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3D modell vegkryss  



Kraftbransjen Kraft og nettindustrien 
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Posisjonering er viktig 



 

Posisjonering er viktig 



Oslo Kommune kom med utfordringen:  

• Finne rør og ledninger mm. under Oslo 

• Med dm nøyaktighet mellom høye hus 

 

• Raskt og uten å grave Undergrunnsprosjektet 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

http://youtu.be/2vExJ7aMiNc?t=1m40s


 

…mao. mange grunner for grundig undergrunnskartlegging 



Flere alternativer:  

• Nøye seg med gamle data 

• «Spille dum» (forsinkelser som genererer ekstra arbeid) 

• Graving 

• Kabelpåvising 

• Georadar (og seismikk)  = NDT 

 

Analogt vs. 2D vs. «vanskelige 3D»  





Radar = RAdio Detection And Ranging 

• Frekvens:  
• Georadar: 10MHz - 3000MHz  
• GPS:  

• L1= 10.23 MHz × 154 = 1575.42MHz 
• L2=10.23 MHz × 120 =1227.60 MHz 

• Ulik hastighet i ulikt materiale     
• Air: 300.000 km/sek 
• F.eks. tørr vs. våt sant 

• Geofysikk / Geologi 
• Tid + Hastighet -> Dybde 

 

• Dybdeusikkerhet: 10% 
• Anbefaler kalibrering for hvert prosjekt 

 



 



Georadar: fra 2D til 3D 

 



Georadar oppsummering:  
En sensor som begynner å bli klar for bruk… 

• 2D    3D-Radar (array) 

• Datahåndtering/-prosessering 

• Posisjonering (fra geomatikk miljøet)  

• Tolking (fra geologer) 

• 3D-modellering 



 

Undergrunnsprosjektet 



Utfordringen 

• Finne rør og ledninger mm. under Oslo 

• Med dm nøyaktighet mellom høye hus 

 

• Raskt og uten å grave 



Hvordan? (hva gjorde vi?)  

1. Sensor + plattform: Georadar, 2xGNSS, IMU, odometer 
• Norsk utstyr 

2. Datafangst i bymiljø 

3. Posisjonering («PPP på steroider») 

4. Rådata – tolking og usikkerhet 

5. Transformering fra XYD  XYZ 

Resultatet 



Sensor + plattform + posisjonsutstyr 
• 3D-Radar DXG1212 + odometer 

• NovAtel SPAN ProPack6  

• Med NORSK Sensonor STIM300 MEMS-IMU 



 



Datafangst i bymiljø 

• Trajectory for datafangst 

https://www.youtube.com/watch?v=MfcIrRdcnps
https://www.youtube.com/watch?v=MfcIrRdcnps
https://www.youtube.com/watch?v=MfcIrRdcnps


Posisjoneringen  

 



Hvordan?  
Med TerraPos – «posisjonering på steroider» 
• 2x GNSS + IMU 

• Odometer 

• Relative undergrunnskontrollpunkter (uGCP)  
• For georadar og bilbåren laserskanning 



Rådata: Tolkning og usikkerhet (1av3) 

 



Rådata: Tolkning og usikkerhet (2av3) 

 



Rådata: Tolkning og usikkerhet (3av3) 

 



 

Dybdevedier (XYD)   Absolutt høyde (XYZ) 

LAS el. DTM 



Laserskanning + Georadarmålinger 

 



(Georeferert grunnfjell 
under tunnel) 

(Bilbåren laser inkl. 

vektoriserte midt-/kantlinjer) 

Resultat, for eksempel sammen med laserdata 



Resultat, for eksempel sammen med FKB-data 

 



Resultat, for eksempel i Google Earth 

 



 

http://youtu.be/2vExJ7aMiNc?t=1m40s


 

Et nyttig verktøy for  
undergrunnskartlegging? 

Anders Tiltnes, anders.tiltnes@gmail.com, 480 78 230, www.terratec.no/georadar 


