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Dette er Veidekke

2

7 800
i tre land

Medarbeidere

38
NOK milliarder 

Årlig omsetning 

Norges største og Skandinavias 
fjerde største entreprenør

Danmark % av omsetning 

6% 

Sverige % av omsetning

34% 

Norge % av omsetning

60% 
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Prosjekt UDK01 Drammen-Kobbervikdalen
• Prosjektet UDK 01 bergtunnel og dagsone Skogertunnelen 

inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet,  og blir en 
viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom 
Drammen og Tønsberg, ferdig i 2024.

• Totalentreprise til ca 1.830 millioner

• Det bygges seks kilometer bergtunnel, samt 300 meter 
dagsone, som vil kobles med eksisterende spor. Totalt blir 
det 10,8 kilometer tunnel med evaktunneller og tverrslag. 

• Tunnellen sprenges til ca 123 m², og vil etter at lining ha et 
rom med plass til dobbeltspor på ca 93 m².

• Tunnelen tettes systematisk med forinjisering, 
stabilitetssikres med bolter og sprøytebetong for en 
dimensjonerende levetid på 100 år. 

• Vann- og frostsikring av tunnelen utføres med membran 
som dekkes med en kontaktstøpt hvelvkonstruksjon, lining. 

• Da prosjektet var som mest hektisk, med 9 stuffer
samtidig, var totalt antall stikningspersonell 15 personer, 
inklusive stikningsledelse og dokumentasjon.
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Krav fra Bane Nor til skanning

• 1. Leverandøren skal utføre profilering/oppmåling av tunnelen ved hjelp av laserskanning. Tunnelprofil inklusiv 
grøfter og traubunn skal profileres. Ferdig prosesserte og bearbeidede data skal gjøres tilgjengelig for Selskapet 
kontinuerlig.

• 2. Profilering skal utføres med laserskanner med innebygd georeferansekontroll, eller tilhørende PC-programvare 
med kontroll av geodetisk referanse. 

• 3. Leverandøren skal utføre profilering i flere trinn: 

• Kontroll av tunnelprofilet etter sprengning og rensk før installering av bergsikring. 

• Kontroll av tunnelprofilet etter påføring av sprøytebetong til bergsikring. 

• Kontroll av tunnelprofilet etter påføring av sprøytebetong til bergavretting (før ev. montering av membran). 

• Kontroll av profilet etter montering av vann- og frostsikring, men før montering av tekniske intallasjoner. 

• 4. Leverandøren skal forprosessere rådata fra laserskanningen og presenteres som 3Dtriangelmodeller hvor 
teoretiske overflater er vist, inkludert kontroll av knøl. Dataene skal være lett presentable, eksempelvis med 
fargekoder som avviksindikatorer. Leverandøren skal også levere tverrprofiler med tilsvarende informasjon, i PDF-
format, som skal genereres for hver 0,5 m. 

• 5. Leverandøren skal ved fortløpende målinger (bak stuff) måle med god overlapp mellom oppstillingene. 

• 6. Leverandørens gridoppløsning skal for alle laserskanninger være minimum ett punkt pr. 1-2 cm2 . Skannet skal 
ha en nøyaktighet på ± 5 mm i alle retninger, og det skal leveres kontrollrapporter som viser skannets kvalitet. 

• 7. Leverandøren skal levere georefererte rådata av punktsky (skann-resultatene) til Selskapet på originalformat 
samt PTS eller LAZ-format. 

• 8. Skanndata skal inneholde intensitet og alle data skal være rensket for skannede fremmedelementer. 

• 9. Leverandøren skal sørge for å ha utført minimum 2 stk. 3.parts kontroller av fastmerkenettet under Arbeidet. 

• 10. Leverandøren skal oversende prosesserte rådata innen 2 uker etter utført innmåling, og tilhørende rapport 
senest 2 uker etter dette. 
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Veidekkes svar på kravene

• På bakgrunn av krav trengte vi en skanner med riktig oppløsning 
og nøyaktighet, og som kunne måle fikspunkter på avstander over 
15 m 

• Faro S70 med bruk av sfærer til fastmerker ble valgt

• I hovedsak grunnet evnen til å måle fikspunkter på «opp til 60 m» samt 
et enkelt brukergrensesnitt

• BaneNor har benyttet samme type skanner, noe som har gjort 
prosessen med utveksling av data enklere

• ‘Lokal’ avtale med BH om levering av data på harddisk.

• Prosesserte data hadde prioritet
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Veidekkes metode i felt

• Det ble laget en rutine på arbeidsflyt som beskrev oppsett, gjennomføring og etterarbeid
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Utfordringer

• Krav til omfang/hyppighet, nøyaktighet, punkttetthet og 
dataleveranse

• Omfattende arbeider med etablering og komplettering av  
fastmerkenettet 

• Store datamengder – punktskyer / applag / rådata på disk
• Tidskrevende operasjoner med behandling av rådata, og all etterprosessering

• Software - Grunnet store datamengder kreves flere 
forskjellige programvarer i de ulike arbeidsoperasjonene

• Krav til skann på stuff medfører også HMS-utfordringer, med 
tanke på  luftkvalitet, nærhet til usikret fjell med mer.

• Økt bemanning
• Behov for skanning til alle døgnets tider medførte større bemanning enn 

tidligere

• Omfattende krav til systematisk ferdigstillelse
• Tverrprofiler med info om geologisk utfall, knølkontroll med mer.

• Diverse rapporter med geometriske kontroller
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Konklusjon/Spørsmål
• Økte kostnader for alle parter

• Spørsmål: 

• Hva er Byggherres faktiske behov?

• Brukes den omfattende dataleveransen videre?

• Unødvendig store krav til punkttetthet og nøyaktighet

• Mistenker krav har bakgrunn i ønske om kartlegging av 
geologi

• Veidekke mener dette kunne vært løst med annen metode, 
både bedre og billigere(se film)

• Generelt ønske om redusert krav til punkttetthet, 
nøyaktighet og omfang

• Skille på krav i forhold til hva i arbeidssyklus som skannes

• Veidekke har levert i henhold til kravspesifikasjon, på 
tross av nevnte utfordringer
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