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Prosjekt 3D laserskanning

§ Startet januar 2014
¨ Eid av POD, driftet av Oslo/Kripos i samarbeid

− Tidsbegrenset til 18 mndr (jan 2014-juli 2015)

§ 2015: Kripos forlenget prosjektet ut desember 2016

§ 2017: Metoden planlegges lagt i linja som et fast 
bistandskonsept



Mål

Hovedmål
Målet med prosjektet er å teste ut i hvilken grad 
3D-laserskanning er anvendelig for norsk politi, 
og hvordan metoden best kan brukes og 
implementeres i politiets infrastruktur.



Hva er 3D laserskanning

• Måler avstander mellom objektet og skanneren, 360o vannrett og 270o loddrett 

• Målefrekvens opp til 1.000.000 målinger pr sekund som samles i en punktsky

• Hvert punkt i punktskya har spesifikke x, y, z koordinater. 
Nøyaktigheten for hvert punkt er inntil +- 3 millimeter innen 50 m fra skanneren

• Punktskya kan få RGB informasjon fra integrert el. eksternt  kamera/360o foto, 

• Laserskannerens ekstremt hurtige målefrekvens og nøyaktighet gjør at en kan fange 
opp store åsteder f.eks flyulykker på noen timer.

• Skader ikke spor på åstedet 



hva er 3D skanning - forts

• Skanneren er uavhengig av lys/mørke

• Laserklasse 2 – uskadelig for øyet
Laseren har lav effekt, maksimum 1 mW, og sender ut synlig lys. Den er sikker å se på under 
normale omstendigheter, også med optiske instrumenter, fordi naturlige unnvikelsesmekanismer 
begrenser eksponeringstiden. Lasere av klasse 2 kan være skadelige for øynene hvis personer 
tvinges til å se rett inn i dem.

• Dataene kan lagres for alltid – bevarer åstedet for fremtiden



Leica P20

Lengde: 35,8 cm Vekt: 11,9 kg 
Bredde: 23.8 cm
Høyde: 39,5 cm



Hva kan vi bruke 3D skanning til

§ Dokumentere åsteder
¨ Lage en 3D-modell som viser stedet/objektet nøyaktig som det er 

med millimeters nøyaktighet - PC
¨ Skrive ut en nøyaktig 3D-modell av objektet
¨ Kan måle alle avstander og størrelser i punktskyen
¨ Data kan sendes verden rundt – tar åstedet til spesialisten
¨ "Oppsøke" åstedet så ofte du vil – også etter at det er borte

§ Analysere åsteder
¨ Prosjektilbaner
¨ Posisjoner/vinkler – hva var mulig å se
¨ Ulykker
¨ Blodsportolking (ikke testet enda)



Hva kan vi bruke 3D skanning til forts.

§ Visualisering av åsteder/hendelser
¨ For taktiker/retten - kan bevege deg i punktskya

− Kan bruke punktskya under avhør
¨ Animere hendelsesforløp (NB! vær varsom)
¨ Lage rekonstruksjoner – ta åstedet inn i retten
¨ Koble sammen med div medier som tekst, foto, video og lyd
¨ Eksportere fargebilder ut av punktskya
¨ Lage 3D animasjoner og 2D tegninger

§ Operative aksjoner/øvelser
¨ Forhåndsskanning av terrorutsatte objekter
¨ Planlegging/gjennomføring av aksjoner/øvelser
¨ Trening – opplæring
¨ m.m.

§ Kvalitetskontroll
¨ Gjengir åstedet nøyaktig



Hvilke saker egner metoden seg

Sakstypen er underordnet i forhold til hva man ønsker å vise.
Vi ser at metoden er meget godt egnet til:

¨ å lage presentasjoner og animasjoner i alle sakstyper

¨ skytesaker - trekke prosjektilbaner (ikke krumbane)

¨ sprengninger og eksplosjoner

¨ beredskapsplanlegging mot terror

¨ åsteder som kan bli endret/ødelagt, og som må bevares for fremtiden

¨ saker der en må ha nøyaktige mål/vinkler/volum m.m

¨ saker med store avstander – rask oppmåling av område

¨ saker der en skal vise snitt horisontalt og/eller vertikalt

¨ ulykker med rommelig omfang (fly/tog/sammenstyrtninger etc.)

¨ miljøkriminalitet – både dokumentasjon av skader og forhåndsskanning

¨ saker der en trenger nøyaktige plantegninger



Prinsipp for oppsett av skannere



Hvordan koble punktksyene

1. Targets (målskiver)

2. Cloud to Cloud

3. Visual Alignment



Lærdal januar 2014



Lærdal
1. oppdrag



LÆRDAL (fargeintensity fra skanner)





Helikoterulykke Sollihøgda



Mast til mast



Limit-box –
snitt gjennom åsen



Prosjektilbaner
(1 grad)

1
2

3

10,8 m

15,2 m

7,38



Prosjektilbane 
(kon på 1 grad)

Prosjektilbane 
kon på 1 grad





Brannåsted
(intensitet i refleksjon fra overflatene)



Detalj fra stort 
område 

(ca 570m x 500m= 28.500m2)



Utfordringer  





Hvilke produkter leverer vi

§ Punktsky – lagdelt
§ Stillbilder fra punktsky
§ 360o panoramavisning
§ 2D tegninger med lag
§ Animasjoner (NB varsom)



Kontaktinformasjon

§ Leif Riise (prosjektleder) 23 20 80 00 
¨ Politiskolen/kriminalteknikk/lederutdanning

§ Øyvind Garau (superbruker) 23 20 80 00
¨ Videofotografering og -redigering / 3D design og animasjon 

___________________________________________________


