoner
digital høydemodell (DHM)
en systematisk digital representasjon av overflatens høyder [KOG]

MERKNAD
En digital høydemodell skiller seg fra en digital terrengmodell (DTM) ved at i en høydemodell er også objekter
på terrengoverflaten modellert, f.eks. hustak, tretopper, kronetak i skog og brubane. Alternative engelske
betegnelser er Digital Surface Model (DSM) eller Digital Elevation Model (DEM).
Se også grid og TIN, samt merknaden under DTM.

digital terrengmodell (DTM)
en systematisk digital representasjon av terrengoverflatens høyder [KOG]

MERKNAD
En DTM er en samling av et stort antall terrengpunkter med høyde. Punktene kan være organisert som et
regelmessig rutenett eller i et mer uregelmessig mønster som beskriver terrengets knekklinjer. Den siste
metoden vil normalt gi den beste beskrivelsen av terrengoverflaten.
Se også grid og TIN.

georeferering
stedfesting ved koordinater i et kjent geodetisk referansesystem [KOG]

grid
punkter organisert i et regelmessig rutenett med fast maskevidde [KOG]

MERKNAD
Se også TIN.

mosaikk
flere ortofoto sammensatt til et større sømløst ortofoto [POF]

MERKNAD
Det er en målsetting at skjøtene mellom enkeltortofotoene skal være usynlig.

ortofoto
georeferert fly- eller satellittbilde i ortogonalprojeksjon [KOG]

MERKNAD
Ortofotoet har samme geometriske egenskaper som et kart og er knyttet til et kartkoordinatsystem. Ortofotoet
kan vises sammen med digitale kartdata. Objekter (f.eks. hus, stolper, trær, broer) som ikke er modellert i
høydemodellen, vil ha avvikende projeksjon. Dersom ortofotoet er rektifisert slik at alle oppstikkende objekter
blir avbildet uten fortegning, kalles dette et ”sant ortofoto” (”true ortophoto”).

ortofotooppløsning
bakkeoppløsning for ferdigprodusert ortofoto [KOG]

MERKNAD
Når man sier høy oppløsning mener man en lav verdi for ortofotooppløsning. Dette er forskjell fra annen bruk
av begrepet oppløsning!
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Se også standarden Kart og geodata, Tillegg C, om hvilke detaljer som vises i et ortofoto.

EKSEMPEL
Et ortofoto med ortofotooppløsning 20 cm, har bildeelementer med størrelse 20 cm x 20 cm i terrenget.

piksel
et digitalt bildes minste enhet med en definert geometrisk utstrekning og intensitetsverdi [KOG]

rektifisering
metode for transformasjon av et fotografisk bilde (sentralprojeksjon) av et objekt, til en ortogonalprojeksjon av
objektet på et bestemt plan [KOG]

resampling
metode for å bestemme gråtonen/fargen til et piksel etter en rektifisering [KOG]

skanning
sveipeprosess for konvertering fra analog til digital representasjon av bilder, kart og andre dokumenter [KOG]

skanneoppløsning
oppløsning som benyttes ved skanning av originalt bildemateriale [POF]

TIN
digital høydemodell hvor punktene er organisert som hjørnene i trekanter [KOG]

MERKNAD
Fra engelsk: Triangulated Irregular Network.
Trekantene kan ha ulik form og størrelse og utgjør dermed et uregelmessig nettverk.
Se også grid.
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4 Generelle og prinsipielle forhold
Nedenfor er ulike ortofotostandarder beskrevet. Detaljerte kvalitetskrav for de ulike ortofotostandardene er
spesifisert i kapittel 5.

4.1 ”Ortofoto Tettbebyggelse”
Ortofoto etter denne standarden er tenkt benyttet for byområder og utbyggingsområder der det er behov for ortofoto
med god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Typiske spesifikasjoner er bildemålestokk 1:6000-1:10 000 og
ortofotooppløsning 12,5 cm. Prosjektene vil normalt ha begrenset omfang.

Et ortofoto av denne typen er egnet til å vises på skjerm sammen med FKB-A/B-data i skjermmålestokker ned mot
1:500.

4.2 ”Ortofoto Bebyggelse og jordbruk”
Dette er et flerbruks ortofoto som er tenkt benyttet for områder som i hovedsak består av tett- og spredtbebyggelse
og jordbruksområder. Normalt benyttes fargebilder med bildemålestokk 1:12 000-1:15 000, fotografert i
vekstsesongen (midtsommers) og ortofotooppløsning 25 cm.

Et ortofoto av denne typen er egnet til å vises på skjerm sammen med FKB-A/B/C-data i skjermmålestokker ned
mot 1:700.

4.3 ”Ortofoto Skog”
I tilknytning til skogbruksplanlegging blir det ofte produsert ortofoto. Stedfestingsnøyaktigheten er i mange tilfeller
dårlig, og i noen grad er det benyttet infrarøde bilder. Hittil er det vurdert at ortofoto laget på bakgrunn av slike
bilder i liten grad er egnet for vanlige Geovekst-prosjekter. Dette gjelder spesielt ortofoto produsert med infrarøde
bilder. Nye produksjonsmetoder som flyfotografering med digitale sensorer vil fremover gi muligheter til økt felles
bruk av ortofoto basert på denne standarden.

Ortofotooppløsning for denne ortofotostandarden er 50 cm, og typisk bildemålestokk er 1:18 000-1:22 000.

Et ortofoto av denne typen er egnet til å vises på skjerm sammen med FKB-A/B/C-data i skjermmålestokker ned
mot 1:1000.

4.4 ”Ortofoto Fjell”
Dette er et produkt med lavere kvalitet, for eksempel basert på eksisterende flybilder i bildemålestokk 1:40 000
eller satellittbilder, som etableres for å gjøre ortofotodekningen mest mulig fullstendig. Kvaliteten defineres ikke
nærmere i denne spesifikasjonen.
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5 Overordnede krav – krav til ferdigprodusert ortofoto
I dette kapitlet spesifiseres krav til ortofoto for de ulike ortofotostandardene definert i kapittel 4. Bruksområdene
for ortofoto varierer, og i enkelte prosjekter kan det være aktuelt å fravike fra kravene i dette kapitlet. Eventuelle
avvik må spesifiseres i den enkelte kontrakt.

Når det gjelder krav til produksjon av ortofoto, er disse spesifisert i kapittel 6, mens leveranse av ortofoto er
spesifisert i kapittel 7.

5.1 Krav til den visuelle (radiometriske) ortofotokvaliteten
Den visuelle kvaliteten til et ortofoto må sees i sammenheng med bruksområdene som er definert i kapittel 4.
Følgende kvalitetsparametere gjelder for bildekvaliteten til ferdigprodusert ortofoto (kravene er like for alle
ortofotostandarder):
1. Ortofotoet (den visuelle kvaliteten) skal være klart og skarpt. Se figur 1 i vedlegg 2.
2. Ortofotoet kan være dekket av maksimalt 3 % skygge fra skyer. Tettbebygde områder skal så langt som mulig

være helt fri for skygger fra skyer. Det tillates ikke at ortofotoet er dekket av skyer.
3. Skygger som kastes fra oppstikkende objekter, skal ikke være større/lengre enn hva som kan oppnås ved en

solhøyde lik 30°. Ved spesielle behov kan det være aktuelt å stille strengere eller svakere krav til solhøyde.
Dette må avtales i det enkelte prosjekt.

4. Ortofotoet skal så langt som mulig være fri for striper og andre merker som skyldes for eksempel rusk ved
skanning av eller såkalte "static marks"-skjolder i flybildene, fremkalling mv. Se figur 2 i vedlegg 2.

5. Det skal være jevn tone og kontrast over hele ortofotoet, og synlighet av bildeskjøter skal være minimal.
Dersom ortofotoet er etablert fra flybilder med ulik opptaksdato, aksepteres det at skjøtene mellom
flygningene vises. Se figur 3, 4, 5 og 6 i vedlegg 2.

6. Tap av bildekvalitet i produksjonen skal være minimal (sammenligning av ferdig ortofoto med originale
flybilder).

5.2 Krav til stedfestingsnøyaktighet
I tabell 1 finnes kravene til stedfestingsnøyaktighet til ferdigprodusert ortofoto. Kvalitetsmålet som er benyttet er
maksimalt tillatt standardavvik i grunnriss. I tillegg settes krav til ortofotooppløsning for de ulike ortofoto-
standardene.

Det forventes bedre stedfestingsnøyaktighet ved objekter som er kartlagt fra flybilder (for eksempel vegkant) enn
kravene i tabellen under. Dersom det er uoverensstemmelse mellom FKB-data og ortofoto, må oppdragstaker
kontakte oppdragsgiver for å diskutere eventuelle tiltak.

I denne spesifikasjonen spesifiseres ikke sanne ortofoto (”true orthophoto”). Store markerte tekniske anlegg skal
imidlertid rektifiseres slik at de ikke blir fortegnet i ortofotoet. Se figur 7 i vedlegg 2. Eksempel på store markerte
anlegg er bru, trafikkmaskin og damanlegg. Eksempel på objekter som ikke regnes som store markerte anlegg, er
høyspentmaster og stolper. 

Et ortofoto produsert etter de ulike ortofotostandardene kan dekke ulike områdetyper. På bakgrunn av dette
differensieres kravet til stedfestingsnøyaktighet for ulike områdetyper innenfor den enkelte ortofotostandard. Se
figur 1.
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Figur 1: Eksempel på inndeling i områdetyper for en ortofotostandard. Kartgrunnlag er ”Norgesraster 50 000” fra
Statens kartverk.
Kartet viser et område der det skal etableres ortofoto etter standarden ”Ortofoto Bebyggelse og jordbruk”.
Når det gjelder krav til stedfestingsnøyaktighet, differensieres disse etter ulike områdetyper. Inndeling av
områdetyper bygger på de samme prinsipper som inndelingen av FKB-standarder:
- FKB-A/B. Dette er områder som typisk er kartlagt etter FKB-A/B-standard og detaljert

høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 1 meter). I eksemplet vil FKB-A/B-områder typisk
være områder tegnet med grå farge.

- FKB-B. Dette er områder som typisk er kartlagt etter FKB-B-standard med standard høydegrunnlag
(høydekurver med ekvidistanse 5 meter). I eksemplet vil FKB-B-områder typisk være områder tegnet
med gul og hvit farge.

- FKB-C. Dette er områder som typisk er kartlagt etter FKB-C-standard med standard høydegrunnlag
(høydekurver med ekvidistanse 5 meter). I eksemplet vil FKB-C-områder typisk være områder tegnet
med grønn farge.

Ortofotostandard
FKB-standard Tettbebyggelse Bebyggelse og jordbruk Skog
A/B 35 50 90
B 90 90 90
C 150 300 500
Ortofotooppløsning 12,5 25 50
Tabell 1: Krav til stedfestingsnøyaktighet (maksimalt tillatt standardavvik i grunnriss) og

ortofotooppløsning for ferdigprodusert ortofoto. Alle tall har enhet cm.

Tilleggsregler:
For områder der det er vanskelig å se terrenget på grunn av tett vegetasjon og i svært bratte områder, aksepteres
større standardavvik enn kravene i tabell 1.
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6 Spesielle krav – krav til produksjon
I dette kapitlet spesifiseres krav til produksjon av ortofoto. Disse kravene samsvarer med de som står i standarden
Kart og geodata.

Når det gjelder krav til flyfotografering, skanning av flybilder, signalering og innmåling av kjentpunkter m.m. som
ikke er omtalt i denne spesifikasjonen, gjelder de samme krav som ved tradisjonell kartlegging. Se standarden Kart
og geodata. Det samme gjelder hva som skal leveres av produkter og rapporter fra dette arbeidet.

6.1 Geodetisk grunnlag
Alle ortofoto skal etableres i EUREF89/UTM sone 32, 33 eller 35. I Geovekst-veiledningsperm kapittel 16
Retningslinjer for innføring av EUREF89, finnes en oversikt som viser hvilke UTM-soner som gjelder for ulike
deler av landet.

I mange kommuner har man ikke tatt i bruk EUREF89 som offisielt geodetisk grunnlag ennå. I disse kommunene
skal ortofotoet i tillegg etableres i kommunens offisielle referansesystem (NGO48 eller lokalt system).

6.2 Flyfotografering og skanning
Som nevnt tidligere, er den visuelle ortofotokvaliteten svært viktig, og denne er avhengig av flyfotograferingen og
skanningen av flybildene. Vurderingen av den visuelle ortofotokvaliteten er ofte subjektiv og vil ofte være grunnlag
for diskusjon. For å unngå at det ved leveranse av ferdigproduserte ortofoto oppstår diskusjon vedr. den visuelle
ortofotokvaliteten til det endelige produktet, anbefales det på det sterkeste at oppdragsgiver og oppdragstaker har
fortløpende kontakt i et ortofotoprosjekt. Dette gjelder spesielt ved godkjenning av flyfotografering og skanning av
flybilder.

Ortofotostandard
Tettbebyggelse Bebyggelse og jordbruk Skog

Bildemålestokk 1:6000-1:10 000 1:12 000-1:15 000 1:18 000-1:22 000
Film Farge Farge Farge

Pankromatisk
Infrarød

Fototidspunkt (1) Etter løvsprett Etter løvsprett Etter løvsprett
Flybildebildekvalitet Bedre enn ved tradisjonell

kartlegging. Må sees i
sammenheng med krav til
bildekvalitet på ortofoto.

Bedre enn ved tradisjonell
kartlegging. Må sees i

sammenheng med krav til
bildekvalitet på ortofoto.

Bedre enn ved tradisjonell
kartlegging. Må sees i

sammenheng med krav til
bildekvalitet på ortofoto.

Kameratype (2) Normalvinkel Vidvinkel Vidvinkel
Lengdeoverlapp 60 % 60 % 60 %
Sideoverlapp (2) 20-40 % 20-30 % 20-30 %
Flyfotograferingsretning (3) Fortrinnsvis nord/sør Fortrinnsvis nord/sør Fortrinnsvis nord/sør
Skanneoppløsning ≤ 10 µm ≤ 15 µm ≤ 15 µm
Tabell 2: Krav til flyfotografering og skanning.

(1) Fotografering med fargefilm bør skje i vekstsesongen når vegetasjonen er grønn. Fotografering med
fargebilder bør derfor foretas etter løvsprett og før det oppstår tørkeskader på trærne. Flyfotograferingen
bør gjøres så midt på dagen som mulig, dette for å unngå slagskygger.

(2) Topografi og bebyggelse bestemmer hvilken kameratype og sideoverlapp man skal velge. Kuppert terreng
krever større sideoverlapp enn flatt terreng. I byområder kan det for eksempel være aktuelt å flyfotografere
med større sideoverlapp for å unngå at høye bygninger blir mye fortegnet, mens det i skogområder kan det
være aktuelt å flyfotografere med normalvinkelkamera for bedre innsyn på bakken.

(3) Basert på erfaring virker det som om den visuelle kvaliteten til ortofotoet blir bedre ved å flyfotografere
nord/sør. Dersom prosjektutforming og prosjektøkonomi tillater dette, bør man forsøke å fly i denne
retningen. Se figur 8 i vedlegg 2.
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6.3 Bildeorientering
Når det gjelder utførelsen av bildeorientering, vises det til Kart og geodata.

Kravene til bildeorientering i ortofotoprosjekter er ikke like strenge som ved tradisjonell kartlegging. Kvalitets-
målet som skal benyttes er standardavvik for uavhengige kontrollpunkter (minimum 20 punkter jevnt fordelt over
ortofotoområdet), og toleransen settes til 15 µm av bildemålestokken.

For å kontrollere bildeorienteringen, skal det i alle prosjekter signaleres minimum 20 kontrollpunkter jevnt fordelt
over hele ortofotoområdet. Kontrollpunktenes koordinater skal være ukjente for oppdragstakeren. Etter at bilde-
orienteringen er utført, måler oppdragstaker de 20 kontrollpunktene og leverer resultatet til oppdragsgiver som så
kan beregne standardavviket.

Rapportering av bildeorienteringen skal gjøres som ved tradisjonell kartlegging, se Kart og geodata. Selv om det
benyttes andre kvalitetsmål enn ved tradisjonell kartlegging, skal det i rapporten medfølge utskrift av beregningene
med angivelse av standardavvik for nypunkter, vektsenheten, ytre orienteringselementer, samt restavvik i
kjentpunktene/kontrollpunktene. Ved vurdering og kommentering av resultatet fra bildeorienteringen, skal disse
beregningene også inngå.

6.4 Etablering av terrengmodell (DTM)
For å få et nøyaktig ortofoto trengs en høydemodell med høy detaljeringsgrad og god stedfestingsnøyaktighet.
Stedfestingsnøyaktigheten til høydemodellen er den mest kritiske faktoren for nøyaktigheten til ortofotoet. Dette
gjelder spesielt dersom området det skal etableres ortofoto for, er kuppert.

Spesifikasjonen forutsetter bruk av DTM. I områder med store, markerte tekniske anlegg (se avsnitt 5.2), skal
imidlertid terrengmodellen modifiseres slik at man i disse områdene opererer med en DHM.

Normalt benyttes eksisterende høydedata som grunnlag for å lage terrengmodellen. Dette betyr at i bebygde
områder benyttes detaljert høydegrunnlag (høydekurver med ekvidistanse 1 meter), mens det i resterende områder
benyttes høydekurver fra ØK (høydekurver med ekvidistanse 5 meter). Dersom det er etablert FKB-data i området,
skal høydebærende objekttyper også inngå som grunnlag for etablering av terrengmodellen. I SOSI Del 3 Produkt-
spesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) kapittel 6.2 Terrengform er det en liste som viser hvilke høyde-
bærende objekttyper som skal benyttes ved etablering av terrengmodellen. Området som terrengdataene dekker, må
være større enn ortofotoområdet.

Normalt vil det finnes feil i eksisterende terrengdata. Dette kan for eksempel være at noen objekter har opplagte
høydefeil. Oppdragsgiver skal kontrollere terrengdataene før de oversendes til oppdragstaker. Eventuelle
”opplagte” feil i terrengdataene skal rettes av oppdragsgiveren.

Eksempel på ”opplagte” feil:
- Høydetall på en høydekurve er opplagt feil (avviker fra nabokurvene).
- Objekter mangler høydeverdi eller har fått en fiktiv høyde (for eksempel 0 eller 9999).
- Linjer/kurver mangler høydeverdi eller har feil høydeverdi i enkelte av punktene i linjen.
- Avviket mellom kryssende kurver er unormalt stort. Dette kan spesielt oppstå i de tilfellene man benytter

”gamle” høydekurver fra ØK og nykonstruerte FKB-data som grunnlag for generering av terrengmodellen.

Dersom oppdragsgiver eller oppdragstaker oppdager store mangler i eksisterende data, er det viktig at de i
samarbeid vurderer hvor mye arbeid som skal gjøres for å rette disse feilene, eventuelt hvor mye man skal redusere
på kvalitetskravene for stedfestingsnøyaktighet for ferdig ortofoto.

Nedenfor finnes en tabell som viser eksempel på hvilken nøyaktighet terrengmodellen må ha for å tilfredstille
kravene til ferdig ortofoto. Kvalitetsmålet for terrengmodellen er maksimalt tillatt standardavvik i høyde.
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Ortofotostandard

FKB-standard

Tettbebyggelse
Bildemålestokk 1:10 000

Sideoverlapp 30 %
Normalvinkelkamera

Bebyggelse og jordbruk
Bildemålestokk 1:15 000

Sideoverlapp 20 %
Vidvinkelkamera

Skog
Bildemålestokk 1:18 000

Sideoverlapp 20 %
Vidvinkelkamera

A/B 100 65 125
B 285 125 125
C 485 435 730
Tabell 3: Eksempler på krav til stedfestingsnøyaktighet i cm (maksimalt tillatt standardavvik i høyde) for

terrengmodellen. Se vedlegg 1 for fullstendig oversikt over krav til terrengmodellen for alle
kombinasjoner av bildemålestokk, sideoverlapp og kameratype.

Terrengtype og tilgang på eksisterende høydedata avgjør om terrengmodellen skal etableres som en TIN- eller grid-
modell, eller en kombinasjon av disse. Dersom det velges å benytte en grid-modell, skal denne ha en oppløsning
slik at markerte terrengformasjoner og knekklinjer i terrenget tas vare på i modellen.

6.5 Fremstilling av ortofoto
Om nødvendig skal det utføres utjevning av lys- og fargenyanser for å minimalisere store forskjeller mellom
enkeltbilder og striper, men ikke så mye at tolkbare detaljer forsvinner. Se eksempler i vedlegg 2.

Sammensetting av enkeltortofotoene skal utføres slik at bildeskjøtene blir minimalt synlige. Dersom det må
benyttes manuelle sømlinjer for å minske synligheten av bildeskjøter, skal disse følge naturlige avgrensninger i
terrenget, men helst ikke registrerbare kartdetaljer (for eksempel veg- , vann- og dyrkamark-kanter). Ved
sammensetting av flere enkeltortofoto, skal så langt som mulig de midterste delene av enkeltortofotoene benyttes.

Retusjering/bildemanipulering av ortofoto i områder som er sikkerhetsgradert av Nasjonal sikkerhetsmyndighet
(NSM), skal gjøres i henhold til NSMs bestemmelser.
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7 Leveranse av ortofoto og terrengmodell
7.1 Standardleveranse

Ortofotostandard
Tettbebyggelse Bebyggelse og jordbruk Skog

Bildeformat JPEG med
komprimeringsgrad 10

JPEG med
komprimeringsgrad 10

JPEG med
komprimeringsgrad 10

Fargedybde 24 bit farge 24 bit farge 24 bit farge
Georeferering SOSI-fil SOSI-fil SOSI-fil
Ortofotooppløsning 12,5 cm 25 cm 50 cm
Oppdeling (”tiling”) (1) Etter standard

kartbladinndeling
Etter standard

kartbladinndeling
Etter standard

kartbladinndeling
Terrengmodell (2) Skal leveres Skal leveres Skal leveres
Sømlinjer (3) Skal leveres Skal leveres Skal leveres
Tabell 4: Krav til leveranse av ortofoto.

(1) De enkelte delene (”tilene”) av ortofotoet skal navnes med kartbladindeksen. Det skal benyttes samme
navn for bildefilene og georeferansefilen.

Eksempel for ortofoto med oppløsning 25 cm oppdelt etter kartbladinndeling 1:2000 i NGO48:
CH121-2-1o.TIF => bildefil som inneholder bildedata for kartblad CH121-2-1
CH121-2-1o.SOS => georeferansefil for bildefilen CH121-2-1o.TIF

Eksempel for ortofoto med oppløsning 25 cm oppdelt etter kartbladinndeling 1:2000 i EUREF89:
499-304-21o.TIF => bildefil som inneholder bildedata for kartblad 499-304-21
499-304-21o.SOS => georeferansefil for bildefilen 499-304-21o.TIF

Eksempel for ortofoto med oppløsning 50 cm oppdelt etter kartbladinndeling 1:5000 i NGO48:
CH121-5-1o.TIF => bildefil som inneholder bildedata for kartblad CH121-5-1
CH121-5-1o.SOS => georeferansefil for bildefilen CH121-5-1o.TIF

Eksempel for ortofoto med oppløsning 50 cm oppdelt etter kartbladinndeling 1:5000 i EUREF89:
499-304-00o.TIF => bildefil som inneholder bildedata for kartblad 499-304-00
499-304-00o.SOS => georeferansefil for bildefilen 499-304-00o.TIF

(2) Terrengmodellen (inkl. overflatemodellen ved tekniske anlegg) som er benyttet ved rektifisering av bildene
skal leveres som en SOSI-fil. Grid-punkter skal leveres som en punktsky, og kodes som objekttype DTM-
punkt. Linjer i TIN-modeller skal kodes som objekttypen Terrenglinje.

Dersom det i prosjektet er utført arbeid med å etablere en ny terrengmodell eller forbedre eksisterende
terrengdata, skal disse terrengdataene inngå i leveransen. Terrengdataene (terrenglinjer, terrengpunkt osv.)
skal leveres i henhold til SOSI-standarden. Det kan også være aktuelt å generere nye høydekurver ut fra
den forbedrede terrengmodellen. Dette avklares i det enkelte prosjekt.

(3) Som en del av ortofotoleveransen skal det leveres metadata som inneholder sømlinjene som er benyttet ved
mosaikkering, og metainformasjon om enkeltortofotoene. Følgende informasjon skal finnes om enkelt-
ortofotoene:
- Dekningsnummer
- Stripenummer og bildenummer
- Fotodato
- Fotofirma
- Ortofotoprodusent
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Figur 2: Krav til minimumskoding for leveranse av metadata i et ortofotoprosjekt. ..OrtofotoAvgrensning skal
avgrense enkeltortofotoene, og ..OrtofotoAreal skal benyttes som representasjonspunkt for enkelt-
ortofotoene.

7.2 Spesialleveranse
Et ortofoto utgjør stor datamengde og blir derfor ofte ”tungt” å håndtere. I tillegg til standardleveransen kan det
derfor være aktuelt å tilrettelegge ortofotoet for et bestemt bruksområde eller aktuelt GIS-system. En god løsning er
å produsere ortofoto med stor oppløsning, og så fremstille kopier med redusert oppløsning (ortofotopyramide).
GIS-systemet kan da utnytte dette ved at det velger automatisk den oppløsningen som er passende for den måle-
stokken som benyttes på skjermen.

7.3 Rapport
Som en del av leveransen av ortofotoet skal det inngå en kortfattet rapport med faktaopplysninger om ortofoto-
produksjonen. Rapporten skal inneholde:
- Oppfyllelse av toleranser. En vurdering av ferdigprodusert ortofoto på bakgrunn av kvalitetskravene spesifisert

i kapittel 5.
- Eventuelle problemer i prosjektet.
- Produksjonsmetode og vurdering av resultatene fra produksjonsprosessene (flyfotografering, aerotriangulering,

etablering av terrengmodell, bildebehandling, mosaikkering).
- Omfanget av redigeringer gjort på høydedataene.
- Type terrengmodell som er benyttet under rektifiseringen (TIN eller grid). Ved bruk av grid skal punktavstand

oppgis.
- Metode som er benyttet ved rektifisering og resampling.
- Egenkontroll som er utført i prosjektet.
- Oversiktskart som viser området det er produsert ortofoto for.
- I de tilfeller ortofoto leveres i både EUREF89 og NGO48, skal det opplyses om ortofoto er transformert

mellom systemene eller om det er produsert separat i begge system.

.FLATE

..OBJTYPE OrtofotoAreal

..FTEMA 9460

..DEKN-NR <T10>

..STRIPE-NR <T4>

..BILDE-NR <T4>

..FOTO-DATO <dato>

..FLYFIRMA <T20>

..ORTOFOTO-PRODUSENT <T20>

.LINJE/.KURVE

..OBJTYPE OrtofotoAvgrensning

..LTEMA 9460
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VEDLEGG 1: FORVENTET STEDFESTINGSNØYAKTIGHET TIL ORTOFOTO

Tabellen under viser nødvendig DHM-nøyaktighet som funksjon av bildeorientering og ønsket stedfestings-
nøyaktighet til ferdig ortofoto.
Ved å dobbelklikke i tabellen kan man selv legge inn verdier for å beregne forventet stedfestingsnøyaktighet eller
hvilket krav man skal sette til høydemodellen mv. for å oppnå en bestemt nøyaktighet for ortofotoet.

Forventet stedfestingsnøyaktighet (standardavvik) for ortofotoet kan beregnes slik:
2

222 )15( 





 ⋅+⋅=+=

c
s

rmmsss DHM
maksbHbildeorstedf µ

sbildeor = 15 µm . mb hvor 15 µm er den antatte nøyaktigheten som følge av bildeorienteringen og ortofoto-
fremstillingen for aktuell bildemålestokk. Det forutsettes her aerotriangulering (og ikke direkte bruk av 
ytre orienteringselementer fra GPS/INS) og bruk av en sofistikert resamplingsmetode (f.eks. bilineær 
interpolasjon eller andre mer avanserte metoder.)

mb = bildemålestokktallet
sH = rmaks . sDHM/c 
sDHM = standardavviket til høydemodellen
rmaks = maksimal avstand i flybildet til bildets nadir
c = kamerakonstanten (30 cm for normalvinkelkamera, 15 cm for vidvinkelkamera)

FKB-standard mb L S c rmaks s_bildeor
Ortofotostandard (%) (%) (cm) (cm) (cm) s_stedf s_DHM s_stedf s_DHM s_stedf s_DHM
Sett inn tall i gule felt 16,3 0 0 0 0
Sett inn tall i gule felt 16,3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Tettbebyggelse 6000 60 20 30 10,3 9 35 99 90 261 150 437

6000 60 30 30 9,3 9 35 109 90 290 150 484

6000 60 40 30 8,3 9 35 122 90 324 150 542

8000 60 20 30 10,3 12 35 96 90 260 150 436

8000 60 30 30 9,3 12 35 106 90 289 150 484

8000 60 40 30 8,3 12 35 119 90 323 150 541

8000 60 20 15 10,3 12 35 48 90 130 150 218

8000 60 30 15 9,3 12 35 53 90 144 150 242

8000 60 40 15 8,3 12 35 59 90 161 150 270

10000 60 20 30 10,3 15 35 92 90 259 150 435

10000 60 30 30 9,3 15 35 102 90 287 150 483
10000 60 40 30 8,3 15 35 114 90 321 150 540

10000 60 20 15 10,3 15 35 46 90 129 150 218

10000 60 30 15 9,3 15 35 51 90 144 150 241
10000 60 40 15 8,3 15 35 57 90 161 150 270

Bebyggelse og 12000 60 20 30 10,3 18 50 136 90 257 300 873

jordbruk 12000 60 30 30 9,3 18 50 151 90 285 300 969

12000 60 20 15 10,3 18 50 68 90 129 300 437

12000 60 30 15 9,3 18 50 75 90 143 300 484

15000 60 20 15 10,3 22,5 50 65 90 127 300 436
15000 60 30 15 9,3 22,5 50 72 90 141 300 484

Skog 18000 60 20 15 10,3 27 90 125 90 125 500 728
18000 60 30 15 9,3 27 90 139 90 139 500 808

22000 60 20 15 10,3 33 90 122 90 122 500 728
22000 60 30 15 9,3 33 90 135 90 135 500 807

A/B (cm) B (cm) C (cm)

Tabell 1: Krav til nøyaktighet i DHM gitt krav til stedfestingsnøyaktighet i ortofotoet. L = lengdeoverlapp og
S = sideoverlapp. Øvrige parametere er forklart over.

Av tabellen ser man at hvis man ønsker en stedfestingsnøyaktighet på minimum 35 cm i grunnriss for ortofoto-
standarden Tettbebyggelse for FKB-standard A/B (se første linje for Tettbebyggelse), kan standardavviket til
høydemodellen maksimalt være 99 cm. I formelverket er det brukt "1 ganger sigma" (1.sDHM), og sannsynligheten
for at man da holder seg innenfor den beregnede stedfestingsnøyaktigheten på 35 cm vil da være ca. 68 %.
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VEDLEGG 2: EKSEMPLER PÅ VISUELL KVALITET FOR ORTOFOTO

Figur 1: Eksempel på varierende visuell ortofotokvalitet. Ortofotoet er laget fra flybilder med bildemålestokk
1:15 000 og ortofotooppløsning 20 cm.
Det samme området er fotografert med mindre enn en måneds mellomrom. Det vurderes slik at den
øverste delen av bildet viser eksempel på et ortofoto som ikke er klart og skarpt, mens den nederste delen
viser hvilken visuell kvalitet man bør kunne forvente. Legg merke til fargeforskjellen mellom de to
delene, samt hvor mørke skygger det er i den øverste delen av ortofotoet.
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Figur 2: Eksempel på rusk/hårstrå i et ortofoto (lang lys strek midt i bildet). Slike merker skal man så langt som
mulig unngå i ferdigprodusert ortofoto.
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Figur 3: Flybilde med store forskjeller i lysintensitet (mye lysere i midten enn ut mot sidene). Her må lys-
intensiteten justeres for å få til et godt ortofoto.
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Figur 4: Samme område flyfotografert med en måneds mellomrom. Legg merke til hvor forskjellig utseende
bildene kan få med ulik fotodato. Selv om man flyfotograferer nabostriper med bare en dags mellomrom,
kan forskjellig vær- og lysforhold medføre at skjøtene mellom nabostriper kan bli synlige.
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Figur 5: Øverst: Eksempel på meget god mosaikk av tre enkeltortofoto. Det er ikke mulig å se skjøtene mellom
enkeltortofotoene.
Nederst: Samme bilde med sømlinjene påført (røde streker).
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Figur 6: Eksempel på ortofoto med dårlig kontrast- og fargeutjevning mellom enkeltortofotoene. I dette eksemplet
er sømlinjene i tillegg rettlinjet. Dette i kombinasjon med den dårlige kontrast- og fargeutjevningen gjør
at bildeskjøtene vises svært godt. Det forventes at bildeskjøtene er mindre tydelige enn i dette eksemplet.
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Figur 7: Eksempel som viser at terrengmodellen ikke er justert ved tekniske anlegg (bru). Brua får et bølge-
mønster, noe som ikke aksepteres.
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Figur 8: Eksempel på et ortofotoområde sammensatt av mange enkeltortofoto (sømlinjene er tegnet i rødt). Legg
merke til de store lysforskjellene i vannet. Dette skyldes at vannet blir reflektert ulikt for forskjellige deler
av flybildet, og virkningen vil særlige inntre dersom det er bølger. Ved å flyfotografere nord/sør og eller
med større sideoverlapp, kan man minimalisere denne virkningen.
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