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3 Informasjon om prosjektet

Volum: 190 000m3

Tv.snitt: 27-120m2

Lengde: 3,9km

Sluttfrist: 01.06.2026

Byggherre: FUT

Samspillskontrakt

Størreslse:1,5 MRD

Bemanning

Stuffer nov 22 – 9stk

Bergart: Stockholms granitt 

og gneis.
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KRAV

Fortløpende leveranser

Innmålinger: etter rensk, 

etter sprut, etter utjevning, 

etter ferdig hvelv + såle

Toleranser 
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Utfordringer innmålinger
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Utfordringer modeller/stikningsdata
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Felles utfordringer stikningsdata
Vi må ha til utførelse/driving:

VIPS data til vei/jernbane-oppbygning

Alt av installasjoner (VA, Elektro)

Parametrisk senterlinje – linje med horisontal- og vertikal kurvatur – profil/pelnummer

Alle tverrsnitt – linjer med radius og høyder ift senterlinje

Hvorfor?

Stikningsdata:

Totalstasjon – vi må sette ut og sjekke konturene, leverer dokumentasjon

Maskindata: 

Tunnelriggen må borre riktig mønster – riktig sted, riktig høyde

Spruteriggen – sjekke at spruten ikke blir for tykk eller går innenfor teoretisk 

normalprofil.

Bolteriggen – plassering av bolter på rett sted

Vi bør bli enige i bransjen om et utvekslingsformat som fungerer for alle.
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Felles utfordringer scanning
Omfang: Etter sprengning og rensk, etter arbeidssikring, etter utjevning, etter ferdig hvelv

Nøyaktighet: +- 0,5cm

Total nøyaktighet er avhengig av flere forhold: utstyr, fastmerker, personer, metode, hyppighet, 
grunnlagsnett

Punkt-tetthet: Min ett pkt per cm2

Tidsbruk multistasjon: Tidsbruk skanner:

1*1cm – Måletid: ca 40 min, Kontorarbeid: ca 20 min 1*1cm – Måletid: ca 5 min, Kontorarbeid: ca 60 min

10*10cm – Måletid: ca 15 min, Kontorarbeid: ca 15 min
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Felles utfordringer scanning forts
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Dataleveranse:

• 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

Kjempeutfordring ift dataoverføring og båndbredde!

Ekstreme kostnader på Sharepoint pga store datamengder!



Konklusjon

Økt bemanning – økt kostnad

(omfang av målinger, etterprosessering av data/dokumentasjon, måle hyppigere pga
nøyaktighet, spesialutstyr, spesialmålinger)

HMS

Uten skygge - måle under usikret berg

Logistikk/tid - kostnader

Driftstid forlenget pga økt måleomfang

Ca 1 måned lenger driftstid på et prosjekt 1MRD 

Ressursutfordringer

Mangel i bransjen
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