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IDS Georadar: RIS Hi-BrigHT

– GPR for tidlig oppdagelse av skader på broer og andre lignende dekker.

• Måler automatisk tykkelsen av betong og asfalt.
• Automatisk oppdagelse av armeringsjern.
• Oppdagelse av områder angrepet av rust.
• Oppdagelse av rør, ledninger m.m.

Timeslice av asfalt overflate. Her ser 
vi tydelig armerings-netting som 
ligger 15cm under overflaten



Drammen, Hi BrigHT demo

Undersøkelse av område og arbeidsomfang

Totalt: 6 linjer, cirka 7m lange, avstand 80 cm, 
48 lengde profiler til sammen



Åse Boas, Hi BrigHT

Konklusjoner og oppsummering

ABC

DH

EF

G

Legende:

Mulig ingen armering

Mulig ingen armering 
eller en på ca. 10 cm 

2-lag armering

1-lag armering  på 4-
6cm dybde

1-lag armering på 8-
15cm dybde



Grorud Bane Nor



IDS Georadar: Stream C 

Rør og kabler blir oppdaget 
og merket automatisk.

– GPR for sanntid undergrunns-kartlegging



IDS Georadar: Stream C



Rådhuset Stavanger

3D VISUALISERING AV ARBEIDSOMRÅDET med tolkning

Mulig kabel/rør
Annen type masse på området mot inngangs 
partiet (varmekabler?)



IDS Georadar: RIS ONE & TR25 antenne

• Undergrunns tunnel inspeksjon
• Grunnfjell og profilering av lagene i 

undergrunnen
• Brudd karakterisering
• Grunnvanns-profilering
• Borehull undersøkelse m.m.

– Kartlegging av undergrunnen ned til ca.50 meter.

Berggrunn overflate modell med konturer

Målte linjer



Drone
Datainnsamling

Drone
(Bilder/LiDAR)



Dronekartlegging



Ortofoto



Ortofoto og høydekoter 0.5 m



Digital flat modell (DSM) (2D)



Digital terrengmodell (DTM) (2D)



Ortofoto + SOSI



IFC terreng



As-built dokumentasjon



• Målte koordinater i tråd med arkitektens 
tegninger.

• Nøyaktige drone bilder tillater vurdering av 
egnethet av strukturen

• Format uavhengighet 

• Integrere drone data med bygnings 

tegninger for å sikre nøyaktig plassering.

Integrert modell av grop sammen med bygnings modell

Gropen siste dag før betongarbeid

BIM Modellering



NavVis

https://youtu.be/ts-GSAK1hPw

https://youtu.be/ts-GSAK1hPw


Punktsky fra Drone & Innendørsskanning 



Routing 



Innendørs room sensors



2D Sketch



BIM 3D model



BIM 3D model



Innendørs punktsky



Wifi Maps



As-built dokumentasjon

Datainnsamling før himling



As-built dokumentasjon

Datainnsamling etter himling



Geobanken


