
Leif Erik Blankenberg

Stikningskonferansen 2015, Gardermoen, 3/2-2015

Kartlegging av ras- og flomområder



Kort om Terratec AS

• Ca 85 ansatte i Terratec AS (Norge) og mer enn 100 i konsernet
• Ca 20 nyansatte i 2014

• Hovedkontor i Oslo (Vækerøveien 3)

• Avdelingskontor i Bergen og Trondheim, samt kontor på Gardermoen

• Datterselskaper i Finland, Sverige og Estland

• Ca NOK 120 millioner i omsetning i 2013

• Kjerneområder:



Kort om Terratec AS

• Terratec er en totalleverandør innen kartlegging!

• Flyfotografering

• Flybåren laserscanning

• Mobile mapping

• Terrestrisk laserscanning

• Kartlegging, terrengmodellering og ortofotoproduksjon

• Flyfotografering med drone

• Georadar

• Landmåling

• Industrimåling



Flyfotografering

• Vertikalfotografering:

• Vexcel Ultracam Eagle kamera

(20,010*13,080 pixler @ 5.2 µm)

• Vexcel Ultracam Xp kamera

(17,310*11,310 pixler @ 6.0 µm)

• Skråfoto:

• MIDAS skråfoto-system

• 4 skråstilte kamera + 1 vertikalt



Flybåren laserscanning

• Laserscannerne opereres både fra fly og helikopter
• Avhenger av type oppdrag og ønsket punkttetthet

• Leica ALS70-HP og Leica ALS70-CM
• Dual-beam scannere (2 x 250 kHz pulsrate) = 500.000 laserpulser i sekundet

• Opptil 4 returer pr laserpuls

• Field of View (FOV) opp til 70 grader

• Bruksområder:
• Terrengmodellering

• Volumbergeninger i skog

• Innmåling av høyspentlinjer

Leica RCD30 kamera



Bilbåren laserscanning (Mobile Mapping)

• Optech LYNX Mobile Mapping System
• To roterende laserscannere (360 grader FOV), 200 kHz pulsrate pr. scanner

• Opptil 4 returer pr laserpuls

• Scannerne er montert ca. 2,5m over bakken og kan løftes til ca. 3.5m for godt innsyn i 
f.eks. grøfter og skråninger

• Datainnsamling normalt i 50-60km/t som gir liten forstyrrelse for trafikkavviklingen

• Bruksområder:
• Detaljert veikartlegging

• Oppmåling og dimensjonsanalyse av tunnel

• As-built dokumentasjon

• Objektregistrering

• Terrengprofiler

• DTM og TIN

• Oppmåling av jernbane

• By- og 3D modeller

• Masseberegning



Terrestrisk laserscanning

• 2 stk Leica ScanStation P20

• Pulsscannere med faseegenskaper

• Innbygget kamera for RGB farging av punktsky

• Programvare: Leica Cyclon og Leica TruView

• Anvendelsesområder

• Skanning av bygninger inn / ute – modellering av modeller

• Skanning av konstruksjoner – burer, master, kulverter m.m.

• Skanning av fjellskjærringer/terreng

• Grunnlag for prosjektering og dokumentasjon

• Supplement til våre andre produkter

• Produkter

• Punktskyer

• BIM-modeller

• Vektordata

• TruViews



Kombinasjon av teknikker

Flybåren laserscanning + Bilbåren lasercanning � Kombinert punktsky



Eksempler på prosjekter fra 2013 og 2014

Kartlegging av ras- og flomområder



Kartlegging av ras- og flomområder

• Denne type kartlegging krever kort 

responstid (fra innsamling til levering)

• Dataene brukes bla. til å kartlegge og 

dokumentere skadeomfanget

• Det aksepteres som regel at dataene samles inn 

under mindre optimale forhold enn ved 

tradisjonell kartlegging

• Tradisjonelt har datainnsamlingen vært 

foretatt med fly eller helikopter:

• Flyfotografering

• Laserscanning (med samtidig opptak av bilder)

• Fotografering med drone kan være 

aktuelt for mindre områder.

• Vanlige leveranser ved denne type 

kartlegging er:

• Terrengmodell (punktsky)

• Ortofoto

• Vertikalbilder



Flomkartlegging – Kvam 2013

• Oppdragsgiver: Kartverket, Hamar

• Tilbud levert 30/5-2013

• Datainnsamling foretatt 3/6-2013:

• Laserscanning fra helikopter (10 punkt/m2)

• Samtidig opptak av bilder

• Leveranser:

• Terrengmodell (punktsky)

• Ortofoto

• Vertikalbilder



Flomkartlegging – Kvam 2013

Ortofotomosaikk



Flomkartlegging – Flåm 2014

• Oppdragsgiver: Kartverket, Bergen (NVE)

• Tilbud levert 3/11-2014

• Datainnsamling foretatt 6/11-2014:

• Laserscanning fra fly (6 punkt/m2)

• Samtidig opptak av bilder (8 cm GSD)

• Leveranser:

• Terrengmodell (punktsky) og høydekurver

• Ortofoto

• Vertikalbilder



Flomkartlegging – Odda 2014

• Oppdragsgiver: Kartverket, Bergen (NVE)

• Datainnsamling foretatt 6/11-2014:

• Laserscanning fra fly (6 punkt/m2)

• Samtidig opptak av bilder (8 cm GSD)

• Leveranser:

• Terrengmodell (punktsky) og høydekurver

• Ortofoto

• Vertikalbilder



Flomkartlegging – Odda 2014



Deformasjonsanalyse av bratt fjellside (Trollstigen)

• Fotografering av bratt fjellside (Trollstigen) ved 

hjelp av drone.

• Fotografering to påfølgende år (2014 og 2015).

• Etablering av terrengmodeller ved hjelp av 

digital fotogrammetri.

• Deformasjonsanalyse ved å «sammenligne» 

terrengmodellene fra de to årene.

• Kunde: Statens Vegvesen Vegdirektoratet

• Inngår i FoU programmet NIFS

(«Naturfare – Infrastruktur, flom og skred»)

• Utfordringer i prosjektet:

• Ekstremt bratt terreng.

• Begrenset tilgang for signalering og måling av passpunkt.

• Dårlig GNSS dekning.

• Begrenset plass for «take-off» og landing.



Planlegging av flyvningen (Trollstigen)

• Flyvningen ble utført med multirotor-drone
(CamFlight X8 fra Bygg Control).

• Det ble benyttet et Nikon Coolpix A kamera. 

• Kameraet var skråstilt slik at det ble fotografert 
45 grader inn mot fjellsiden.

• Eksisterende kartdata (DTM) ble benyttet ved 
utarbeidelse av flyplanen.

• Ulik flyhøyde for hver stripe.

• Tverrstriper for å «stive opp» bildeblokken.



Signalering og innmåling av passpunkt (Trollstigen)

• Det ble etablert et nytt grunnlagsnett i 

området for innmåling av passpunkt

• For å sikre så høy nøyaktighet som mulig.

• Kun tillatt med ferdsel langs veien og på 

toppen av fjellskråningen

• Kjeder med signalerte passpunkt nede og oppe, 

innmålt med totalstasjon (fra grunnlagspunktene).



Fotografering (Trollstigen)

• Fotograferingen ble gjennomført 16/10-2014
• 547 bilder

• GNSS bestemmelse av hver fotograferingsposisjon
• Logging av GPS/GLONASS faseobservasjoner med CamPOS

posisjoneringssystem.

• Etterprosessering av posisjonsdata i TerraPOS (differensiell 
prosessering).

CamFlight X8 drone med CamPOS posisjonerings system 

(GPS/GLONASS mottaker)

CamPOS



• Aerotriangulering (bildeorientering) og beregning av punktsky (ved hjelp av bildematching) 

ble utført med programvaren AGISOFT PhotoScan TD

• Signalerte passpunkt og GNSS-bestemte fotoposisjoner ble brukt i aerotrianguleringen.

• Punktskyen (DTM’en) ble eksportert til LAS format og kontrollert i programvaren TerraScan

• Punktskyen er fargekodet ved hjelp av bildene.

Beregning av punktsky (DTM) i Trollstigen



Modellering av fjellside langs FV 78 (ved Mosjøen)

• Kunde: Statens Vegvesen Region Nord

• Formålet med prosjektet var å lage en 3D modell av en bratt 

fjellside

• Kunden skal bruke dataene i forbindelse med rassikring.

• Prosjektet ble vurdert gjennomført ved hjelp av drone-

fotografering, men ble utført ved hjelp av terrestrisk 

laserscanning.

• Vanskelig å utføre dronefotografering pga. avstand til 

landingsplass, tett vegetasjon, nærhet til kraftledning, 

begrenset innsyn, osv.



Modellering av fjellside langs FV 78 (ved Mosjøen)



Modellering av fjellside langs FV 78 (ved Mosjøen)

• Laserscanningen ble utført med en Leica ScanStation C10 av HawkEye AS, Bergen 

(underleverandør)

• 5 oppstillinger.

• 6 passpunkt innmålt for geo-referering av punktskyen. 

• Leveranser:

• Punktsky (på flere format)

• TIN/Mesh (DWG-format)

• Kurver, 0.5 m ekvidistanse (DWG-format)

Utsnitt av 3D modell med markering av sprekker

3D PDF



Leif Erik Blankenberg

leb@terratec.no

Takk for oppmerksomheten!
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