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E 16 Bjørum –Skaret

Bilbåren og luftbåren laserskanning og bruk av 
dataene til prosjektering. 

Halvor Holvik, TerraTec og Erling Søyland, CORA (COWI / Rambøll) 
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Fakta om prosjektet
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› Delstrekningen fra Bjørum til Skaret planlegges som en firefelts motorveg. 
Lengden på delstrekningen er ca. 8,4 km. Dette inkluderer to tunneler på 
henholdsvis 0,8 og 3,4 km, og to nye planskilte kryss.

› Trafikken på E16 er ca 12.000 kjøretøy pr døgn over Sollihøgda.

› Kostnaden for ny E16 Bjørum - Skaret anslås til ca 4 mrd. kroner.

› Målet er å lyse ut totalentreprisen 2020, og å starte opp arbeidet i 2021. Med 
denne fremdriften forventer vi at prosjektet står ferdig innen utgangen av 
2024.



Innhenting av terrengdata
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› COWI og Rambøll ba om tilbud på terrengskanning våren 2018

› TerraTec ble innstilt som beste leverandør juni 2018



Luftbåren- og bilbåren laserskanning 
E16 Bjørum – Skaret

Halvor Holvik
Stikningskonferansen
11-12. februar 2019



Luftbåren laserskanning

Opptaksparametere 
• Punktetthet:  Min 60 pkt/m2
• GSD bilder : 1.5 – 5 cm
• Flyhøyde: 180/550 m



Utstyr



Utstyr



Utstyr- Kamera
Nikon D810:

• Image Size: 7360 x 4912 pixels (36 Megapixel)

• Pixels Size: 4.88 µm

• Capture Interval: 0.5 sec (2 images/sec)

Lenses:

• Nadir: Carl Zeiss Makro-Planar T* 2.0/35mm

• Oblique: Carl Zeiss Planar T* 1.4/85mm 

Viewing angle for the oblique cameras:

• 45 deg. forward

• 45 deg. backward



Utstyr- Skannemønster



Laserskanning

Siste retur fra
bakken

Første retur fra
tretopp

Andre retur fra grener

Det registreres inntil 4 returpulser 
per utsendte puls. Kan dermed 
”trenge” gjennom vegetasjonen og 
få retursignal fra bakken. 



E16 Bjørum-Skaret

• Laserskanning før avskoging, viktig med høy punktett (60 pkt/m2) for god «gjennomtrengning»
•   I mange tilfeller fordelaktig å laserskanne før avskoging, hogstavfall vanskelig å «klassifisere» bort
• Klassifiserte punktskyer på LAS, Klasse 1 = alle punkter, Klasse 2 =terreng/bakke punkter



Nøyaktighet

• Geometrisk nøyaktighet punktsky
• GNSS/IMU
• Sensor

• Nøyaktighet i terrengmodell
• Punkttetthet
• Måling av kontrollflater/punkter 
• Hvordan klassifisering er utført

Absolutt nøyaktighet harde flater 2-3 cm (standardavvik 1.7 cm)



Bilbåren laserskanning

• Målefrekvens; 2 stk IEC Class1 roterende lasere 600 000 Hz
• Målepunkter pr. sekund for systemet  1 200 000 stk
• Rekkevidde måling 250m ved 10% refleksjon
• Skannevinkel (Field of View) 360˚ x 2 (Skrastilte lasere)
• Returpulser 4 (1,2 3 og siste)
• GNSS / IMU Applanix AP60
• Repeterende nøyaktighet avstandsmaling: ± 0,5 cm ( 1 sigma)
• Abs. nøyaktighet ved matching til kontrollpunkt ± 1-2 cm (1 

sigma)
• Ladybug kamerasystem 6 camera x 5 Mp
• Video opptak forover HD kvalitet



Bilbåren laserskanning

• Hastighet ca 60 km/t

• Datainnsamling i alle kjørefelt (fram/tilbake)

• Måling av kontrollpunkter m/totalstasjon fra statiske GNSS-målte punkter 
m/utgangspunkt i Landsnett/prosjektets fremtidige fastmerkenett



Kombinasjon og sammenkopling av 
laserdata fra helikopter og bil 

• Punktskyer fra helikopter gir god dekning i sideareal og i skråninger der de 
bilbårne ikke har hatt «innsyn»

• Punktskyer fra bilen er veldig detaljerte i og omkring veibanen og gir godt innsyn i 
de vertikale fjellskjæringer som det er mange av på strekningen

• Felles kontrollpunkter for helikopter- og bilbårne laserdata

• Kontroll og sammenkopling av punktskyer, der det er gjort en manuell editering 
og beholdt de data som har «overlegen styrke/nøyaktighet» 













Kontroll/Analyse av hvor godt de luftbårne og bilbårne laserdataene samsvarer ved å 
ta ut et lengdeprofil på vegbanen på hele strekningen Bjørum-Skaret

• Average dz:      -0.011

• Minimum dz:   -0.059

• Maximum dz:  +0.069

• Std deviation:    0.021



Leveranser levert på ftp server



Veibilder



ortofoto-RW



Skråbilder-RW



Konklusjon

Kombinasjonen luftbåren- og bilbåren laserkanning gir veldig detaljerte og 

nøyaktige data for deltaljprosjektering i vegprosjekter 

Takk for oppmerksomheten

halvor.holvik@terratec.no

mobil:48214452



Fordeler med terrengskanning
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› Vi flyttet hovedtrase som følge av 
omreguleringen, men dette var 
fortsatt innenfor det skannede 
området

› Vi prosesserte enkelt egne TIN-flater 
med ulik nøyaktighet, slik at modellen 
ble optimalisert for kvalitet og 
hastighet



Fordeler med terrengskanning
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› Vi modellerte opp luftledninger fra 
skanningen



Fordeler med terrengskanning
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› Vi laget en algoritme som brukte skanning, ortofoto og markslagsdata til å 
finne berg i dagen. 

› Vi fant da mange mindre områder som vi normalt hadde oversett, og vi valgte 
å heve bergmodellen generelt. Dette fikk store utslag i mengdeberegningene 
våre.  



Fordeler med terrengskanning
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› Vi oppdaget sent i prosjektet at en 
eksisterende mur var problematisk for 
faseomleggingene. Vi kunne da modellere 
opp muren fra skanningen.



Konlusjon
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› Bilbåren og luftbåren laserskanning har gitt oss nøyaktige data som 
har gitt stor merverdi til prosjektet.



THANK YOU!

33
12 FEBRUAR 2019

E 16 BJØRUM - SKARET

Erling Søyland
+47 900 82 298
erso@cowi.com


