
INvItatIoN

CoWI  
GeodatasemINar

COWI inviterer til Geodata seminarer hvor vi præsenterer 
COWIs nyheder inden for Kortlægning & landmåling 
samt GIS & IT

Vi stiller skarpt på mulighederne med nye sensorer, samt levering og  
brug af resultaterne.
Så kom og hør, hvor guldet ligger gemt, og bliv inspireret til, hvordan  
du kan grave det frem.



droNer I CoWI
Vi har nu i mere end 3 år indsamlet data med droner. Udviklingen løber 
hurtigt, og nye metoder og produkter ser løbende dagens lys.   

Droner anvendes med fordel ved kortlægning af mindre og mellemstore 
arealer. Resultatet er ortofotos i høj opløsning og inspektion af bygninger, 
broer og skorstene og andre svært tilgængelige objekter, til visualiserings-
formål eller som et alternativ til trafiktælling. Det er kun fantasien, der sætter 
grænser.  

I indlægget vil vi præsentere vores nyeste Droner, deres styrker og svagheder 
ved forskellige anvendelser samt fortælle om en række udførte projekter. 
Kommerciel brug af droner skal udføres i henhold til bestemmelser fra 
Trafikstyrelsen og dette vil også bliver berørt.

HåNdHoldt lasersCaNNING
COWI SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping) er en ny dataindsam-
lingsmetode, som vi har arbejdet med 1 års tid.
COWI SLAM indsamler 3D-data af omgivelserne med en håndholdt scanner. 
Under en gåtur kan man indsamle en målfast 3D-punktsky med en relativ 
nøjagtighed bedre end 5 cm. Punktskyen genereres vha. avancerede algo-
ritmer (SLAM) og COWI SLAM er et effektivt værktøj til at indsamle 3D-data 
på en hurtig, effektiv og sikker måde. COWI SLAM er særligt velegnet til 
dokumentation af byggerier, hvor der kan registreres og dokumenteres op 
til 4-6.000 kvadratmeter pr. dag. Endvidere kan COWI SLAM give et hurtigt 
overblik over tunneller, industrianlæg, gademiljøer mv.

Indlægget vil præsentere indsamlingsmetode, databehandling, leverance til 
kunden samt ikke mindst eksempler på anvendelse.

360° GadefotoGraferING
Vi har de sidste 4 år arbejdet med mobil 360° fotografering af gader og veje, 
og vi har nu opdateret vore sensorer i både antal og kvalitet. 
Vi kan levere Gadefoto, der er aktuelle og som dækker præcist de stræknin-
ger, kunden ønsker. Derfor vil Gadefoto være anvendelige i mange arbejds-
opgaver og kunne effektivisere arbejdet i mange forvaltninger, f.eks.  
i forbindelse med borgerhenvendelser, tilstandsregistrering af veje og byg-
gesagsbehandling. 
360° fotografering kan også med fordel anvendes indendørs til bygningsdo-
kumentation sammen med COWI SLAM.

Indlægget vil tage udgangspunkt i de aktuelle sensorer, udførte projekter 
samt mulige anvendelser af data.



Wms release versIoN 2.0
COWI har opbygget en stabil og velfungerende web-service, der gennem 
mange år effektivt har distribueret vore egne data: ortofotos, højdemodeller 
og skråfotos. Efter at ”frisættelsen” af FOT-ortofotos og Geodatastyrelsens 
højdedata har vi også lagt disse data ind i vores webservice og giver nu 
brugerne adgang under samme driftsgarantier som COWIs egne data.
De aktuelle og detaljerede højdedata giver mulighed for nye analyser 
og visualiseringer af terræn og landskab, men det kræver ofte tunge og 
besværlige beregninger. Vi har derfor udviklet en række nye webservices, der 
giver mulighed for at visualisere analyser af højdedata og samtidig at udstille 
disse visualiseringer som WMS-lag.
Desuden har vi opgraderet WMS bl.a. med fotodato som GetFeatureInfo og 
fri skifte mellem projektioner.

Indlægget vil præsentere disse nye muligheder.

GIs-strateGI I kommuNer
De nye dataindsamlingsteknikker, der producerer store mængder data, 
og eventuelt sammenstillet med frie offentligt tilgængelige data, fordrer 
strategiske overvejelser omkring GIS-arkitektur med spørgsmål som bl.a.:
 › Hvordan skal data organiseres og håndteres?
 › Hvilke teknologiske platforme er til rådighed?
 › Hvordan gevinst-realiseres investeringer i data?

En GIS-strategi kan medvirke til at besvare disse spørgsmål og er en stor 
hjælp til at organisere geografisk digital information.  Næsten alle data, 
der bruges i den offentlige forvaltning, kan relateres til et geografisk sted. 
Når data vises geografisk giver det bedre mulighed for at forstå og fortolke 
relationer, mønstre og tendenser.

Nye vINtervedlIGeHoldsforplIGtelser for 
GruNdejere
Hvordan kan kommuner få et overblik over alle stier/fortove i deres 
kommune, som de selv og lodsejerne skal renholde? Og hvordan kan 
kommunerne hjælpe borgerne mest effektivt? Den 1. februar 2015 trådte 
en ændring af Vejloven i kraft, der ændrer på omfanget af disse forpligtelser 
og om det er kommunen eller grundejeren, der har ansvaret. Kom og hør 
om hvad ændringerne består i, hvilke udfordringer det giver for driftsfolk og 
GIS-folk, når forskellige geodata skal bringes sammen for at besvare, hvor 
grundejere og hvor kommunen har snerydningsforpligtelser i henhold til den 
nye revision af vejloven.



praktIsk INformatIoN

DATO TID STED

14. april 2015  (tirsdag) Kl. 10:00 – 14:00 COWI Vejle, Havneparken 1, 7100 Vejle

16. april 2015  (torsdag) Kl. 10:00 – 14:00 COWI Ringsted, Nørretorv 14, 4100 Ringsted

21. april 2015  (tirsdag) Kl. 10:00 – 14:00 COWI Lyngby, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

23. april 2015  (torsdag) Kl. 10:00 – 14:00 COWI Aalborg, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Der serveres en let anretning midtvejs i seminaret

TILMELDING:  
Deltagelse er gratis, men tilmelding skal ske inden den 8. april
Send e-mail med angivelse af kontaktoplysninger, og titel til:

FOR TILMELDING I VEjLE 
geodataseminar_vejle@cowi.dk

FOR TILMELDING I RINGSTED 
geodataseminar_ringsted@cowi.dk

FOR TILMELDING I LyNGby
geodataseminar_lyngby@cowi.dk

FOR TILMELDING I AALbORG
geodataseminar_aalborg@cowi.dk

LARS FLEMMING
Markedsansvarlig, DK
Tlf.: 5640 1604
lrfl@cowi.dk

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte:

Ved udeblivelse uden afbud pålægges gebyr på 800,- kr.

jESPER FALK
Markedschef
Tlf.: 5640 1095
jxf@cowi.dk

jøRGEN PEDERSEN
Markedsansvarlig
Tlf.: 5640 7741
jp@cowi.dk


