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BA-nettverkstreff 10. november 2022:
Tunnel – Prosjektering, bygging, dokumentasjon



● V521 Geologi og bergsikring i tunnel

– V521 gir utfyllende veiledning til krav i N500 Vegtunneler.
– V521 erstatter V520 Tunnelveiledning (2020) som utgår

Begrenser oppgaven til å svare på den delen av 
dokumentasjon som handler om geometri = 
Punktskydata og modeller fra skanning 

SPØRSMÅL
● Hva ønsker vi å benytte punktskyer/modeller til? 
● Hvilke formål skal innsamlede data brukes til? 
● Hvem bør svare på dette?

– Landmålere som elsker å måle mye, eller
– noen som kjenner formålene data kan brukes til
– Eller….en kombinasjon

Hva skal dokumenteres?



R761 (2018) (punkt-tetthet 500mm) V770 (2015) (Punkt-tetthet 100mm) 
Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Modellgrunnlag : krav til grunnlagsdata og modeller

N500 Vegtunneler (Digitale vegnormaler) <= For geometridokumentasjon vises det til V770



Notater fra møter med SVV’s ingeniør-geologer
● Geologene har 3 hovedoppgaver: 

1. Kartlegging og undersøkelse av «byggbarhet» i planfase. Geologien beskrives i entreprenørens kontrakt
2. Undersøkelse av fjellet i drivefase (Geologer kontrollerer fjellet etter hver enkelt salve), og 
3. Undersøke endring i fjellet over tid. Visuell inspeksjon av tunneler gjøres hvert 5 år.

● Det utarbeides minimum 2 geologirapporter, en i planfasen, og en i forbindelse med drivingen. 
– Det har spesielt fokus på svakhetssoner og strukturgeologi, f.eks. områder med lite overdekning, fare for 

vanninntregning og områder med dårlig fjell/sprekksoner.

Ønsket punktsky for:
● Som-utført (Knøl- og kjøreboks-kontroll)
● Sikringsbolters plassering      Totalstasjon som alternativ
● Sprøytebetongtykkelse
● Sprekke-plan og  Hvor smale sprekker?

svakhetssoner

Internrunder i Vegvesenet



Krav til “som utført” dokumentasjon for fagmodell Tunnel:
1. Rensket profil skannes før sikring for å dokumentere:

• at bergknøler innenfor teoretisk sprengningsprofil er fjernet
• grunnlag for å beregne tykkelse på sprøytebetong
• sprekker (bildedokumentasjon istedenfor skanning? uansett ikke tett nok med punkter)

2. Vann- og frostsikret profil skal skannes for å dokumenteresom utført” tunnelprofil :
• For beregning av tykkelse på sprøytebetong
• grunnlag for kjøreboks-kontroll 

• Krav til punkttetthet for skannet overflate er 5x5 cm eller tettere. (*Se siste slide)
– Kan være aktuelt å differensiere mht. svakhetssone i henhold til N500.

• Hvordan klassifisere skannede tunnelpunkt? (eksempel ROGFAST_32_193_194.docx)
• Krav til stedfestingsnøyaktighet angis iht. valgt kvalitetsklasse (2-5) cm

(ikke presisjonen til skannerens avstandsmåler)?

• Foto av bergoverflater som dokumentasjon på sprekkegeometri (istedenfor skanning)

• Sikringsbolter skal dokumenteres med koordinater for begge boltens endepunkter (landmåling?)

Statens Vegvesen’s framtidige forslag i R000: 

trohaa
Gjennomstreking



● ROGFAST ønsker krav til punkttetthet 5cm, helst ned mot 2 cm. (strengere krav for kritiske soner)
– Absolutt nøyaktighet (1 3D = 2-5cm)

● Argumenter for hvorfor:
– Krav til frihøyde undersøkes med «kjøreboks»
– Framtidig grunnlag for prosjektering ved endringer, eks. installasjon av ny vifte eller fotoboks.
– Som-bygget dokumentasjon

● Dokumentasjonskrav:
 Rapport 
 Rådata fra skanning (på originalformatet) konvertert til LAS/LAZ-format med 2-5 cm oppløsning, og
 «Intelligent tynnede» rådata 
 TIN-modell (på LandXML-format?) Funker det med GML eller SOSI?

Takk for at BA-nettverket setter dette tema på dagsorden. 
Det blir en lærerik dag 

Prosjektenes «egne liv» lever gjennom «spesiell beskrivelse»


