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 Hva er stikningsingeniøren sin rolle i driftssyklusen?

Driftssyklus

Data-
prosessering

• Skanndata
• Bilde
• Betongtykkelse

Salveboring
• Navigasjon
• Boreplaner

Pigging/ Knøllkontroll
• Skann av bergoverflaten
• Fotografering av berget

Arbeidssikring
• Tykkelsekontroll
• Skann av 

sprøytebetong

Dokumentasjon sprutbetong
• Skann bak stuff (ved behov)

Injeksjon (ved behov)

• Navigasjon
• Boreplaner
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Det italienske arbeidsfellesskapet SAPI NOR AS har inngått 
kontrakt på 3.660 MNOK med Bane Nor for bygging av 
13.6 km dobbeltspor på Vestfollbanen. 

LNS har sprengt de to fjelltunnelene som inngår i 
prosjektet som underentreprenør. Prosjektet er 
utførelsesenterprise basert på NS8415.

Tunneldrift august 2019 – april 2022 

Gråmunktunnelen 1.061 m 130 m2

Skottåstunnelen (syst. injeksjon) 2.259 m 130 m2

Adkomsttunnel 275 m 60 m2

Rømningstunnel 175 m 25 m2

Tunneldrift gikk på 3 stuff samtidig med delvis systematisk 
injeksjon. Grunnlagsdata var parametrisk tverrprofil (pdf) 
iht. sikringsklasse fra HB N500 og parametrisk senterlinje.

Prosjektet hadde behov for 8 stikningsingeniører, 3-4 
databehandler og 1 stikningsleder.

UNB01 Dobbelspor Nykirke - Barkåker
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Utstyr og dataflytt

UNB01 Dobbelspor Nykirke - Barkåker

utstyr oppgaver

profiler 
navigasjon, tykkelsekontroll, geometrisk 
kontroll

SBS 930 vanlig stikning
Rigl vz-400 skann sprøytebetong
Trimble SX10 bildedokumentasjon, skann bergoverflate
Leica MS 60 geometrisk kontroll
Leica P40 skann
Leica P50 skann
BTO planlegging, dokumentasjon, database
Gemini masseberegning, dokumentasjon

TBC
bildedokumentasjon, punktsky 
prossesering

Cloud Compare
bildedokumentasjon, punktsky 
prossesering

RiScan
bildedokumentasjon, punktsky 
prossesering

Cyclone
bildedokumentasjon, punktsky 
prossesering

Geo geodetiske beregninger
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 Innmåling utføres ved hjelp av laserskanning 

 Skanningen skal utføres med laserskanner med innebygd kontroll for geodetisk referanse

 Gridoppløsningen for alle laserskanninger skal være minimum ett punkt pr. 1 cm2

 Undersøkelsene skal ha en nøyaktighet på ± 5 mm i alle retninger relativt til teoretisk tunnelgeometri

 Kontroll av tunnelprofilet etter sprenging og rensk og før installering av bergsikring 

 Kontroll av tunnelprofilet etter påføring av sprøytebetong til permanent bergsikring 

 Rådata fra laserskanningen skal presenteres som 3D-triangelmodeller hvor teoretiske overflater er vist

 ….skal også leveres tverrprofiler som skal genereres for hver 1 m 

 3D-modellen skal oppdateres hver uke 

 rådata av punktsky/skanningresultatene skal også leveres på PTS- eller LAS-format, i tillegg til ferdig tolkede snitt på 
målsatt pdf-format

 Bildene skal være georeferert og på et slikt format at de kan legges på 3D-modellen fra laserskannede tunnelprofiler. 

 Fotograferingen skal utføres med kamera med god bildeoppløsning og i godt lys, slik at geologiske strukturer trer tydelig 
fram. 

 Kilometrering/stedsanvisning skal fremkomme på bildene

 Med bakgrunn i laserskanning skal det dokumenteres tydelig at riktig sprøytebetongtykkelse er utført for hver m2. 

Nykirke – Båkaker Kav til dokumentasjon
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Nykirke – Båkaker utfordringer

• På grunn av 10mm x 10mm skann fungerer vanlige filterfunksjonen ikke pålitelig ved dataprosessering 
med nøyaktigheten +/-5mm

• Tykkelskontroll/ m2 er vanskelig å dokumentere

• Ingen standard for bildeorienteringsinformasjon i bildene

• Skanndata må prosesseres og lastes opp manuell for å kunne produsere tykkelsekart (heat map)

• -0mm underbreaktolleranse  hver måling vil ha avvik dette kan «produsere»/ fører til noen mm 
underbreak

• Stikningsutstyr har/ hadde problem å håndtere store datamengden og peker på underbreak

• økt arbeidsmengden og ingen automatisk dataflytt

• Pigging av knøllene langt bak stuff under sikringsbetong

• Direkte kommunikasjon med BaneNor var ikke mulig  (UE)

• Kulturforskjell  kontraktshåndtering og samhandling

• tolking av kravet iht. spesifikasjon på grunn av mangelfull beskrivelse (nøyaktighet, rådata, rapportering 
tykkelse, bilde, hull pga skygge..)

• Innmåling under usikret berg  SIKKERHET
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Nykirke – Båkaker utfordringer

Filter som basere på 
normale på flate fungerer 
dårlig med 1x1cm 
opplysning og +/-5mm 
nøyaktighet
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 …nøyaktighet på ± 5 mm i alle retninger relativt til teoretisk tunnelgeometri

– Risiko for knøll etter mulig rekalkulering/justering (etter gjennomslag) er høy

– Vi gjennomførte 2 Gyromålinger for å stabilisere fastmerkernettet så langt det er mulig

 Tidskonsekvens

– Innmålingen er en del av driftssyklusen (10min mer tid er estimert 100 timer lenge driftstid i dette prosjekt)

– Oppgaver ble gjort flere ganger pga tolking

 Økonomiske konsekvenser

– Bruk av ekstra utstyr/ software

– Utvikling av egne løsninger

– Opplæring

– Ekstra bemanning

– Høy risiko for uenighet i sluttoppgjør

– Spesielle målinger (gyro)

– Hyppigere målinger

– Ekstra datalinjen pga store datamengde

Nykirke – Båkaker utfordringer


