
X, Y og Z    2018
Scan 2 BIM

TerraTec – Hjalmar Vinnes



Om TerraTec

▪ TerraTec AS, etablert 2004

▪ TerraTec AS har datterselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland og 
Spania 

▪ 200+ medarbeidere, hvorav ca halvparten i Norge

▪ Kjøpte Blom i april 2016

▪ Omsetning > 300 MNOK (2016)



Tjenester

▪ Flyfotografering

▪ Luftbåren laserskanning

▪ Bilbåren laserskanning

▪ Bakkebasert laserskanning

▪ Landmåling

▪ Georadar

▪ Eiendom

▪ 3D modellering / BIM

▪ Webtjenster



Flyfotografering



Flyfotografering

▪ Fly

▪ Helikopter

▪ UAV

▪ Vertikalbilder

▪ Skråbilder

▪ Geovekst



Landmåling



Landmåling

▪ Totalstasjon/GNSS

▪ Innmåling / Utsetting

▪ Fastmerkemåling

▪ Nivellering

▪ Setningskontroll

▪ Dimensjonskontroll

▪ Mm.



Luftbåren laserskanning



▪ Fly

▪ Helikopter

8 ulike laserskanningssystemer 
med integrerte kamerasensorer

1 – 120 pkt/m2

Luftbåren laserskanning

Prosjekteksempel:     NDH, 240 000 km2     



Eksempel på bruksområder

- Prosjekteringsunderlag i veg- og 
baneprosjekter

- Dokumentasjon av 
kraftledninger og infrastruktur 
tilknyttet el-nettet

- Prosjekteringsunderlag i 
forbindelse med større 
utbygginger og etableringer (bla. 
vindmølleparker)

- 3D-bymodeller, visualiseringer 
og VR

Luftbåren laserskanning



Luftbåren laserskanning



Luftbåren laserskanning
Dokumentasjon av kraftledninger



Bilbåren datafangst



Laserskanning kombinert 
med fotografering (360 
graders bilder), høyoppløst 
video og om ønskelig i 
kombinasjon med georadar

> 3000 pkt/m2

Bilbåren datafangst



Eksempel på bruksområder

- Dokumentasjon av anlegg og 
utbygginger

- Prosjekteringsunderlag

- 3D-bymodeller

- NVDB kartlegging

- FDV dokumentasjon

Bilbåren datafangst



Prosjekteksempler
Dokumentasjon av jernbane og tilknyttet infrastruktur



Prosjekteksempler
Dokumentasjon av tunneler og underjordiske anlegg



Georadar



Terratecs mobile 
mapping system 
med en bakkekoplet 
3D GPR på slep

Bakkeradar



Metode bakkeradar
En energipuls blir 
sendt ut.
Refleksjoner blir 
målt i tid (ns)

Refleksjoner 
oppstår ved 
grenseflater med 
ulike egenskaper.

Målinger i tid gir 
som oftest liten 
mening, og må 
derfor konverteres 
til dybde.

Asfalt

Betong

Sand

Leire

Grunnfjell



Dataeksempel radar Svinesundbroen

Topp asfalt

Bunn asfalt

Asfaltmektighet

Støy



VA kartlegging



Georefererte 3D innmålinger av kummer

Senter kumEksakt helning på justerings- og toppring

Lett å måle dybde

Eksakt retning og utforming på kjegle

Lett å måle dimensjon

Synlige seksjoner

Kontroll på 
nordretning



God kontroll på armatur og innhold

Lett å måle dimensjoner på rør

Målriktig 
dokumentasjon på 

komponenter

På dype kummer hvor bilder ofte er mørke, 
vil punktskyen fremdeles vise korrekt layout

Lett å avdekke 
forskyvinger i seksjoner 



Bakkebasert laserskanning



Bakkebasert laserskanning

Stasjonær laserskanning (3D-laserskanning)

- Leica P20 med innebygget kamera

- Geoslam ZEB-Revo

- Sub-mm for spesiell industriprosjekt

Romsdalen/TT Metrology Services/Leica T-Scan 5 - The most dynamic laser scanner ever.mp4


Eksempel på bruksområder

- Dokumentasjon av 
bygningsmasse

- Kulturhistorisk dokumentasjon

- «As-built» modeller for industri 
og vannkraft

- «Slim-BIM» IFC-modeller

- Dokumentasjon av infrastruktur 
(tunnel, broer etc.)

Bakkebasert laserskanning



Prosjekteksempler industri
Feltarbeid



Prosjekteksempler industri
Dokumentasjon av fjellhall og knuseverk



Prosjekteksempler bygg
Dokumentasjon av bygningsmasse innvendig og utvendig



slimBIM utføres i Revit

• Skanning brukes gjerne etter at et 
skisseprosjekt er ferdig og prosjektet er 
godkjent for å gå videre.

• I mange tilfeller er Revit-struktur lagt opp, og 
vi arbeider videre basert på en mal (RTE-fil)

• Punktskyene importeres (via Recap-format), 
og man danner et lokalt koordinatsystem i 
tillegg til det nasjonale som brukes ved 
feltarbeidet.

• Modelering utføres og arealer utarbeides
• Revit kan også brukes til opptegning av plan-

og fasadetegninger

• Alle prosjekter blir 
eksport til IFC-format



Hvordan ser punktskyen ut ?



3D modell utført i Revit



Arealoppgave utført i Revit



Plantegning utført i Revit



Bygningsmodeller, eksempler



Bygningsmodeller, eksempler



Bygningsmodeller, eksempler



Bygningsmodeller, eksempler



Bygningsmodeller, eksempler




