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Ortofoto   utan   träd   -   en   världsnyhet   med   stor   användarnytta!   

  

____________________________________________________________________________________________   

 

ORTOFOTO   SOMMAR   
Vi   skapar   ortofoton   med   hög   upplösning   baserat   
på   en   stor   mängd   fotografier   från   luften   med   
hjälp   av   autonoma   flygfarkoster   (UAV).   Ett   
ortofoto   kan   liknas   med   en   extremt   högupplöst,   
måttriktig   satellitbild.     
    

Ortofotot   får   exakta   mått   och   är   basen   till   
Swescans   övriga   produkter   anpassade   för   
kyrkogårdsförvaltningar.     
Utifrån   ortofotot   skapas   grav-   och   ytkartor,   
orienteringskartor,   vård-   och   underhållsplaner,   
trädvårdsplaner   och   underlag   till   mätning   av   
arbetsvolym.     

  
Ortofotot   används   också   för   att   korrigera   fel   i   
befintliga   kartor   samt   möjliggör   mätning   av   olika   
objekt   till   exempel   stenläggningar   och   häckar.   

  
Swescan   hjälper   er   att   leverera   ortofotot   för   att   
kunna   användas   i   ert   kartsystem   från   LJ-system   
(Fas   karta),   Agrando   (LabOra   karta)   eller   Eniac   
(myCarta).   

  

  
  
     

ORTOFOTO   UTAN   TRÄD   

Trädlösa   ortofoton   är   en   världsnyhet   då   de   är   
mycket   komplexa   att   få   fram.     
 
Genom   avancerad   bildbearbetning   och   komplex   
fotografering   från   drönare   skapas   ett   trädlöst   
ortofoto   som   ger   er   möjlighet   att   se   och   mäta   
objekt   som   befinner   sig   under   trädkronorna.     
    

Trädlösa   ortofoton   ger   nya   möjligheter   att   skapa   
kartor   effektivare   och   med   större   precision   än   
tidigare.   De   ger   en   total   överblick   av   allt   som   är  
dolt   under   träden   och   på   så   sätt   har   ni   ett   
fantastiskt   underlag   till   kartering,   ajourhållning   av   
kartor,   projektering,   planering   av   nya   områden,   
trädvårdsplaner   samt   vård   och   underhållsplaner.     

  
Pris   och   förfrågan   
Priset   är   beroende   av   tekniska   och   lokala   
förutsättningar.   Lösning   anpassas   till   ert   projekt.   

  
För   mer   information   eller   produktvisning   kontakta   oss   
på    www.swescan.se/k ontakt   
 
Läs   mer   om   våra   digitala   kyrkogårdsprodukter   här   
https://swescan.se/kyrkogard-begravningsplats/   

SWESCAN   AB   
Kapplöpningsgatan   14   
252   30   Helsingborg   

Telefon       010   -   177   10   20     
E-post     info@swescan.se   

Webb       www.swescan.se   
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