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Presentasjon av 

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk



Motto
Utfordringer i dagen – løsninger i 

grunnen

Visjon
Samfunnets viktigste arena for bruk av 

berggrunnen

Verdier
Det vi gjør skal være basert på 

kunnskap, åpenhet og engasjement



Mål for NFF

En bransje som er attraktiv:

• trygg og skadefri 

• bærekraftig

• synlig 

• innovativ og kunnskapsbasert

• samlende



Satsingsområder 2021-23

• HMS i tunnel

• Bidra til økt digitalisering

• Stein som ressurs

• Nettbasert kurstilbud

• Engasjere yngre fagfolk



Hensikten med denne samlingen

• Fortsette bransjesamarbeidet som 

resulterte i Publikasjon nr 28

• Definere digitale forbedringsområder det 

er naturlig at NFF har hånd om

• Finne en arbeidsform som passer i en 

ellers travel hverdag



Det var en bredt sammensatt gruppe tilstede på den første 

samlingen

Einar Glørsen Bever Control

Janika Rehn Sporveien

Simen N Andersen Veidekke

Dirk van Oosterhout Sintef

Mari Lie Arntsen NGU

Thorvald Wetlesen Bever Control

Harald Juvland AF Gruppen

Endre Sævig AF Gruppen

Arnstein Aarset NGI

Tom Frode Hansen NGI

Marcus Lawton Multiconsult

Victoria Sæbø Bane NOR

Chi ho Lau Building Smart

Egil Møller Emerald Geomodelling

Odd Eiken Aas Jakobsen TRD

Jessica Chiu NGI

Andi A Pfaffhuber Emerald Geomodelling

Tone Nakstad NFF (fasilitator)



Flere av dere har nevnt «informasjonsbrudd» som 

frustrerende

Lag en lapp for hver «frustrasjon», svar på de tre spørsmålene og heng det opp på rett plass 
i prosessen.

1. Hvor er vi prosessen (planlegging, gjennomføring, drift og vedlikehold)?

2. Beskriv den dataen du vil skal «flyte», så detaljert som mulig (hva kan være igjen i det 
ene programmet, og hva vil du ha med deg videre i prosessen, hva er det du flytter mer 
eller mindre manuelt i dag)

3. Mellom hvilke program ønsker du en sømfri overgang? Eller mangler det helt et system?

4. Merk lappen med navnet ditt for eventuell oppklaring i etterkant



Innspill som gjelder planlegging

Savner tilstedeværelse 

i Digi 2.0 fra SVV og 

Nye veier

De viktigste data fra driving av en tunnel skulle vært samlet 

i en felles nasjonal database. Disse dataene vil være gull 

verdt for å planlegge nye tunneler + bygge intelligente 

produksjonsmodeller. De må aksesseres via et API som 

gjør det mulig å hente ut informasjonen på det formatet 

man ønsker. (Konkret: MWD, geologisk kartlegging, 

systematiske bilder, scan av berg og bergsikring, 

salveplan, framdrift, inndrift, injeksjonspumpedata

Håndtering av 

usikkerhet/nøyaktighet. I 

planleggingsfasen er de fleste 

parameter usikre. Skal denne 

usikkerheten være en 

meterparameter?

Preplanlegging (evt post D&V) Grunnlag og forskning + planlegging av 

neste nærtliggende prosjekt. «Som bygget» geologiske data, 

kartlegginger og undersøkelser på suff. Bergartstyper/grenser, 

svakhetssoner med egenskaper, sprekkeretninger og foliasjonsmålinger, 

vanninntrengning. Alt georeferert og med alle egenskaper. MWD:tolkning

av oppsprekking, hardhet, vann (behøver ikke selve borloggingen) Fra 

Novapoint tunnel/ BeverControl/Atlas Copco/andre til ArcGIS Pro. Her er 

det lugging i form av tilganger og så vidt jeg vet teknisk

Planlegging: generelt for 

mange analoge 

informasjonskilder –

mangelfulle standarder 

for utveksling

Planning, borehole logs with

uncertainty. Esp: Material 

classifications/ descriptions. 

Drilling rigs & databases (e.g

NASDAG to Python & Pandas 

(custom inhouse solutions)

Planlegging. Innhente kartlegging fra 

forundersøkelser fra tidligere 

prosjekter i området. 

Feltobservasjoner med for eksempel 

sprekkemålinger. Mangler system for 

felles innsamling/ lagring av disse 

dataene

Planlegging. Eksisterende undersøkelsesdata 

geologimodell (bergartsgrense, svakhetssoner). Tidligere 

prosjekter til nye prosjekter i samme område. Geosuite + 

Gemini/Leapfrog/ ArcGIS osv. over til software som brukes 

til å modellere geologi for eksempel 

Gemini/Leapfrog/ArcGIS. Mangler en oversikt.

Planlegging. Visualisering av geologisk 

modell, svakhetssoner, bergklasser, inn i 

prosjekteringsverktøy for veg/tunnel. Dette 

for å lettere tilpasse nisjer, tverrforbindelser 

og andre element mot optimale bergforhold

Geologiske modeller og håndtering av grunnlagsdata fra 

mange geofaglige disipliner/metoder. Verdier av data må 

oversimplifiseres og informasjon går tapt. Modeller er 

dynamiske og grensesnittet mellom verktøyene må være 

automatiske. I dag bruker vi LandXML, Geotiff, xyz, dwg…. 

Software som bør snakke sammen for eksempel et 

geofysikkverktøy, Lepfrog, Novapoint. Hva med API-tilgang til 

en «GeoCloud» i stedet for komplekse filformat?

Planlegging vann- og frostsikring. 

Konvertering fra objekt type bolt 

(sylinder) til koordinater for et 

linjestykke (senter av bolt). 

Designverktøy brukt av 

konstruktører til Bever Team

Planlegging vann- og frostsikring. Geometridata 

som tunnellinje og konturer for det laget som er 

referanse for vann- og frost. F.eks. Normalprofil eller 

membranprofil. Problemstillingen er at alt for mange 

lag mottas og må slettes manuelt. Gemini til Bever 

Team evt direkte fra designverktøy til Bever Team



Innspill som gjelder overgangen mellom planlegging og 

gjennomføring

Modell fra rådgiver ikke alltid brukbar for 

produksjon. Modell bør testes hos 

entreprenørenes programvare-leverandør 

F.eks 3D-modell uten tunnellinje

Planning/ construction. Detailed

topography with correct

georeferencing (incl. vertical reg). 

From customer solutions to standard 

GIS software and Geo Pandas

Planning/ construction. 

Alignment (tunnel, road, 

entrance) with dimensions. 

From customer BIM solutions

to GeoPandas

Planlegging - gjennomføring. 

Utførte + planlagt kartlegging, 

boringer og geofysikk. Det 

mangler et system som samler 

alle typer faktadata. Geosuite, 

ArcGIS, Leapfrog

Planlegging, ingeniørgeologisk 

prosjekteringsverktøy/ grunnundersøkelser –

prosjekteringsmodell (3D). Dårlig grensesnitt 

mellom byggherre/rådgivermodell og 

entreprenørens planleggings/ «byggeverktøy», 

type Geminis Terrain Basis etc

Planlegging – gjennomføring. BIM-modeller for 

tunnelgeometri. Blir fort at man produserer to sett 

modeller. Der ett sett egner seg for BIM/visualisering 

og et annet sett egner seg for bygging/maskinstyring. 

Mangler et felles format som dekker begge behov.

Planlegging – gjennomføring. «Digital tvilling». 

Link mellom digital og manuell datainnsamling ved 

tunneldriving. Eksempelvis sømløs flyt mellom 

program som håndterer datainnsamling og 

«designprogram», salve- og injeksjonsskjermer

Gjennomføring/planlegging. Tunnelprofildata fra 

prosjektering til bygging- Det kommer krav fra BIM for 

informasjon i tunnelmodell (f. eks. normalprofil) som må 

implementeres i fagmodell. I byggefase er stikning ofte ikke 

interessert i metadata og trenger tunnelprofil som 

parametrisk data som ikke er støttet av IFC. I tillegg er det 

ofte krevende å sende parametrisk data fra 

prosjekteringsverktøy til stikning. Civil 3D til Gemini.

Planning/ construction. Ground models: 

surfaces/interfaces (eg. bedrock vs sediment), volumes

(material deposits), measurement points (boreholes), all 

with uncertainty/ error bars. From Python/ Scikit-learn/ 

Pandas to BIM solutions at customers.

Prosjektert geometri/informasjon må bearbeides før det kan 

brukes i gjennomføring på anlegg. Prosjekteringsverktøy 

Novapoint Tunnel/ Gemini maskinstyring, Bever Control. 

Målet må være at prosjekterte data er byggbare data som 

entreprenøren videreforvalter og beriker. Ikke bruke tid på å 

produsere samme data igjen.



Innspill som kom inn under gjennomføring 

Gjennomføring. Tydeliggjøre ansvar for 

tolkede MWD-data. Byggherre eller 

entreprenør?

Tydeligere og mer samkjørte krav fra 

byggherrer for sluttdokumentasjon og 

innsynsmodeller (?) (ulike forventninger 

til f. eks. geologisk kartlegging fra ulike 

byggherrer)

Gjennomføring. Informasjon fra 

planlegging må ofte gjenskapes før 

bygging. Finnes noen utvekslingsformat 

for informasjon til bruk i gjennomføring

Gjennomføring. Data som skal flytte data av hva anleggsmaskinene gjør til enhver tid og hvor det gjøres noe. 

Produksjonsdata i detalj for eksempel: klokken xx lading pæl y til pæl z, klokken yy, borerigg flyttes fra lokasjon 

A til B. Hvis disse dataene finnes så må det flyttes manuelt og det finnes ikke en programvare å behandle disse 

dataene i (eller?). Program som kan lese deler av dataen (Optimire, Tpaas, Ditio, Blastmanager, Certicy, Bever 

Team online, NCUIB, Visionlink, Cavetrack, Bever Control injeksjon. Program som mangler data på: pigging, 

sprøyting, ventilasjon. Innsamling av all produksjonsdata/ytelsesdata og som kan brukes til drivetidsestimat, 

drivetidoppfølging, optimalisering av drift.

Gjennomføring. Aktiv bruk av hjelpemidler (data) 

for optimalisering av sikring med sprøytebetong og 

injeksjonsprosess. Byggherrer og entreprenør 

bruker data operasjonelt.

Gjennomføring. Utførte boringer/geofysisk versus 

planlagte. Det tar tid (manuell jobbing) å 

oppdatere koordinater/ info fra utførte GU. Noen 

sitter med borplan med planlagte GU som har 

avvik fra hva som faktisk ble utført. Geosuite?

Gjennomføring. Sammenligning av punktskymodell 

med målsatte avstander til prosjekterte konturer. 

Dette for fortløpende å kunne identifisere knauser.

De viktigste data fra driving av en tunnel skulle vært samlet inn i en 

nasjonal database. Disse data vil så være gull verdt for å planlegge nye 

tunneler + bygge intelligente prediksjonsmodeller. Informasjon i databasen 

bør kunne aksesseres via et API som gjør det mulig å hente ut 

informasjonen på det for matet man ønsker. Konkret tenker jeg på data 

som: MWD, geologisk kartlegging, systematiske bilder, scan av berg og 

bergsikring, salveplan (hvis mulig og det ikke er konkurransesensitivt), 

fremdrift, inndrift. NFF kan være primus motor for en slik database

Gjennomføring. Kvalitetsdokumentasjon (f.eks. utvidet kontroll) 

implementert i samordningsmodell (både løpende og for ettertiden). 

Krever kun en utvidet bruk av allerede tilgjengelige systemer –

Erfaringer fra andre prosjekter der dette allerede praktiseres



Innspill som gjelder alle faser inkludert drift og 

vedlikehold
Tilbud, produksjon og ferdigstillelse. Ulike fag/prosesser har ulikt behov fra 

samme grunnlag. F.eks et fundament: Rådgiver prosjekterer og beriker 

modellen av fundamentet med gitt info som varierer. Tilbud/planlegging 

trenger antall, volum, mengdepost osv. Innkjøp trenger kvalitet, mengde, 

detaljer i forhold til grunnarbeid. Stikning/maskinkjøring trenger linjer og 

punkter. Anleggsleder/driftsleder trenger å vite når, hvor og hvordan den 

bygges. FDV trenger vedlikeholdsinstrukser, rutiner, datablad, hvor den er 

og hvordan den ser ut. Informasjonen hentes ut til individuelle siloer.

NFF-oppgave: Bidra til standardisering rundt utveksling av informasjon. Bidra til etablering av nasjonal 

database for geologi, sikre at standarder blir implementert i beskrivelse

Gjelder alle faser. Informasjon må kunne knyttes 

på tvers av systemer slik at vi kan benytte de 

verktøy og metoder som er best for oss. Alle 

trenger ikke alt, så alt trenger ikke å være 

tilgjengelig for alle

Gjennomføring til D&V. MWD, stuffkart (e.g Bever 

Mapping) sikring, injeksjonsdata, asbuilt gjort 

tilgjengelig (og brukervennlig) for 

eier/drift&vedlikehold. Data tilgjngelig i GIS-basert 

kartløsning f.eks. Bever Team/Mapping – interns

visningsløsning (GIS-basert) f. eks banekart

.Drift og vedlikehold. Uklare informasjonskrav, 

utdaterte standarder, ikke gode 

utvekslningsformat.

Gjennomføring til D&V. Mye datafangst 

under driving av tunnel. F.eks: 

tunnelkartlegging, underboringer, kjerner 

«MWD». Trenger en samlecontainer der 

dette kan legges til rette for senere bruk. 

Sende videre kvalitetssikrede data. 

Trenger et system. Burde ikke være 

avhengig av software.



Fire aksjonspunkter

• Felles innsamling a 
la NADAG bare 
bedre

• Løsmasser og fjell

• «Alt» må inkluderes, 
ikke bare geologi

• Danmark har noe

• Diskos databasen på 
sokkelen

Vi starter med en 
nåsituasjonsanalyse 
(Sjekk ut BA-nettverket)

Felles database

• Fortsette arbeidet 
med IFC

• Hvilke deler av 
IFC vil være 
aktuelle i Norge?

• Har vi sikret oss 
at særnorske 
forhold er 
inkludert (f. eks. 
sprøytebetong-
buer)

Standardisering Kontrakter

• Det er en generell 
utfordring av 
byggherrene ikke 
samkjører seg bedre 
på hva de krever

• Det brukes mye tid, 
energi og ressurser 
på å tilpasse seg 
ulike krav fra prosjekt 
til prosjekt

Byggherreforum

• Viktig at digitalisering 
blir behandlet 
enhetlig i 
kontraktene blant 
alle byggherrene

• Det vil inkludere 
krav til at 
systemene er 
basert på IFC

• Og at alt skal 
arkiveres i felles 
database



Innspill fra Jan Erik Hoel i etterkant av samlingen

• Vi mener at særnorske objekt skal være ivaretatt, men dette vil kunne testes, 
kommenteres og evt. revideres i uttestingsperioden nevnt under

• Sprøytebetongbuer er (foreløpig) tenkt modeller med den nye elementtype ifcArch
(parallell til ifcBeam og ifcColumn f.eks.)

• Etter sommeren, vil det bli aktuelt å teste ut «release canditate» versjonen av IFC Tunnel 
(dvs utvidelsen av IFC-skjemaet for tunnel)

• Nå vi kommer dit, vil det være aktuelt at interessenter og programvareleverandører 
samarbeider om å lage scenarier/ «use case» for datautveksling og tester ut hvordan 
disse scenariene kan støttes med de foreslåtte utvidelsene av IFC-formatet

• Vi vil komme tilbake til hvordan dette blir organisert når det nærmer seg. Men vi håper 
dere kan tenke dere å bidra til denne uttestingen og allerede nå begynner å tenke litt på 
aktuelle datautvekslingsscenarier



Dagen ble avsluttet med en tilbakemeldingsrunde

• Bedre linje til eksterne bidragsytere

• Bedre deltakelse fra byggherre

• Kunne vært strammere tidsstyring

• Digital lappetavle

• Se IFC standarden i bruk (hvordan vil det 
virke?)

• Se eksempler på overføringsutfordringer fra 
leverandører/brukere 

• Fagspesifikke digitale temamøter

• Litt mer detaljert presentasjon av deltakerne

Dette kunne vært bedre

• God lunsj

• Brainstorming fungerer bra fysisk

• Bra 4-punktsliste som resultat

• Bra å få et bransjesamarbeid

• God tverrfaglighet i gruppa

• Gode innspill fra engasjerte deltakere

• Har lært litt

• Engasjert møteleder

• Folk er flinke og har lyst til å dele

Dette var bra


