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Totalleverandør innen kartlegging

• Flybårne sensorer
• Landmåling
• Terrestrisk laserskanning
• Bilbåren laserskanning
• Industrimåling
• Eiendomsmåling
• Skogmåling
• Georadar



Prosjekteringspakken fra Terratec

✓ RGB-farget punktsky

✓ Vektorisering

✓ Terrengmodell med drapert ortofoto

✓ 3D-innmåling av kum

✓ 3D- innmåling av ledningsnett under bakken

Alt tilrettelagt for din programvare!



Tradisjonell kartlegging av kum

Kumkort basert på nøyaktig innmåling av noen spesifikke punkter / 

høyder samt et oversiktsbilde.

+ -
Etablert 
rutine

Utnytter ikke muligheter 
tilgjengelig med moderne 
teknologi

Ikke komplett kartlegging



3D-kum

Fotogrammetrisk fremstilling av punktsky.

• Høy nøyaktighet og god visualisering.

• Kartlegging og modellering kan gjøres på kontoret:

• Dybde og dimensjon på rør og andre objekter

• Retning og utforming på kjegle

• Eksakt helning på toppring

• Dimensjon

• Leveranse:

• LAS, DWG, OBJ, 3D-PDF etc.



Kartlegging av rørledninger

• Interpolasjon mellom kummer

• Eksisterende dokumentasjon

• Gyroskop-målinger?

• Georadar!

+ -
God 
nøyaktighet

Bare til kartlegging av 
avløp/overvannsledninger

Krever ofte spyling av ledningen

Krever tilgang til ledningen fra to 
sider

-> tidkrevende



Hva er georadar?

• Georadar er en ikke-destruktiv 
geofysisk metode til å kartlegge 
undergrunnen.

• En energipuls blir sendt ut og 
reflekterer ved grenseflater mellom lag 
med ulike elektriske egenskaper.

• Diffraksjoner oppstår ved lokalt 
begrensede objekter i undergrunnen.

• Refleksjonene måles i tid og 
fremstilles f. eks. som gråtonekart.



Full 3D kartlegging i x,y og z!



Full 3D kartlegging i x,y og z!



Eksempel: Larvik

Prosjekt: Larvik

Formål: Prosjekteringsgrunnlag

Kunde: Sweco

Produkt: Prosjekteringspakke: 

Terrengmodell + fargelagt 

punktsky

Utstyr: Optech Lynx Mobile 

Mapping System

Tillegg: 3D-kum i enkelte kummer 

3D Georadar



3D-Georadar: dybdeskive 1,5m



3D-Georadar: profil langs ledningen

Kum

Tverrgående ledning(er)

Vannledning



Modellering av objekter og rør

• Punktskyen danner grunnlag for kartlegging og 

modellering av objekter og rør.

• Objektene kan klassifiseres etter gjeldende 

standard for VA, og kan dermed overføres 

direkte til GML / SOSI.



Modellert kum og rør

• Kombinasjon av 3D-kum og 3D-georadar til full 

kartlegging under bakken

• Både rør og objekter i kum er modellert opp og koblet 

sammen.

• 3D-kum kontrollerer data fra georadar-data - og 

motsatt.



Modellert kum og rør



Kum og rør med terrengmodell



Komplett kartlegging over og under bakken



Oppsummering

• Kombinasjonen av 3D-kum målinger og 3D-Georadar kan gi et fullstendig 
bilde av VA-nett under bakken – i x, y og z

• Resultat fra modellert og klassifisert 3D-kum er mer nøyaktig og gir mer 
informasjon en vanlige kumkort

• 3D-Georadar er en ikke-destruktiv og ikke minst effektiv metode. Innsamling 
på vei kan gjennomføres uten å forstyrre trafikken

• Resultatet er et georeferert punktsky som kan brukes som grunnlag til 
vektorisering og modellering av kummer og ledninger.
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