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Georadar (GPR)



GEORADAR (GPR) – METODE OG ANVENDELSE

En geofysisk metode basert på elektromagnetiske bølger.



Metode georadar
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

Silt

Grunnfjell



Her vises et 
oppsett på 3 
dimensjonal radar.
Altså, den måler XY 
og Z (dybde).

Oppsettet her vises 
med en GPS og 
tilkoplet PC som 
styrer radaren.

Et slikt oppsett  
slepes gjerne bak 
en bil.

Prinsipp 3D



Utstyr brukt til kartlegging - Bakkekoblet

Et eksempel på oppsett på 
3D bakkekoblet georadar.

Anvendbart til å kartlegge 
avgrensede arealer i høy 
detaljgrad, som f.eks. broer 
eller rullebaner.



Et eksempel på oppsett på 3D 
luftkoblet georadar.
Hastighet til datafangst inntil 
100 km/t.

Anvendbart til 
massekartlegging av vei, bruer 
og rullebaner. 

Dybdepenetrasjonen er mindre 
på denne enn bakkekoblet.

Utstyr brukt til kartlegging - Luftkoblet



GEORADARTOLKINGER

Dataeksempler fra georadar



Georadardata Strømstad by
Dataeksempel : Veioppbygning

Topp asfalt

Bunn asfalt

Elektrisk kabel

Rehabilitert 
område

Eksempel på rør

Disse funnene kan 
digitaliseres og 
eksporteres filformater 
som DXF. Dette gjør oss i 
stand til å kartlegge 
begravd infrastruktur 
med høy grad av 
presisjon.



Georadardata Strømstad by
Dataeksempel : Infrastruktur (Her vises rør i bakken)



Eksempel Strømstad by
Dataeksempel : Modellering av rør og ledninger under vei

For å visualiere i 3D, trykk på følgende link:
https://sketchfab.com/models/273a4b32867b49799c00195c4c7191c8

https://sketchfab.com/models/273a4b32867b49799c00195c4c7191c8
https://sketchfab.com/models/273a4b32867b49799c00195c4c7191c8


NØYAKTIG POSISJON ER VIKTIG!

Dataene trenger stedfestelse –

Terratec logger GNSS rådata og etterprosesserer navigasjonsløsning



Kart over innmålingsområdet



Kart over innmålingsområdet, 
ukorrigert posisjon



Kart over innmålingsområdet,
korrigert posisjon



PUNKTSKYER. SAMMENSTILT.

Punktskyer fra georadar.



Kartlegging av Svinesundbroen med 3D georadar

Georadardata av 
Riksgrensen.



Radardata Svinesundbroen
Dataeksempel : Armering

Topp asfalt

Bunn asfalt

Armeringsjern



Radardata Svinesundbroen
Dataeksempel : Asfalttykkelse dybde.

Topp asfalt

Bunn asfalt

Asfaltmektighet

Støy



Punktsky, Svinesundbrua (Mektighet, asfalt)



Punktsky av overdekning armering på bru

20



Punktsky av mektighet slitelag på bru

21



VERKTØY TIL Å LØSE MANGE  
KARTLEGGINGSBEHOV

Oppsummering



Oppsummering

• GPR er anvendbart på mange områder 
• Veiteknologi

• Kartlegging av begravd infrastruktur (også i tunell)

• Broinspeksjon (Armering – asfalt)

• Lagdeling i ballast, jernbane

• Grunne geologiske undersøkelser (ned til 2-3 meter)

• Betonginspeksjon

• Påvisning av grunnfjell



Takk for oppmerksomheten

Ta gjerne kontakt for en prat!

Gunhild Mæhlum
Telefon : 41 76 95 66

epost : gunhild.maehlum@terratec.no


