
Fullverdige 3D-modeller av infrastruktur under bakken til bruk i 
prosjekterings – og anleggsfasen,
samt status i forhold til NY Ledningsregistreringsforskrift.
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Motivasjon

• Verden er 3D – derfor bør man ikke lenger 
måtte forholde seg til 2D-kart i ulike format og 
fra ulike kilder

• Verden er i forandring! Det blir lagd ut nye 
ledninger, gamle ledninger flyttes eller fjernes. 
Terrenget kan bli endret.

➢ Informasjon fra ulike kilder bør samles i en 3D-
modell med faste egenskaper

➢Modellen bør ha et tidsstempel og oppdateres i 
tråd med at nye ledninger blir lagt ut eller 
eksisterende infrastruktur blir kartlagt



Motivasjon

Ny ledningsforskrift skal:
• forenkle forvaltning og vedlikehold
• redusere graveskader
• gjør planlegging av B&A prosjekter 
både enklere og raskere

Hvordan fungerer 
det i praksis?
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Metode georadar (GPR)

En geofysisk metode der 
radarbølger sendes ned i bakken.

Signalet reflekterer ved ulike lag og 
objekter som ledninger.

Resultatet er et 3D-bilde av 
undergrunnen med en oppløsning i

x/y på 7.5cm

z på 10% av dybden (altså 5cm 
@50cm)



Fordeler med GPR

GPR er ofte den eneste muligheten å finne ut om forholdene 
under bakken uten å måtte grave eller bore:

• En rimelig metode for å avdekke store arealer

• Reduserer fare for graveskader

• Krever ikke sperring av veier/områder

• Man får et helhetlig bilde av forholdene under bakken

Kartlegging ≠ Påvisning



Dybde 0,4m



Dybde 0,6m



Dybde 0,8m



Dybde 1,0m



Dybde 2,8m



Referanselinjer topp ledning



Profil langs ledning
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Eksempel: E6 Arnkvern-Moelv

• Terratec har utført georadar-undersøkelse 
for kartlegging av infrastruktur i grunnen og 
3D-scanning av VA-kum i Brumunddal

• Basert på eksisterende grunnlagsdata og 
innsamlede data ble det generert en ifc-
modell til Veidekke



Datagrunnlag

• Eksisterende Grunnlagsdata (VA-kart, kabelpåvisning, ..)

• Terrengmodell

• Georadar

• 3D-kum utført med TLS



Eksisterende grunnlagsdata



GPR tolkning

• Penetrasjonsdybde 
på 1-3 meter

• Totalt 50 objekter 
avdekket fra 
dataene

• Gjort tolkning av 
«topp ledning» til 
bruk for videre 
modellering



3D-kum

• Totalt utført 
skanning av 16 
kummer med 
terrestrisk 
laserskanner

• Effektiv 
gjennomføring ved 
hjelp av tradisjonell 
landmåling

• Eksport av 
punktskyer gjort 
neste dag, klar til 
bruk for 
modellering
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Sammenstilling av datasett

- Samtlige filer ble sammenstilt (VAV, 
kabelpåvisning, ..) 

- Tilknytning av modellerte objekter basert 
på datakilde

- Data ble vektet etter metode/nøyaktighet 
i følgende rekkefølge:

3D-kum > Georadar > Kabelpåvisning > 
Eksiterende Grunnlagsdata



Sammenstilling og modellering

+ +
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Arbeidsløype

- Geometri og egenskaper fra eksisterende 
kartgrunnlag og nye data knyttes sammen på 
samme måtte som ved ifc-modellen

- Noen egenskaper kan legges til på en semi-
automatisk måte, men det vil alltid være noe 
manuell jobb.



Ledninger i SOSI gml



Kum i SOSI gml



SOSI gml vs. IFC

- Ved bruk av xsd-skjemaet vil infrastruktur bli 
dokumentert på en bestemt måte – med faste 
egenskaper som sikrer ensartethet

- IFC er mer fleksibelt, men det er mulig å lage 
IFC basert på SOSI-gml

➢ IFC og SOSI-gml bør derfor sees på som to 
komplementære produkter
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Utfordringer

- Ulike datakilder vil ha ulik kvalitet og 
nøyaktighet – hvordan løses det?

- Hvilken problemstilling vil det være i de ulike 
fasene av prosjektet?



Mulige forbedringer

- Egenskaper i xsd-skjemaet – ikke alle 
målemetoder er hensyntatt

- Supplere «påvisning» med «kartlegging»
- Bør referanselinje alltid være topp (for 

sikkerhets skyld?)
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Oppsummering

• 3D-modeller til prosjektering (og videre bruk i 
anleggsfasen) er ikke fremtid men nåtid!

• Flere kartleggingsmetoder kan og bør 
sammenstilles for å få et best mulig resultat

• SOSI-gml muliggjør at infrastruktur i grunnen 
kan dokumenteres på en omfattende måte

• Det oppstår noen utfordringer som vi har 
noen tanker rundt, men ikke noe fasit på
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