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1. Introduksjon 

Siden 2009 har Mobile Mapping System (MMS) vært et viktig satsingsområde i TerraTec. Ved 

å kunne samle høyoppløslige laserdata med høy presisjon og samtidig ivareta god sikkerhet 

ved arbeid på og langs veg, står et slikt system godt i forhold til den tradisjonelle 

landmålingen. Det første Optech Lynx MMS ble anskaffet mot slutten av 2009 og ferdig 

montert og klar til bruk i 2010. I forbindelse med økende etterspørsel har det siden 2015 blitt 

gjort en rekke forbedringer med hensyn til måleutstyr, programvare, prosesseringsløype m.m. 

De viktigste tiltakene var oppgradering av bedriftens Lynx MMS og innkjøp av Viatech ViaPPS 

MMS våren 2015. Samtidig med oppgraderingen av måleutstyr har TerraTec jobbet med 

optimalisering og effektivisering av prosesseringsløypen, i form av anskaffelse av nye 

programvarer samt utvikling og oppdatering av egne skripter og prosedyrer. 

I oktober 2015 inngikk TerraTec et samarbeid med Trafikverket for å finne innovative 

løsninger for kartlegging av infrastruktur i 3D, hensikten med denne rapporten er å belyse 

tiltakene gjort prosjektperioden mtp. TerraTecs utvikling av MMS-produksjonen.  

MMS som èn plattform utstyrt med ulike sensorer anses hos TerraTec som et svar på en rekke 

av utfordringene Trafikverket har i forhold til kartlegging av vedlikeholdsbehov på svenske 

veger.  

2. Utstyr 

Dette avsnittet har som hensikt å oppsummere hvilke oppgraderinger som er påført TerraTec 

sitt MMS-utstyr siden 2009, og videre gjennom samarbeidet med Trafikverket i 2015, og 

hvilke fordeler dette har gitt med tanke på produksjonsoptimaliseringen. Den historiske 

sammenfatningen blir deretter etterfulgt av selve de tekniske spesifikasjonene for sensorene.  

2.1. Oppgradering av Lidar og navigasjonsplatform på MM system 

TerraTec investerte allerede i 2009 i sitt første Mobile Mapping System, et Lynx V200-system 

fra den canadiske måleutstyrsleverandøren Optech. TerraTec har siden da økt sin kompetanse 

og trinnvis oppgradert utstyret på dette systemet, i tråd med tilgjengelig "state-of-the-art" 

teknologi på markedet. Seneste oppgradering av bedriftens Lynx MMS var våren 2015, da 

TerraTec investerte i et Lynx SG-1 oppsett. SG-1 oppgraderingen innebar nye lasersensorer 

med økt målefrekvens, samt med et forbedret navigasjonssystem Applanix POS LV 610. 

Forbedringene på navigasjonssystemet omfattet en høypresisjons IMU med økt stabilitet for 

mer presis posisjonering som er særlig fordelaktig ved datafangst i områder med dårlig 

satellittdekning, eksempelvis i byområder, eller i tunneler.  

2.2. Oppgradering av kamerateknologi 

Høsten 2015 ble Lynx SG-1 systemet ytterligere oppgradert med et Ladybug 360-kamera, som 

en integrert komponent. Selve kameraet er montert på taket av bilen, på toppen av en stolpe 

med mekanisk løftemekanisme, som gjør det mulig å legge kameraet flatt langs med bilens 

tak under transport. Før kameraet gjør opptak reises stolpen opp i vertikal posisjon. Når 
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systemet er oppreist tilsvarer kameraet det høyeste punkt på systemet, med hele 3.3 meter 

over bakkenivå.  

Ladybug kameraet består egentlig av seks kameraer som er montert sammen, der fem av de 

seks kameraene er montert i en sirkel pekende utover til hver side, i tillegg til ett kamera på 

toppen av de fem andre, som peker rett opp mot himmelen.  

I tillegg ble det i 2016 også kjøpt inn nye videokameraer til bilen, Sony 4k Action kamera. 

Fordelen med disse kameraene over det forrige er at de nye kan fjernstyres via en app på mobil 

eller nettbrett, og kan dermed plasseres uavhengig av kobling med ledning i bilen – 

eksempelvis på taket hvis video skal filmes på jernbane. Det forrige videokameraet var mer 

begrenset med tanke på plasseringen av kameraet på bilen. I tillegg har de nye kameraene en 

bedre bildekvalitet enn forrige videokamera, de er enklere å håndtere under datafangst, og gir 

enklere pre-prosessering i etterkant. Videoen er en viktig støtte som benyttes både for 

innsiktsløsning for visualisering av data og prosjektområde for kunde, samt som verktøy 

under selve prosesseringen av dataene.  

2.3. Oppgradering av bil  

Tidligere var bedriftens Lynx MMS montert på en VW Transporter. Høsten 2016 ble det 

investert i en ny Toyota LandCruiser (LC), og systemet ble flyttet over på denne. Fordel med 

den nye Landcruiseren er at den er klart sterkere og mer driftssikker enn forgjengeren, som 

også gir bilen bedre muligheter til å komme seg frem i terreng der en større bil som VW 

Transporter ikke er egnet.  

2.4. Optimalisering av posisjonering med GNSS/INS 

Terratec har de siste årene hatt stadig flere prosjekter der bilen må monteres på en annen 

plattform under datafangsten, eksempelvis jernbane-vogn eller båt. I slike tilfeller kan ikke 

DMI sensor benyttes til navigasjonsprosessering. DMI sensoren registrerer hjulets rotasjoner, 

og uten denne får ikke systemet input om bilens bevegelse som vil kunne risikere en mindre 

nøyaktig posisjonering.  

For å imøtekomme denne utfordringen har TerraTec, i slike tilfeller, benyttet en midlertidig 

ekstra GNSS antenne, montert lenger frem i lengderetningen på bilens tak. Den relative 

avstanden mellom de to GNSS antennene på bilen er da kjent og konstant. Denne 

informasjonen om posisjonen til hver antenne relativ til hverandre utnyttes under 

navigasjonsprosesseringen der den tolkes som en retningsendring (heading) som forteller 

hvor mye den ene antennens posisjon har flyttet seg relativt den andre.  

Tidligere benyttet TerraTec en ekstern antenne til montering for de spesifikke prosjektene der 

dette var et behov. Rådata fra den eksterne antennen måtte prosesseres for seg og legges ved 

som ekstern observasjon. Sommeren 2017 valgte TerraTec å montere en fast GNSS antenne, 

integrert i selve navigasjonsplattformen Applanix, slik at rådata fra begge antennene alltid vil 

logges og være tilgjengelig for alle prosjekter, og i tillegg kunne behandles likt i 

prosesseringsløypen.  
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2.5. Investering av nytt MMS for vegtilstandsanalyse 

Våren 2015 investerte TerraTec i et nytt MMS, et ViaPPS system fra den norske 

måleustyrsleverandøren Viatech AS i Kongsberg. Det nye ViaPPS-systemet er spesielt egnet 

for blant annet tilstandsanalysering av asfaltdekker, der «PPS» står for Pavement Profile 

Skanner, og tiltenkt å være et supplement til bedriftens Lynx MMS.  

Se TerraTecs rapport «3A - Innovative data acquisition from a vehicle with a phase-based 

skanner», for mer  informasjon om utvikling og utnyttelse av ViaPPS systemet.  

 

2.6. Spesifikasjoner for MMS utstyr per 2017 

2.6.1. Optech Lynx MMS 

Tabell 1:Optech Lynx Mobile Mapper med stillbilde- og videokamera 

Målefrekvens: 2 x 600 000 Hz 
Rotasjonsfrekvens 250 Hz 

Rekkevidde: 250 m  
Skannevinkel: 2 x 360˚ 
Antall retursignaler: 4 
Navigasjonssystem: Applanix POS/LV 610 med  

2 x Trimble BD982 GNSS-
mottakere 
 

Kamera/video: - 4 x 5MP Optech JAI kamera 
- Sony video i bil FDR v1000x  
- Ladybug 360 kamera, 
PointGrey 

  
Målebil: Toyota Land Cruiser 150 GX,  

utstyr montert på fast ramme 
 

2.6.2. Viatech ViaPPS MMS 

Tabell 2:Viatech ViaPPS målebil med stillbildekamera i front 

Målefrekvens: 1 016 000  Hz 
Rotasjonsfrekvens 200 Hz 

Rekkevidde: 119 m 
Skannevinkel: 360˚ 
Antall retursignaler: 1 
Navigasjonssystem: Applanix POS/LV 610 med  

Trimble BD982 GNSS-
mottaker 
 

Kamera: ViaPhoto Wide system, med  
2 x 4MP Basler kamera 

  
Målebil: VW Amarok, ombygd pickup 
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3. Prosessering 

Parallelt med oppgradering av måleutstyret har det pågått en stadig optimalisering av 

prosesseringsløype for MMS, samt en oppgradering av programvare brukt til prosessering. 

TerraTec har alltid søkt å utnytte de beste løsningene som er tilgjengelig på markedet, i tillegg 

til å utvikle egne verktøy og egne skript for behov som ikke er dekket av kommersiell 

programvare. Testing og bruk av nye funksjonaliteter i diverse programvare og ikke minst å 

finne den optimale synergien mellom dem, har bidratt til produktivitetsøkning, utvidelse av 

produktportefølje og samt en bedre kvalitet på de leverte produktene.  

3.1. Utvikling av TerraPos 

Et essensielt steg i utnyttelse av de høyoppløselige dataene er å oppnå en best mulig 

posisjonering (georeferering) av datasettet. TerraTec har utviklet en egen programvare, 

TerraPos, til navigasjonsprosessering og sensororientering, og dette programmet blir brukt i 

vår MMS-produksjon. Programvaren er i stadig utvikling og år etter år blir det implementert 

nye funksjonaliteter (f.eks. SLAM-prosessering), for ytterligere detaljer se TerraTecs  

rapporter fra kapittel 6. 

3.2. Utvikling av makroer i Terrasolid 

Som utgangspunkt for vår bearbeiding av de høyoppløselige laserdataene brukes 

programvarepakken fra finske Terrasolid. Unike sammenstillinger av enkelte 

prosesseseringssteg i sekvenser kan slås sammen til en makro og nyttiggjøres for flere 

prosjekter. De mange pre-definerte stegene har ulike parametere som kan justeres og 

mulighetene ligger lett tilgjengelig. Den riktige kombinasjonen av de ulike stegene og 

parameterene, samt tilpasning til det aktuelle datasettet, gjør det mulig å utnytte hele 

potensialet. TerraTec har jobbet mye med utvikling av slike makroer og det har hjulpet med 

automatisering og effektivisering av ofte svært tidskrevende prosesser som f.eks. 

klassifisering av punktsky og terrengmodellering. 

3.3. Prosesseringsløype for Ladybug-bilder 

I sammenheng med investering i Ladybug-kamera i 2016 ble det etablert en 

prosesseringsløype for best mulig utnyttelse av disse bildene, som f.eks. panoramabilder. 

Prosesseringsløypen er i stor grad basert på egne skript og databasebaserte løsninger som til 

sammen danner et system som er i stand til å håndtere og kvalitetssikre leveranse av 

millionvis av bilder. 

 

                                                           
 REPORT 6A, TerraPos for positioning of Mobile Mapping Systems.  
* REPORT 6B, Increasing the Accuracy of Positioning in Mobile Mapping Systems 
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Figur 1 Sammenstilling av panoramabilder fra Ladybug-kamera og objekter vektorisert i punktsky 

3.4. Oppgradering av programvare 

Programvarepakken fra Terrasolid er tilgjengelig i 32-bit og 64-bit. Det som skjer av utvikling 

innen disse programmene har i en tid kun vært tilgjengelig i 64-bit-versjonen. TerraTec valgte 

å oppdatere sin programvarepark for prosessering av bilde- og laserdata fra 32-bit til 64-bit 

vinteren 2017. Dette omfattet oppgradering fra Bentley Map PowerView til 

MicroStation/PowerDraft CONNECT og fra 32-bit til 64-bit versjon av Terrasolid-

programvare. Denne oppgraderingen ga TerraTec tilgang til de nyeste verktøyene og større 

prosesseringskapasitet. 

3.5. Innkjøp av TopoDOT 

Høsten 2017 ble den nye programvare TopoDOT anskaffet til bruk i prosessering av MMS-

data. Programvaren er fokusert på automatisk eller semi-automatisk vektorisering av objekter 

i punktsky, men inneholder også en rekke nyttige verktøy som brukes til diverse analyser, bl. 

a. av asfaltoverflater. Innkjøpet er i tråd med TerraTec sin satsing på å på å utvikle løsninger 
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som er interessant for veganalyse-markedet. For mer informasjon om bruksområder for 

TopoDOT, se TerraTecs rapport «5C - Comparison of road surface analysis and vectorization 

from helicopterborne system (L400) and mobile mapping (Optech Lynx)» og «7B - 

Automated mapping of road condition parameters». 

 

Figur 2 Vektorisering av objekter i TopoDOT 

4. Nye prosedyrer for kvalitetssikring 

Fortløpende med generell utvikling av utstyrspark og sensorbehandling er styrende 

dokumenter utviklet for å sikre kvalitet i alle ledd, herunder fullstendighet i data, tilstrekkelig 

posisjonsdata osv. 

Kvaliteten på sluttprodukter har også vært i fokus i TerraTec. I løpet av de siste to årene ble 

det etablert nye QC-prosedyrer som i stor grad bruker automatiske prosesser. Bedre 

kvalitetssikring i flere etapper av prosesseringsløypen medfører at man bruker mindre tid på 

oppretting av alvorlige feil og er også en form av effektivisering når man tar høyde for det 

totale tidsforbruket. 

4.1. Utvikling av GIS-system til produksjonsstyring 

Siden 2015 har det pågått utvikling av GIS-basert system til intern produksjonsstyring samt 

samling av informasjon om geografisk utstrekning av utførte prosjekter. Aktivt bruk av 

systemet gjør det enklere og mer effektiv å planlegge både datafangst og prosessering samt 

hjelper med koordinering og prioritering mellom diverse prosjekter. 
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Figur 3 GIS-system til internstyring av bilbåren laserskanning av Stockholm Stad (Gatuvyer) 

4.2. Forbedring av rutiner for datafangst  

I tillegg til utviklingen av GIS løsning for planleggingsfasen, så har det også vært fokus på 

kvalitetssikrende tiltak i selve feltarbeidet, blant annet er det laget flere rutiner og verktøy til 

bruk for operatøren. Dette for å sikre dekning av data for prosjektområdet, som ofte er flere 

timers kjøring fra kontoret.  

Datafangsten utføres etter standardisert sjekkliste for å redusere risiko for menneskelige feil. 

Operatøren har også tilgang til å ha kontroll i felt over dekning av laserdata med tynnet 

punktsky i sanntid der han eller hun har skannet. Hvis operatør har tilgang til fast nettverk 

lastes data opp samme dag til server, for ytterligere kontroll av innsamlede data på kontoret.   

I 2015 tok utviklet TerraTec en tilpasset app-løsning til bruk for operatøren, GeoODK, for 

registrering av hindringer som oppstår i felt. En slik løsning var et viktig hjelpemiddel i de 

større MMS prosjektene som TerraTec har hatt de siste årene, med store mengder og 

kompleks datafangst.  

 

 

5. Integrering av GPR med MMS 

TerraTec har jobbet med integrering av georadar (GPR) med sine MMS, hovedsakelig ViaPPS-

systemet. Integreringen går ut på å fysisk koble GPR til et MMS og så utnytte bilens 

posisjoneringssystem til georeferering av GPR-data. Videre, kan man generere en 

bakkemodell basert på punktsky fra laserskanner og bruke den til høydejustering av 
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georadarmålinger. Resultatet blir en 3D-modell med informasjon om f.eks. asfalttykkelse. 

Denne integreringer gjør det mulig å utnytte fullt potensial av begge datafangstmetodene og 

legger til rette for leveranse av en meget omfattende analyse av asfaltoverflate. Se TerraTecs 

rapporter fra kapittel 4* og 8**. 

6. Oppsummering og vegen videre 

TerraTec kan vise til at store ressurser er satt til optimalisering av tiltak rundt mobile 

mapping-produksjonen. De seneste årene er store investeringer gjort for å utvide og 

oppgradere utstyrsparken for å kunne tilby markedet «state of the art»-løsninger. Tilsvarende 

er gjort i produksjonen, da også i en større andel utviklingstimer som er satt av til å tilegne 

oss kunnskap i tilgjengelig programvare, samt innkjøp av ny programvare for å kunne 

automatisere prosesseringsløypene.  

TerraTec har ambisjoner om å opprettholde sin posisjon helt i forkant av den tekniske 

utviklingen som en foretrukket leverandør av høyoppløslige laserdata og detaljert 

vegdokumentasjon.  

 

 

 

 

                                                           
* REPORT 4A, Ground Penetrating Radar 
* RAPPORT 4B, Hulromsundersøkelser med georadar 
** RAPPORT 8B, Visualisering av 3D-data 
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