
Tema

Bakgrunn

• Borerigg

• Bolterigg

• Data fra prosjekterende

• R000

• Eksempler geometriske data

• IFC, XML, IREDES

Programvare og dataflyt

• Bever Team Online / Bever Team

• Bever Mapping

• Bever Viewer

• Bever Bas

• RigX

Produkter

• Bever Profiler



På kontor

Bakgrunn

• Geometridata fra byggherre (konsulent)

• LandXML veilinje med konturer

• Flatemodeller (DWG, IFC, LandXML)

På kontor

• Tunnellinje og kontur

• Borplaner

• Salveplan

• Sonderhull

• Injeksjonsskjerm

Borerigg – En oversikt



Data inn

• Tunnellinje

• AMV – parametrisert veilinje

• Kontur

• Grøft

• Borplan - salve

• Borplan - bolting

Data ut

• Borlogg

• AMV – inkluderer brukt borplan

• Borlogg MWD

• Skann

• Foto

• AMV tl2 tl4 lg4, lg5

• Epiroc .mwd q-log lg5

• Sandvik

• IREDES



Bolterigg – En oversikt

• Bormaskiner med fast justerbar avstand

• Navigeres med totalstasjon

• Høy presisjon med prismetracking

• Operatøren velger sted og type bolt, og systemet genererer 
boreplaner fra boltekoordinater

• Ved boring bytter systemet automatisk til riktig boreplan avhengig 
av bommens posisjon

• Boltelengde beregnes automatisk for hvert hull basert på 
boltekoordinatene, ansettpunkt på fjellet og krav til 
minimumsdybde

• Borer 6 raster per oppstilling



Bolterigg - På kontoret • Data inn

• LandXML fil med tunnellinje og 
konturer

• Spesifikasjoner for bolter må være 
kjent

• Programmet kan

• Generere boltekoordinater automatisk 
basert på parametriske beskrivelser

• Eksportere boltekoordinater til andre 
programmer (csv og kof)

• Lage rapporter med pelverdi rast, 
boltenummer, type bolt og 
koordinater (Excel)

Her kan man se det 
mangler en rast

Dilatasjonsfuge



Bolterigg – Erfaringer / Anbefalinger
• Boltekoordinater laget basert på opprinnelig designet tunnel har vist seg å ikke kunne 

benyttes

• Endringer under driving og flytting av installasjoner er vanlig og medfører at tilpasninger 
må gjøres underveis mens arbeidet utføres.

• Boltekoordinater bør lages av noen som har inngående kjennskap til selve produksjonen 
og maskinene som benyttes.

• Fokus bør være på:

• Gode plandata, f.eks. at referanseprofil er definert for alle profilendringer

• At man kan få ut liste over profilendringer

• Enkle oversiktlige krav til boltenes plassering, dimensjoner og minimumsdybde.

• Forslag:  Kravene til alle typer bolter burde vært på tabellformat, ikke gjemt inne mellom 
mye tekst om hvordan utførelsen skal gjøres for hver enkelt type.



2022.10_VU-053-Retningslinje - Google Docs

R000 – modellgrunnlag – digital dokumentasjon som skal utarbeides i veiprosjekter

https://docs.google.com/document/d/15aAcnuboYJ20ZP81Y1h4LXE72u7QOCdESlfmSucwj6s/edit


2021_Regelverk - Google Sheets

Regelverk tunnel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nCDXqnxpMiFyXmJD4XX-4DHmUxg13w0M7-0u6IYKXUo/edit#gid=0&fvid=1254775586


Dataflyt

Blast Manager

Sends:
Drill plan

Receives:
Drill log
3D scan

Geologist

Receives:
Geological mapping
MWD analysis

Designer

Sends:
Tunnel geometry

Surveyor

Receives:
Navigation data
3D scan

Site management
Productivity
Quality control

Bever Team Online



Automatisk datasammenstilling



Maskindata

Probe drilling –
collect and 
analyze drilling 
data (MWD)

Grouting –
monitor and 
document

Drillplan, drill log, 
collect MWD, scan
controur

Technical bolting

Shotcrete, plan 
and measure

Geological
mapping, scaling, 
control contour

(Time, 
volume, 
weights)

Charge and 
ignition plan, 
charge log



Maskiner

SprengningBoring SprøytebetongInjeksjon



Moduler

SprengningGeologi SikringInjeksjon

Kartlegging – foto – MWD analyse Injeksjonsanalyse - dokumentasjon Ladeanalyse – dokumentasjon 
– konturkontroll

Sprutbetongtykkelse-
dokumentasjon sikring



N500 Vegtunneler - MWD



Bever Team Online - MWD



N500 Vegtunneler – Sonder- og injeksjonsboring rapporter



N500 Vegtunneler – Injeksjonsrapport



Bever Bas



N500 Vegtunneler – Geologisk kartlegging



Bever Mapping



• Predicts rocktype with > 90 % 

accuracy

MWD – interpretation with

Artificial intelligence



N500 Vegtunneler - Sprengning

Rogfast E04 

konkurransegrunnlag



BTO Charge



Bever Tracker 

• Fremdrift

• Navigeringsnøyaktighet

• Automatisk varsling

• Bormeter

• Timetellere

• Feilmeldinger



Bever Viewer

Scan
MWD
Kartlegging



Bever Viewer

Bolt
Sprøytebetong



Bever Viewer

Injeksjon



Bever Viewer

Sprengstoff



Bever Viewer

Kartlegging
Q Verdi
Injeksjon
Overdekning


