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Ikke alle brukergrensesnitt egner seg like godt for bruk 

i tunnel, etter dagens standard…

1983: «slepbar» computer

1976: «trillbar» computer

1985: «bærbar» computer 1995, integrert computer



Fra papir/kikkert/kalkulator til avanserte 

beregninger direkte på totalstasjon

Papir, kikkert og kalkulator
Koordinatberegninger på 

totalstasjonen

Avanserte beregninger

på totalstasjon



Smarttelefonene var noe nytt!

2007-2015: mekaniske trykk-knapper forsvant

• Trykk-knappene forsvant nesten helt på mobile enheter

• «App» konseptet ble introdusert

• Programvare ble utviklet for musfri og knappefri betjening

• Selv skeptiske brukere lærte seg iPhone og Android raskt



Microsoft fulgte etter på PC platformen

• Laptop og PC salget falt – Microsoft var under press

• Microsoft lanserte touch grensesnitt integrert i Windows, samt app konsept

• 2009: Windows 7 med touch, 2012: Windows 8 med touch desktop

• Det ble enklere å utvikle programvare for touch på Windows platform

• Utviklingsverktøyene fikk touch støtte



Hvilke muligheter gir trykkfølsome

brukergrensesnitt i tunnel?

• Mindre «fryktinngytende» brukergrensesnitt 

kan skapes ved å «rydde vekk» knapper som 

ikke er i bruk i øyeblikket

• Nye brukergrupper  kan læres til å bruke 

avanserte instrumenter (bas, tunnelarbeider)

• Stikningsingeniør  kan delegere rutinemessige 

oppgaver til tunnelbas og tunnelarbeider

• Brukergrensesnitt kan enkelt endres og 

funksjoner kan legges til

• Feedback fra kunder blir lettere å 

implementere

• Mulighet for betjening med hansker 

(finnes også løsninger  for kapasitiv touch )

Forenkling av brukergrensesnitt
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I 2014 introduserte Amberg tablet som alternativ til 

målebok. Brukergrensesnittet ble enklere

Favorittverktøyet 

for spesialiserte 

landmålere

-65 knapper

-3.5" skjerm

Kun 8 touch-knapper

Unødvendige knapper fjernet

Bruker kan læres opp på en dag

Rutineoppgaver kan nå delegeres 

til tunnelarbeider

Beregningene kjøres på tablet

Windows 7 / 8 operativsystem

Alternativt konsept, tabletEtablert løsning, målebok



Automatisk 
oppstilling på 
fastmerker

Sette ut nye 
fastmerker

Plassere 
metallbuer 
for sikring

Sett ut og sjekk  
kontur på stuff

Sett ut borplan
der borerigg 
må hjelpes litt 
(rundkjøringer)

Sette ut 
sikringsbolter 
fra boltplan

Folde ut og 
plassere 
støperformer 

Kontroll av 
geometri, 
tunnel

Kontroll av 
geometri, sjakt

Skanning av 
profil

Skanning 
sjakter

Guiding av bom 
på bolterigg som 
ikke har 
datasystem

Navigasjon av 
borerigg og 
maskiner med 
totalstasjon

Sette ut 
tekniske bolter 
fra koordinat 
liste (KOF)

� Avanserte landmålingsfunksjoner for 

tunnel lanseres som “apps” med svært

forenklet brukergrensesnitt

� Kjøp kun moduler prosjektet behøver

� Tableten gjør beregningene

� Totalstasjonen brukes som sensor

� Velg å leie eller å kjøpe

� Velg pc hardware selv

� Kundespesifikke moduler kan utvikles

� Dataoverføring støttes:

� WLAN 

� Bluetooth 

� USB minnepinne

� Nettverk

Amberg lanserer “app” konseptet for tunnel
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Eksempel på bruk av tablet:
Formerking av bolthull og boltlengder til ferdigstøpte 
betongelementer (NCC)

• Entreprenør NCC får utfordringer med nøyaktighet på bolterigg pga. nedbøyning 
når man skal bolte på stort profil (jernbanetunnel, Vestfoldbanen)

• Formerking blir iflg. NCC nødvendig

• Settes boltene ut på feil sted eller med feil vinkler, vil ikke de ferdigstøpte 
betongelementene passe!

• 3D modell av kledning med ferdigstøpte betongelementer leveres 
fra Ølen Betong

• Bolter leveres som KOF filer (3D  vektorfiler) 

• Tunnelprosjekt leveres som VIPS / XML

• Over 12000 bolter må formerkes på Storberget

• VIPS/XML data + fastmerker + KOF må kombineres for å sette ut bolter

• Det er behov for et nytt verktøy for å løse problemet effektivt 

• NCC avd. for tunnelinnredning og Amberg innleder et samarbeid for 
å ta fram en løsning for dette

3D



Betongelementene støpes på fabrikk, bolthullene er 
støpt, endringer er ikke mulig

Foto:



Krav fra NCC

• Behov for nøyaktighet på utsetting: bedre enn 1cm på fjell i området 
+30m til -30m fra totalstasjonens oppstillingspunkt

• Fjernstyring av Leica totalstasjon fra lift opp til 100m avstand

• Ingen tasting av pelnr. for å finne hver enkelt bolt

• Mulig å logge alle operasjoner for dokumentasjon

• Støtte for 3D bolter som ikke er definert normalt på tunnellinje 
(aktuelt i nisjer m.v.)

• Automatisk beregning av korrigert boltelengde fra fjell til bolthode 
skulle utføres for hver bolt og presenteres på tablet

• Mulig å guide vinkel på borerigg under boring med prisme

• Touch grensesnitt

• Mulig å betjene med hansker

• 100% digital dataflyt



PN

Root cause: nedbøyning

Generell tunnelmaskin

Prismer

Krav: R<0,5cm

Oppnåelig: R>1cm
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Trodde vi boret i punkt B, men boret i virkeligheten i punkt A

Feil akkumuleres

Feil i oppstilling

Bolt på feil sted

Bolt skulle vært her->



Forsøkt løsning for å overkomme

akkumulerende feil

T.S.

• Definerer refline i linje med bolt

• Bruker totalstasjon. Setter ut på vegg 

• Unngår mange ledd der feilen akkumuleres

• Må søtge for en god oppstilling av T.S.

• Formerker så fra lift

• Men….

Lift

☺

☺
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Problemer med refline løsning

T.S.

Lift

����

����

Teoretisk punkt

Utsprengt fjell

Virkelig punkt
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• Teoretisk boltpunkt stemmer ikke med 
fjell pga. forskjell teoretisk profil->utsprengt profil

• Vanskelig å peke ut rett punkt på refline så 
mye manuell «skruing» på TS er nødvendig

• Virkelig boltlengde må beregnes

• Må bruke 2 mann

• Må taste 
inn 96000 tall 
på målebok(!)..* 

*12000 bolter på Storberget, 8siffer i pelnr.



• Tablet i lift kommuniserer med totalstasjon
via longrange Bluetooth (LRBT) og gjør
alle beregninger direkte

• Korreksjonsvektor til fjellpunkt beregnes

• Totalstasjon finner automatisk
korrekt punkt på fjell

• Boltlengde
beregnes 
automatisk

• Ingen tasting

• En mann kan 
Gjøre jobben

• Logging til fil

LØSNING for formerking (utsetting)

T.S.

Lift

☺☺☺☺

Teoretisk kontur

LRBT

LRBT



• Totalstasjon tracker prisme på bom 

• Operatør av borerigg ser piler på skjerm

som gir rett vinkel

• Kan brukes på 

de fleste maskiner

LØSNING for korrekt boltvinkel

(for bruk ved boring)

Generell tunnelmaskin
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T.S.

XXPrisme

Tracker prisme

LRBT

LRBT



Dataflytkart

Prosjekterende/

Byggherre
Entreprenør

Kontor
Entreprenør

Felt

Borerigger

Landmåling

AMV

Datainnsamling

Skanning

Atlas Copco

Sandvik

TerraTec

ViaTech

Bever Profiler

Leica HDS

Leica TS

Trimble TS

Trimble WinAnfelt

Novapoint

AutoCad

(Civil3D)

Bentley
(InRoads /Power 

Civil)

Trimble 

Anleggspakken

Sandvik

iSure

Bever Team

Atlas Copco
Underground 

Manager

Atlas Profiler
Gemini

Novapoint

SiteToolsLeica

Cyclone

CloudWorx Leica

Geo Office

Gemini

Trimble CX 

Trimble

RealWorks

LaserGenSuite

Amberg / 

Rockma MWD

Amberg Tablet

Amberg Tunnel

Amberg 

Scanner

Faro Scanner

Normet Essverk

Ølen betong
Mrk: utgangspunkt for sliden er en slide utarbeidet av Jan Erik Hoel, Novapoint

Sliden er oppdatert Jan 2015



Dataflyt      

Boltkordinatliste på
KOF format
Profil for betongelementer

KOF boltvektorer
EUREF 89 UTM

CAD modell fra 
Novapoint tunnel

XML 
Amberg Tunnel Win Amberg tablet

Amberg Navigator

TunnelKontor

Bilder gjengitt med tillatelse fra Novapoint,  Ølen Betong og NCC

Fastmerker

Tunnel linje
Teoretisk kontur

Storberget



3D modell  fra Ølen Betong (video)



3D modell  fra Ølen Betong (video)



Bolt hode

Virkelig 
Ansettpunkt på 
utsprengt fjell

Virtuelt 
Startpunkt
(gir retning)

KOF boltvektor illustrert på 3D modell

K

K = Korreksjon, boltelengde
VBL = Virkelig boltlengde

inkl. 1 m i fjell

Ansettpunkt på teoretisk fjell

VBL

ENH1

ENH2

1m



Eksempel på KOF fil

ENH, 
retningspunkt

ENH,
bolthode

EUREF 89 UTM32

3D



KOF fil med bolter importert i Amberg Tunnel

Direkte KOF import !



Punkt 1 gir bolthodeposisjon

Punkt 2 gir retning

Amberg Tunnel

1. Bolthode1. Bolthode
2. Retning2. Retning



Fastmerker importert i Amberg Tunnel



Teoretisk profil importert i Amberg Tunnel



Tunnel-linje importert i Amberg Tunnel



3D visning i Amberg Tunnel



Prosjektet eksporteres til Amberg Navigator 

tablet (neste slide ->video)



Prosjektet importeres på tablet



Video: prosjektet importeres på tablet



Norsk språk er støttet



Norsk språk valgt, norske menyer tilgjengelig



AT2NAV fil lest inn



Prosjektet ligger nå på tablet



Oppstilling av totalstasjon må foretas



Automatisk oppstilling av totalstasjon!



Automatisk oppstilling (video)

Vertikal IR stråle finner prismer raskt

Beregner løsning  på oppstillingspunkt fra koordinatliste



Totalstasjon er nå navigert 

Boltmerkene er klare til utsetting 



Velger pelnr. og tablet lister nå automatisk opp 

alle bolter som ligger i nærheten



Resultat: 

Treffer punkt på fjell innenfor 0,7cm (worst case) typ. 0,3cm

50m mellom hver oppstilling går greit

Alle punkter logges for dokumentasjon

Trond Tangen i NCC med Amberg tablet



Oppnådd

• Fjernstyrer totalstasjon fra lift med tablet via Bluetooth 

• En mann kan dermed formerke i lift

• Kapasiteten dobles, da man kan formerke to steder samtidig 
med det samme antall personer

• Slipper å taste pelnr. for hver bolt (typ 8 siffer), sparer 96000 tastetrykk på 
Storberget prosjektet

• 100% digital dataflyt

• Feilkilder redusert pga. henting av data rett fra KOF fil

• Utsetting skjer på korrekt sted i hele profilet

• Boltlengder beregnes automatisk

• Logging av hvert formerket punkt til disk (for dokumentasjon)

• Vinkel på bolter kan guides med prisme på bom

• Betongelementer plasseres eksakt rett

• Takk til Jan Arne Svendsen, Trond Tangen og Knut Tandberg i NCC for 
utfordringen og for nyttige tilbakemeldinger!
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