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Skråbilder 

• Bilder tatt på skrå i 

stedet for rett ned 

• Dekker gjerne en 

bredde på 200-500 

m (på bakken) 

• Overlapp og bilder 

fra flere retninger 

• Bunnen vises på 

grunt vann 

(polariseringsfilter) 

• Redusert behov for 

befaringer 

3 forminskede utsnitt fra Tverrlandsmyra, 

ved Sandvatnet, Skånland 

3 ulike 

bilder fra 

samme 

sted 



  

Status skråbilder 

Troms 

• Troms er det fylket i 

landet som har best 

dekning av skråbilder 

• Bildene dekker  

– Kystsone, øyer 

– Fastlandet 

– Hovedveger 

– Større 

elver/innsjøer 

• I alt: 26277 bilder 

Utsnitt fra E6 ved Øse i Gratangen 



  

Historikk skråbilder 

Troms 

• Spleiselag 

– Aktuell kommune (via 

skjønnsmidler FM) 

– Troms fylkeskommune 

– Prosjektmidler KLD 

– Statens vegvesen 

– NVE 

– Kystverket 

– Statskog 

• Fotografert i perioden 

2003-2010  

Utsnitt fra Evenskjær i Skånland 



  

Dekning, 

fotodatoer 



  

Til bruk i saksbehandling 

• Tilgang via standard 

kartinnsynsløsning 

• I dag: forutsetter 

pålogging (ikke åpent 

på internett) 

• Dekningspolygoner 

• Zoom inn og velg bilde 

du vil se på 

• Reduserer behov for 

befaring 



  

 

Helt bilde 

Grovfjord 



  

 

Utsnitt fra forrige bilde 

Grovfjord, beste oppløsning 



  

Nytte av 

skråbilder 

• De alle fleste saker 

som saksbehandler 

trenger å sjekke 

ligger der skråbildene 

finnes 

– Langs kysten 

– Ved vassdrag 

– Der bebyggelsen er 

• Skråbilder gir oftest 

bedre inntrykk og 

oversikt enn ortofoto 

Utsnitt ved Trondenes kirke i Harstad 



  

Sammeligning med Ortofoto fra Trondenes 

• Eksempel: 

ortofoto fra 

2008 

• 50 cm bakke-

oppløsning 

• For dårlig 

oppløsning for 

mange typer 

saks-

behandling 



  

Ortofoto fra Trondenes 

• Eksempel: 

ortofoto fra 

2013 

• 25 cm bakke-

oppløsning 

• Noen områder 

har 

oppdaterte 

ortofoto, 

andre ikke 



  

Mer detaljerte bilder i tettbebyggelse, flyr lavere 



  

Fra Ringvassøya, Karlsøy kommune 

• Ortofoto fra 19.06.2009 

• Beste/nyeste ortofoto fra 

denne delen av fylket 

• Oppløsning: 50 cm 



  

• Skråbilde fra 30.06.2005 

• Skråbildet har flere 

detaljer (selv om det er 4 

år eldre) 

• Kan spare en befaring 

• Eller hindre at det gis en 

usikker uttalelse i saken 

Revet hus 

Vegen som går her 

mangler i det eldste 

bildet (dette skråbildet) 

Fergeleiet ved Mariagården, Ringvassøya  



  

Kan vise metadata 

• Se på tabell i uttrekk (regneark el. html)  

Får fram: fotodato, fotoretning, 

flyhøyde +mye mer for hvert bilde 



  

Behov for nye/oppdaterte bilder 

Utsnitt: hurtigrutekaia på Finnsnes 

• Eldste bilder fra 2003 

• Ikke beste kvalitet 

• Skjedd mye med 

digitalfoto på 13 år 

• Noen eksisterende 

bilder er tatt på 

seinhøsten: dårlig lys 



  

Må satse på spleiselag 

• Behov for nye bilder 

– Spesielt som erstatning for de eldste (fra 2003) 

• Ønsker å få med nye/andre aktører 

• Mange vil ha nytte av skråbilder, men kjenner ikke 

til konseptet/mulighetene 

• Utfordring: skaffe midler fra landsdekkende aktører 

– Og ikke minst: aktuelle kommuner 

• Om vi går i gang: Vil bli lyst ut anbud 

• Kan gjerne bli annet firma enn det som er brukt 

tidligere 

• Bilder bak pålogging? 

• Lokalt Kartverk kan kanskje bli prosjektleder 

– Dersom bildene blir liggende åpent, uten pålogging 

 



  

Den som blir med 

• Vil kunne påvirke hvor bilder skal tas. Eksempler: 

– Elver og vassdrag 

• Spesielt utvasking/utgraving langs flomløp 

• Eksempel: flommen i Flåm (!) 

– Kyst og akvakultur 

– Skog og dyrkamark 

– Masseuttak/mineraluttak/dagbrudd 

• Får originalbilder som kan legges i egen kartportal 

– Blir oppslag/valg av bilder etter tilsvarende 

metode som i dag 

 

 



  

Prosjekt organiseres nå 

• Diskuterer med mulige deltakere i spleiselag 

– Troms fylkeskommune: har satt av midler 

– Fylkesmannen i Troms: har satt av midler 

– NVE: blir med 

– Statens Vegvesen: blir med 

– Kystverket 

– Sametinget?  

– Klima- og miljødirektoratet 

– Fiskeridirektoratet? 

– Andre? 

• Kommuner 

– Ikke avklart hvem som blir med 

 

 


