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Bakgrunn for oppdraget

• Bygging av Valslagstunnelen, som ligger ca. 130m bak 
fjellpartiet

• Fare for utglidning av dette fjellpartiet

• SVV ønsket kontinuerlig overvåking under tunneldrivinga

• Kravspesifikasjon:

• Veien skulle være åpen 24/7, ingen omkjøringsmulighet

• Ønsket et robust og velutprøvd system som en kunne stole på

• Gode varslingsmuligheter

• Kostnadseffektivitet var særlig viktig



Valg av utstyr og metode

• Leica GeoMos programvare installert på kontor-PC

• Feltsensorer:

• Leica TS30 totalstasjon

• TM50 og MS50 har erstattet TS30

• Måler for lufttrykk og temperatur

• Kan også benytte webkamera, Leica GNSS, Leica Nivel helningssensor og ulike 
geotekniske sensorer (som f.eks. ekstensometer, trykkmåler, inklinometer m.fl.)

• Leica ComBox20

• Styreskap som mottar data fra sensorer og sender videre til kontoret for 
beregning

• Tilkoblet strøm og internett (også mobilt bredbånd)

• Backupløsninger

• UPS og mobilt bredbånd







Beregninger og rapporter

• Stor fleksibilitet i oppsett, både for måling, beregning og 
rapportering

• Det ble valgt kontinuerlig måling i to kikkertstillinger

• Målt mot minimum to kontrollpunkter i samme målesekvens

• Ca. 2 minutter per sekvens (mot syv punkt)

• Korrigering for trykk og temperatur

• Kan settes opp til faste tidsintervall (eks. hver 2.time)

• Starter hver sekvens med frioppstilling og ny orientering

• Mange muligheter for rapportering; også web-innsyn fra 
mobil/nettbrett









Varslingsmuligheter

• Følgende varslingssystem kan benyttes:

• Lys, lyd, e-post og SMS, samt visuell kontroll på PC/web

• SVV hadde krav om SMS til utvalgte personer

• Varslingsliste etter type avvik/kategori

• Vaktmannskap, byggeledere og Nidaros Oppmåling: alle avvik

• Geolog: langtidsavvik

• Toleransekrav og parametre settes individuelt

• Alle utsendte varslinger loggføres







Varslingsrutiner

• Kort oppsummert:

• To vaktposter sperret av veien under sprenging

• En vaktpost hadde visuelt innsyn til fjellet

• Etter sprenging ventet man ytterligere 5 minutter

• Instrumentet hadde da foretatt to nye målesekvenser

• Hvis SMS-varsel ikke ble mottatt, åpnet man veien



Tilsvarende prosjekter

• Skansen jernbanebru, Trondheim (10.2006 – 05.2008)

• Kontroll av brufundamenter

E6 Løsberga, Steinkjer (07.2008 – 05.2009)

Kontroll av ustabilt fjellparti

Fv 53, Årdal (07.2010)

Kontroll av pinakkel/tindenål ved kontrollert nedsprengning

Hell jernbanebru, Stjørdal (09.2014 – 12.2015)

Kontroll av fundamenter, fagverk og skinner

Totalt 140 målepunkter
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Takk for meg!

www.nidopp.no

http://www.nidopp.no/

