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Nidarosdomen – 3D-modellering. Av Stian Wahlvåg.

I de siste 10-15 årene har oppmåling blitt et sentralt
område for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
(NDR) i forbindelse med restaureringsarbeidet og
forskningen på Nidarosdomen.Gjennom disse årene er
ulike oppmålingsmetoder blitt testet ut, både i jakten på
en optimal overordnet metode som kunne dekke ﬂere
behov, men også for å ﬁnne ut hvilke metoder som eventuelt egner seg best til ulike formål. Digitale tegninger og
modeller kan fylle ulike behov. Visualisering av en situasjon kan være ett behov, målestokkriktig informasjon et
annet. Tegninger og modeller kan ha ulike formål: En
modell som først og fremst skal kommunisere Nidarosdomen til publikum trenger ikke nødvendigvis høy grad
av nøyaktighet. Da er form, tekstur og en realistisk
visualisering viktigere enn mål og nøyaktighet i detaljene.
Skal materialet brukes som grunnlag for analyser,
beregninger, kartlegginger, etc, er vi derimot avhengig
av målenøyaktighet. De metodene som har vært i fokus
gjennom de siste årene har i hovedsak vært de som
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kan gjengi bygningen i millimeters nøyaktighet. De har
fylt behovene innen dokumentasjons-, restaurerings- og
forskningsarbeid. Når det gjelder oppmåling står vi for så
vidt i en tradisjon, selv om den på mange måter har hatt
et brudd gjennom en lang periode da gjenreisningen av
kirken hadde karakter av å være i en ny-byggingsfase. I
denne perioden ble det produsert byggetegninger etter
byggeplaner, men sjelden ”as-buildt-tegninger”. I starten
av restaureringen var imidlertid dokumentasjon av
stående murverk og middelaldermurverk gjennom oppmålinger og tegninger en viktig del av arbeidet. Under
de bygningsarkeologiske undersøkelsene og rivingen av
støttemurer og etterreformatorisk murverk i starten av
restaureringen, ble funnene nøye dokumentert.
Da rekonstruksjonen av den gotiske katedralen startet i
siste halvdel av 1800-tallet, ble det laget nye tegninger
av bygningen blant annet på bakgrunn av et puslespill
bestående av funn av original stein, brukt som fyllmasser
i de nyere murene oppført etter brannen i 1531.

3D koordinatsystem for Domen. Illustrasjon av Kristin Bjørlykke, på
bakgrunn av J. Mathisens tegning over bevart murverk fra middelalderen.

Østre Oktogonkapell – Bevaringshistorie. Kartgrunnlag
produsert av Norges Tekniske Høyskole – Institutt for
Kart og Oppmåling. Kartlegging utført av Per Storemyr.

Tegninger spilte også en viktig rolle i mobiliseringen for å
få satt i gang restaurering av kirken for 150 år siden.
Heinrich Schirmers tegninger fra Munch/Schirmers plansjeverk over Nidarosdomen, som ble gitt ut i 1859, var det
materialet som ga en umiddelbar ide om Nidarosdomens
prakt og potensial. Da som nå var det en visualisering
som sterkest og mest umiddelbart taler til folket.
Raphael-programmet
I 1998 ble det utarbeidet en ny 20-årsplan for restaureringen av Nidarosdomen. 20-årsplanen ble brukt som
grunnlag for å søke EUs forskningsprogram Raphael om
midler til et antall forprosjekter. Forprosjektene skulle utrede
ulike problemstillinger som var viktig for restaureringsarbeidet fremover, og de skulle gi rom for å etablere gode
og hensiktsmessige metoder for det langsiktige arbeidet.
Med fokus på restaurering og konservering i stedet for
gjenreising og nybygging utkrystalliserte det seg nye
behov for tegningsgrunnlag innen de ﬂeste områdene.
I planen ble det nedfelt retningslinjer og metodikk for
fasene i restaurerings-arbeidet. Dette ble deﬁnert på
bakgrunn av erfaringer vi hadde gjort i de foregående
årene, bla under det store restaureringsoppdraget NDR
hadde for Stavanger domkirke i perioden 1997-99.
Disse fasene er:
1) Oppmåling (stein for stein)
2) Bygningshistoriske undersøkelser

3) Tilstandsundersøkelser og prognoser for skadeutvikling
4) Plan for restaureringen
5) Utføring av restaureringen
6) Oppfølging/plan for oppfølging
7) Dokumentasjon av hele arbeidet
At oppmåling var punkt nummer én var ikke tilfeldig. Alle
de påfølgende trinnene i prosessen var, og er, avhengig
av oppmålingstegninger for å kunne utføres etter standarden som nå ble satt.
Tegningene brukes i dag på mange måter og av alle
faggruppene som er involvert i restaureringen. De er for
det første dokumentasjon i seg selv, som skalerte kart
over bygningen. Dernest er de grunnlag for å kunne lage
temakart innen de ﬂeste områder og problemstillinger,
for eksempel bygningshistorien, tilstandsregistreringer,
planer for restaureringen, osv. Alle byggetekniske problemstillinger er også avhengige av tegningene, både når det
gjelder behov for ulike prosjekteringer og beregninger.
Nidarosdomen er en stor og kompleks bygning. Med det
detaljeringsnivået på dokumentasjon som ble nedfelt var
det ikke lenger særlig realistisk å fortsette utelukkende
med blyant, papir og målebånd for å få dokumentert
bygningen. Omfanget var alt for stort og krevende. Det
ble derfor aktuelt å undersøke hvilke andre muligheter
og metoder som var tilgjengelig, og hvilke som kunne
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Innvendig fastpunktnett for 3D
koordinatsystem.
Illustrasjon av
Kristin Bjørlykke,
på bakgrunn av
Gerhard Fischers
plantegning.

fungere godt for restaureringens formål. Fra prosjekter
andre steder i Europa var vi kjent med bla fotogrammetri
som metode for oppmåling av kulturminner. Vi hadde
kjennskap til at NTNUs Institutt for Geomatikk (tidligere
Institutt for Kart og Oppmåling) hadde vært involvert i
oppmålinger av kulturminner, eksempelvis portalene
på Austrått borg, Urnes stavkirke, fasader på Væktern
Bistro, brygger i Trondheim, helleristninger, etc. De
hadde også i 1991/92 utført en oppmåling av fasaden
på østre oktogonkapell på Nidarosdomen i forbindelse
med avhandling The Stones of Nidaros som ble publisert
i 1997. På bakgrunn av dette var det et naturlig første
skritt å ta kontakt med ekspertisen på NTNU for råd.
Det var en av forutsetningene for deltakelse i Raphaelprogrammet å bygge europeisk nettverk. I York i Storbritannia hadde landmåleren Ross W. Dallas vært pioner
i å bringe sitt fagfelt landmåling inn i dokumentasjon av
kulturminner. Han hadde skap en nisje som rådgiver
for kulturminnevernet i utarbeidelse av tekniske spesiﬁkasjoner for utføring av oppmåling. De tekniske spesiﬁkasjonene som måtte utarbeides for å kunne bestille et
hensiktsmessig produkt, var avhengige av faglig kompetanse innen kartproduksjon. Det var viktig for NDR å ha
uavhengig ekspertise å rådføre seg med i møtene med

Utvendig fastpunktnett for 3D
koordinatsystem.
Illustrasjon av
Kristin Bjørlykke, på
bakgrunn av kart fra
Trondheim kommune.
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ulike kommersielle aktører. Her var samarbeidet med
Institutt for Kart og Oppmåling (NTNU) uvurderlig.
3D Koordinatsystem for Nidarosdomen
For å kunne utføre oppmålinger må det etableres et
referansesystem rundt objektet. Med tanke på at dette
bare var starten på et omfattende arbeidet for årene
fremover ble det besluttet å etablere et fast koordinatsystem for bygningen, som kunne brukes ved behov
også i fremtiden.
Siden det skulle måles i høyden og ikke bare i planet,
var det nødvendig med et koordinat-system som gikk
både i x, y og z-akse. Starten på oppmålingsprosjektet
innenfor Raphael ble derfor å etablere et 3-dimensjonalt
koordinatsystem, i og rundt kirken. Det innvendige og
utvendige nettet ble koblet sammen gjennom tre av
portalene i bygningen: Nordre Vestfront-portal, nordre
Tverrskipsportal og Kongeinngangen.
Gjennom 140 år med restaurering er det bygget opp
ulike systemer for å håndtere registrerings- og informasjonsmaterialet under arbeid. Så langt som mulig var det
ønskelig å beholde de gamle system og benevnelser
som allerede var etablert. Dette for å slippe en situasjon
der man må forholde seg til, og sette seg inn i, stadig

Oppmåling av
vertikalsnitt med
totalstasjon.
Illustrasjon av
Kristin Bjørlykke, på bakgrunn
av oppmåling
fra Fjellanger
Widerøe.

Rett ut for portalen til Nordre Tverrskip, nord for Kapittelhuset, øst for Oktogonen, sør for Kongeinngangen,
sørvest for Søndre Vestfronttårn og vest for nordre Vestfrontportal. Inne gjenbrukte vi 29 av Fischer-merkene,
samt at vi etablerte seks nye punkt i triforiumshøyde i
Koret. De nye merkene bestod av 10 millimeters messingbolter med et inndrillet senterpunkt, som ble etablert
i senter av de gamle merkene. Ideen var at systemet
skulle fungere som et felles rammeverk for alle fremtidige digitale oppmålinger, uansett metode. Ved hjelp av
det felles referansesystemet kunne ulike oppmålinger,
selv om de var gjort uavhengig av hverandre, ﬁnne
plassen sin og til slutt utgjøre en helhet oppmåling eller
modell av kirken.

Bruk av vertikalsnitt for statiske beregning av bygningskonstruksjonen. Utført av Tonny Jespersen.

nye systemer om man skal jobbe med materialet over
tid. I 1939/40 gjennomførte arkitekt Gerhard Fischer
en oppmåling av grunnplanet i Nidarosdomen. I den
forbindelsen ble det etablert et 2-dimmensjonalt koordinatsystem med x- og y-akser utvendig og innvendig
i kirken. Byens daværende koordinatsystem hadde
origo midt i sentraltårnet. Fischer markerte tilsvarende
punkt som 100x og 100y i kirkens koordinatsystem for å
slippe å arbeide med negative tall i sine referansepunkt
og målinger. Bygningsdelene i kirken ﬁkk da hver sin
bokstavbenevnelse, der Kapittelhuset ﬁkk benevnelsen
A, Sakristiet B, Oktogonen C, Koret D, osv. Etter nøye
vurdering ble det i hovedsak valgt å bygge videre på
dette systemet.
Utvendig hadde Fischer etablert 29 fastpunkter rundt
kirken. Disse bestod av metallrør med treplugger i som
ble slått ned i bakken rundt kirken. Bare ett av disse
merkene kan sees i dag, i hjørnet mellom vestveggen på
Nordre Tverrskip og nordveggen på Skipet. Innvendig
ble fastpunktene markert i marmorgulvet som hugget
kryss med et drillet hull i midten, 44 merker totalt.
For det nye 3D koordinatsystemet ble det etablert seks
fastmerker med sikt til hverandre i ring rundt bygningen:

Ulike metoder
Planen var å prøve ut ulike metoder for oppmåling for
å ﬁnne ut hva som var best egnet. Det var også viktig
å tenke så åpent som mulig slik at det ikke ble valgt
system og metoder som forhindret andre fremtidige løsninger. De ulike metodene som er testet i produksjon av
det digitale oppmålingsmaterialet vi til nå har av Nidarosdomen er i hovedsak målinger utført ved hjelp av:
- Totalstasjon
- Fotogrammetri
- Ortofoto
- Laserskanning
- Fotoskanning
Totalstasjon
Under overvåking av stabiliteten i bygningen var det
gjennom siste halvdel av 1900-tallet registrert sprekkdannelser i hvelvene i Koret i kirken. Loddmålinger viste
at veggene hadde en tendens til å lene utover. Strebepilarene og -buene på utsiden av veggen var ikke kraftig
nok dimensjonert til å holde i mot horisontalkraften fra
hvelvene. I 1987 ble det derfor installert hjelpefagverk
mellom nord- og sørvegg i Koret for å avhjelpe strebe
systemet og holde veggene sammen. Gjennom Raphaelprogrammet ble det besluttet å engasjere en ekspert på
statikk i eldre bygninger til å utføre en etterberegning av
kreftene i konstruksjonen. Dette for å se om fagverket
oppfylte sin tiltenkte funksjon. For å kunne gjøre beregningene var han avhengig av ulike vertikalsnitt gjennom
Koret i kirken.
Daværende ﬁrma Fjellanger Widerøe ble engasjert for å
måle opp ﬁre snitt gjennom ulike akser i Koret. For dette
arbeidet ble det brukt en reﬂektorløs totalstasjon. Dette
er et landmålerinstrument som kan måle en avstand
direkte, uten hjelp fra et prisme for å få signal tilbake til
måleinstrumentet. I oppmålingen av snittene ble det målt
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tillegg til fastmerkene i koordinatsystemet festes signalmerker på selve fasaden. Signalmerkene måles inn med
en totalstasjon, og fungerer som kontrollpunkter for at
resultatet skal bli nøyaktig. Så benytter man et kamera
med en kjent indre geometri, og tar bilder med overlapp
fra forskjellige posisjoner i det området som skal måles
inn. Ved hjelp av stereodekning av området er det mulig
å måle i bildene i 3 dimensjoner. Bildene bearbeides i en
fotogrammetrisk arbeidsstasjon der de brukes som underlag for å tegne oppå. Resultatet blir en tredimensjonal
strektegning.

Ortofoto og fotogrammetrisk konstruksjon – Korets nordre
fasade. Utført av Terratec.

et punkt for hver 30 cm, både ute og inne. Punktene ble
lenket sammen med linjer, og dette dannet til sammen
et proﬁl, eller snitt. Snittet ble brukt som underlag for de
statiske beregningene.
Fotogrammetri
Fotogrammetri er imidlertid den metoden som er benyttet i størst grad for å lage digitale oppmålinger av
Nidarosdomen. Fotogrammetri er en tredimensjonal
målemetode som baserer seg på bruk av fotograﬁer. Det
fungerer ved at man etablerer en ytre orientering i form
av et koordinatsystem rundt objektet som skal måles. I

3D DAK-tegning
fra fotogrammetrisk konstruksjon – Korets
nordre fasade.
Utført av Terratec.
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Den første store fotogrammetriske oppmålingen på
Nidarosdomen ble utført i 2000, i samarbeid med det
britiske ﬁrmaet Downland Partnership. Da ble hele Koret
i kirken målt opp utvendig og innvendig, så nær som den
nordre fasaden. Tegningene var på det tidspunktet en
slags blanding av 2- og 3D tegninger. Det var ikke vanlig
å arbeide i 3D-modeller, så tegningene ble konstruert
med tanke på at resultatet først og fremst skulle trykkes
ut på papir. Tegningene var delt opp i ulike sett som plan,
snitt og fasader i stedet for å være en sammenhengende
modell. I 2006 skulle den gjenstående nordre fasaden
på Koret måles opp. Det ble besluttet å gå et skritt videre
inn i 3D-verden, og konstruere én sammenhengende
modell med det som mål å arbeide med kartlegginger og
modiﬁseringer i én tegning i stedet for å måtte drive vedlikehold av ﬂere ulike tegninger parallelt. Oppdraget ble
utført av ﬁrmaet Terratec. Den nordre fasaden på Koret
måler ca 600 m2, og det ble tatt 600 fotos under feltarbeidet. 360 av disse fotoene er brukt i konstruksjonen.

Korbueveggen – Steindelingskart av murverk. Utført av Kristin
Bjørlykke, på bakgrunn av grunnlagskart fra Downland Partnership.

Korbueveggen – Kartlegging av symmetri i murverk rundt midtaksen. Av Kristin Bjørlykke, på bakgrunn av grunnlagskart fra
Downland Partnership.

Materialet som ble konstruert ved hjelp fotogrammetri
ble levert som dataﬁler som kan bearbeides i tegneprogram etterpå. Til nå er det AutoCAD som har vært verktøyet for dette.
I disse oppmålingene er de ulike elementene i fasaden
lagt inn på ulike lag i tegningen. Lagene er representert
med ulike farger for å kunne skille dem fra hverandre.
Noe av det mest nyttige med de digitale oppmålingene
er nettopp muligheten til å organisere informasjonen i
en lagstruktur. Man kan for eksempel legge informasjon
om fuger i murverket på ett lag, ornamentikk på et annet,
steinnummer på et tredje, skader på et fjerde, osv.Det er
i det hele tatt ingen grenser for hvor mange lag og tema
man kan etablere.

gen kan være en fordel under selve konstruksjonen av
oppmålingen, men den kan også være til stor hjelp når
man skal analysere murverk. Lagdeling gjør at man ved
å slå av og på de ulike lagene kan bestemme selv hvor
mye informasjon man vil bli eksponert for på en gang. ”Å
ikke se skogen for bare trær” er raskt en realitet når man
stikker hodet inn i alle detaljene i Nidarosdomen.
Et eksempel:

Når et område på kirken gjøres klart for restaurering blir
det konstruert et steindelingskart på bakgrunn av tegningen. Der blir alle fugene i murverket markert og hver
stein får sitt eget nummer. Slik holdes oversikten over
hvor steinens plass i murverket er når de skal settes
tilbake, og man kan bruke tegningen til å markere hvilke
steiner som skal skiftes ut, konserveres, osv.
Hvilke fordeler har så den digitale verden å by på?
Muligheten for å organisere informasjonen i lag i tegnin-

Til venstre kan man se øvre del av Korbueveggen inne
i kirken. Den er ﬂott og veldig rikt dekorert. Til høyre er
et steindelingskart over samme område. I dette bildet er
all annen informasjon, som dekor, etc., lukket ute. Ved å
studere fugestrukturen kan man blant annet observere at
den er forbløffende symmetrisk rundt midtaksen.
(Fargene speiler tilsvarende stein på hver side av aksen.)
En så gjennomført symmetri i steinens form og størrelse
er ganske uvanlig i slikt murverk. Man kan spørre seg
hvorfor murverket har alle disse ulike trappingene. ’Er
det et slags låsesystem for murverket?’ undret noen.
Ved å gå inn i tegningen og ta tilbake informasjonen om
dekoren kan man se at formen på steinene er tilpasset
proﬁlene i dekoren. Ved hugging av proﬁl i stein er den
optimale avtegningen av proﬁlets form markert 90° på
proﬁlets lengderetning. Her kan det se ut som man har
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Laserskannet modell av Kongeinngangen. Utført av
SINTEF/DelftTech.

Laserskann og 3D DAK-tegning av Kapittelhusets apsis. Utført av NIKU/
Geoplan 3D.

valgt å lage en mer komplisert ytre form på steinen for å
få et enklere utgangspunkt for hugging av proﬁlet etterpå. På denne måten kan informasjonen i tegningene
studeres fra ulike vinkler og gi ny kunnskap.
Fotoskanning
Fotoskanning er en metode som er prøvd ut for å
dokumentere detaljer på bygningen der en særdeles
høy nøyaktighet har vært viktig. Dette var også spesielt
med tanke på at enkelte av skulpturene på kirken er
så oppløst i overﬂaten at man ikke lenger kan ta de
tradisjonelle gipsavstøpningene av dem. Det ble i 2003
i samarbeid med ﬁrma Vinn Design testet ut å skanne
skulptur til tredimensjonale datamodeller med bedre enn
en tiendedels millimeters nøyaktighet. Digitaliseringen
av ﬁgurene ble utført ved hjelp av en tredimensjonal
lysrasterskanner. Denne består av en kraftig lyskilde
som projiserer et raster, eller linje-mønster, på objektet,
samt to høyoppløselige digitalkameraer. Kameraene
registrerer lysrasteret som todimensjonale punkter. Et
lysraster projisert på et objekts overﬂate vil bøyes av
som følge av objektets kurvatur. Den todimensjonale
avlesningen av kurvaturen danner, sammen med
komplekse matematiske formler utført i en kraftig datamaskin, grunnlaget for omsettingen av punkter i planet til
romlige punkter.
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Datamodellene kan også plottes ut i fysiske modeller. En
slik 3D-skriver er en såkalt stereolitograﬁmaskin. Med
denne kan man ”skrive ut” tredimensjonale ﬁgurer ved
å bygge opp tynne lag av for eksempel plast. Disse kan
skaleres etter ønske, slik at en skulptur kan produseres i
en hvilken som helst målestokk av datamodellen.
Laserskanning
Laserskanning i større format der vi snakker om skanning av hele bygningsdeler, ble første omgang prøvd ut i
2001. Dette var i samarbeid med SINTEF og nederlandske DelftTech.
Prosjektet hadde som formål å ﬁnne ut om styrkeberegning av konstruksjoner kunne forenkles ved å kjøre
skanningsdata direkte inn i beregningsprosedyren i
stedet for å gå den ordinære og mer omstendelige veien
via elementmetoden. Kongeinngangen på Nidarosdomen ble skannet som representant for en komplisert
konstruksjon, og en av Statkrafts demningsvegger som
representant for en enkel konstruksjon. Skanneren som
ble brukt var av typen Cyrax.
I motsetning til en totalstasjon der man måler ett og ett
punkt, er det slik at laserskanneren peprer overﬂaten
med målepunkter. Cyrax-skanneren målte 1000x1000
punkt per skann, og punktene danner en punktsky som
tilsvarer overﬂategeometrien til objektet. 15 skann tatt

fra ulike posisjoner ble sydd sammen til én modell som
dekket Kongeinngangen utvendig og innvendig.
I tillegg til å ﬁnne ut hvordan skanningen kunne brukes i
styrkeberegning var det interessant å se om materialet
også kunne brukes som grunnlag for å konstruere
strektegninger for temakart i restaureringsarbeidet, og
for å rekonstruere detaljer, skulptur og ornamentikk. Tatt
i betraktning de høye kostnadene med utføring av slike
målinger, ville det vært stor vinning å ﬁnne én metode
som kunne brukes som felles verktøy for å oppnå både:
- 3D-modell av bygningen,
- Stein for stein tegning for å kunne lage de nødvendige
temakartene,
- Grunnlag for styrkeberegning av konstruksjonen,
- Måledata gode nok for å kunne lage modell av skulptur.
Resultatet av skannene fra 2001 ga et godt inntrykk av
volumene i bygningen, men greide ikke å skille fuger fra
stein. Materialer, farger og avstand gir ulik reﬂeksjon i
målepunktene. Fugene i murverket er fra ca 1-10 mm,
og det må skannes tett for å kunne identiﬁsere dem.
Med en tetthet på 14 millimeter mellom målepunktene
kunne ikke fugene skilles tydelig nok ut til at skannet
kunne danne grunnlag for uttegning av et steindelingskart.Høy oppløsning kunne gitt et noe bedre bilde, men
det gjorde dataﬁlene enorme og uhåndterlige.
I 2007 ble det utført en ny laserskanning av i hovedsak
Vestfronten i forbindelse med en masteroppgave ved
NTNU. Arbeidet ble utført med en skanner av typen
Riegel Z420i. Modellen inneholdt 2 millioner polygoner
basert på 17 laserskann. Her gikk man videre i forsøk på
å redusere datamengden i skannene for å gjøre ﬁlene
mindre, og å ﬁnne en metode for å fylle blindsonene
som ikke var dekket av laseren. Det ble i utgangspunktet skannet med en høy oppløsning. Deretter gikk man
inn og bearbeidet skannene ved å redusere antall
målepunkter i partier med slette veggﬂater, mens man
beholdt en større tetthet på områdene med skuptur
og ornamentikk. Slik kunne skannene i høyere grad
gjengi detaljer i overﬂaten, samtidig som datamengden
var håndterbar. Det var fremdeles interessant å se om
skannings-materialet i tillegg kunne brukes til å konstruere en stein for stein tegning tilsvarende de fotogrammetriske oppmålingene. Heller ikke her var det mulig å
lese variasjonen i kvader-murverket så tydelig at fugene
kunne identiﬁseres i særlig grad. Teknologien er i stadig
utvikling. I 2010/11 har vi utført en ny skanning i samarbeid med NIKU og Geoplan 3D. Det ble først utført
en test på en del av Kapittelhusets apside utvendig,
og siden et større arbeid på Oktogonen. Skannene ble

utført med en Leica TC 6000 skanner, med en nøyaktighet på 1/10 mm. Utsnitt fra disse skannene viser at
det faktisk er mulig å skille stein og fuger.
Det gjenstår fremdeles å se sluttresultatet, men kanskje
har de siste 10 årenes utvikling på området endelig ført
til at ett overordnet verktøy som dekker ﬂere sentrale
behov innen dokumentasjon kan være innen rekkevidde.
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