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Bakgrund 

Södra Länken är en del av "Ringen" i Stockholm. Bergtunnlarna i projektet har nyligen 
avslutats. Många erfarenheter från dessa arbeten har erhållits. Bland annat har det 
kostat mycket att kontrollera sektionen efter sprängning och efter förstärkning. Det har 
även varit nödvändigt att kontrollera om plats finns för inredningar och installationer. 

Skanning 

Tunnlarna på Södra Länken har inmätts genom profilskanning av entreprenören dels 
efter sprängning och dels sedan tunnlarna slutförstärkts inklusive erforderliga dräner. 
Skanningen har redovisats på tvärsektioner för varje meter. Uppgiften har även lämnats 
digitalt till beställaren. 

Beställaren har dessutom låtit en konsult profilskanna tunnlarna. Redovisningen har 
skett med nivålinjer i förhållande till tillåten sektion. Resultaten från de olika 
skanningarna har inte alltid stämt och mycket tid och kostnader har därför erfordrats för 
denna kontroll. 

Beställaren önskar sig en teknik för inmätning som: 

- är noggrann, helst mindre än ± 10 mm 
- är snabb 
- är säker, så att olika entreprenörer kan använda sig av mätresultaten 
- visar tjockleken på sprutbetong, dräner mm 
- visar läget av alla bultar 
- digitalt dokumenterar vägg- och takytor 

Kartering 

Efter utsprängning och utlastning av en eller flera salvor önskas en snabb och noggrann 
kartering av bergytorna. I dag utförs denna genom att en geolog skissar in sprickor, 
vattenläckage, bergarter mm. Noggrannheten är inte så stor som beställaren önskar. 
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Teknik i framtiden 

En möjlighet att noggrant göra inmätningar och dokumentera för framtida tunnelprojekt 
är med så kallad heltäckande laserskanning och som ger möjlighet att uppfylla 
tunnelägarens ovanstående önskemål. 

Heltäckande lasermätningsteknik 

Historik 

Heltäckande laserskanning utvecklades från början för bilindustrin för kontroll av 
robotlinjer samt i samband med design av bilar. Tillämpning för tunnlar går tillbaka ca 
10 år, då denna teknik började användas för inspektion av betongtunnlar. Utrustningen 
var i första hand anpassad för järnväg och vägde ca 200 kg och placerades på en särskild 
mätvagn ( Röshoff och Meixner 1996). Mätningar gjordes även i några fall i vägtunnlar 
och bl.a. utfördes en mätning i ett av tunnelrören på Hallandsåsen (Röshoff 1996). 
Samma utrustning användes även för skanning i två av tunnlarna i SKBs Äspö 
laboratorium, där en sprängd tunnel och en TBM-borrad tunnel skannades (Alf Nilsson 
1997). Denna utrustning var mycket otymplig p.g.a. av sin vikt. I dag väger 
motsvarande utrustning ca 25 kg. Mjukvaran för processering tillsammans med ökad 
snabbhet och lagringskapacitet hos PC-datorer har också starkt bidragit till en snabb 
utveckling av tekniken. 

Mätteknik och tekniska data 

Resultatet av ett "skann" blir en "punktsvärm" av det skannade tunnelavsnittet. 
Svärmen består av en stor mängd tätt liggande koordinatsatta punkter, som träffat 
objektet. Punktsvärmen utgör basdata, är tredimensionell och bildar underlag för vidare 
bearbetning. Figur 1 visar ett exempel på rådata med inskannade laserpunkter från en av 
tunnlarna på Södra Länken Förutom punkterna finns några lasrar som samtidigt med 
laserskanningen också gör en avbildning av objektet i form av en laser- eller digitalt 
foto. Bilden kan utgöras av registreringar av ljusintensiteten av det reflekterande ljuset 
från varje laserpunkt eller ett integrerat digitalt foto. Bilden ökar betydligt möjligheten 
att lätt identifiera och observera objektet och detaljer i det skannade avsnittet. 

I tunnlar är ljusförhållandena varierande och i många fall kan det vara mer eller mindre 
mörkt, vilket gör att vanlig fotografering inte är lämplig eller kan utföras. Lasermätning 
är helt oberoende av ljusförhållandena och registrering kan göras helt i mörker. 
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Figur 1. Laserpunkter (punktmodell) från ett skann av en tunnel i Södra Länken 
projektet. Skannerns placering är i det svarta hålet. 

Man kan grovt indela skannrarna i två typer nämligen registrering med rörlig eller fast 
skanner. Med den förra, med exempel ovan, utförs inmätning när skannern med 
konstant hastighet förflyttas genom tunneln. Skannerhuvudet är horisontellt fast 
monterat på instrumentet och fordonet. Inmätningen blir då en spiralliknande rörelse. 
För den andra typen görs mätningen med fast uppställning och lasern måste förflyttas 
successivt efter varje skann. Laserhuvudet sitter horisontellt eller vertikalt monterat på 
instrumentet och är vanligen rörligt både i horisontell och vertikal led i förhållande till 
stativet. Storleken på hur mycket laserhuvudets kan röra sig varierar mellan olika 
fabrikat och är i bästa fall 360° i horisontell och 310° i vertikal led. I detta fall kan man 
säga att en inmätningen är verkligt tredimensionell (3-D) och man kan med en skanning 
således registrera både tunneltak, väggar och sula. 

Tekniken innebär att alla inmätta punkter är koordinatsatta med x-,y- och z-värden. 
Dessa kan transformeras till önskat koordinatsystem via koordinatsatta referenspunkter, 
som placeras på det skannade objektet. Punkttätheten blir mycket stor då 
insamlingshatigheten kan vara upp till 625 000 punkter/sekund och inmätningen är i 
några fall mycket snabb. Hos några laserfabrikat kan mätnoggrannheten justeras med 
hänsyn till önskat resultat. Detta innerbär dock att skanningstiden också påverkas. 

Noggrannheten är inte alltid så lätt att bestämma, då den är beroende av ett antal 
faktorer bl.a. avståndet till objektet, laserstrålens diameter mm, men de bästa lasrarna 
har en punktäthet från ca 0,25mm till 3 mm, vilket också i stort motsvarar instrumentets 
nog-grannhet. Avståndet till mätobjektet är då 5-6 m. Noggrannheten blir sämre med 
ökat. Den totala noggrannheten är dock beroende bl.a. av noggrannheten av inmätta 
referenspunkter och blir i storleksordningen ca 5 mm för de bästa systemen. 
Skannbredden för en uppställning är normalt ca 15m ±5m av tunnellängden, men är 
tekniskt beroende av tunnelytans råhet och önskad noggrannhet. 

För registrering av ett anläggningsprojekt är tiden för en skanningen viktig. 
Registreringstiden är avhängig den mättnoggrannhet man önskar samt antalet upp
ställningar som behövs för att täcka både väggar och taket i tunneln. Som exempel kan 
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nämnas att för en av de snabbare lasrarna tar inmätningen, ett skann, ca 5 minuter. 
Registreringen är tredimensionell och omfattar samtidig tak, väggar och sula med en 
punktäthet av ca 3-5 mm. Insamlad datamingd är då ca. 

Processering och presentation av mätdata 

En heltäckande laserskanning insamlar en stor mängd rådata, som kräver en kraftfull 
dator för lagring och bearbetning. Men med dagens datorer kan detta arbete utföras på 
en PC-dator. Dock erfordras ett RAM-minne på minst 512 GB och en CPU-enheten på 
minst 1 GHz. 

Formatet på rådata (punktsvärmen) är unikt för varje skannersystem, men rådata kan 
konverteras till standardformat såsom ASCII för den som själv önskar utföra 
processeringen med egen mjukvara. 
Skannersystemens egna format har den fördelen att rådata kan presenteras direkt som 
en 3-D punktmodell och för de system som har digital bild fas även en bild. Figur 2 
visar rådata från en punktmodell och en laserbild från en tunnel. I detta fall kan det 
skannade objektet visas som en 3-D punktmodell och en 2-D svart/vit bild. 
Punktmodellen kan exporteras till ett kompatibelt format såsom dwg, dxf, ASCII format 
och till, tiff, jpg för bilden. 

a) b) 

Figur 2. Presentation av rådatafrån en skanning av samma objekt. 
a) Punktmodell b) Laserbild 

Beroende av vad data skall användas till finns utvecklat speciella mjukvaror för olika 
tillämpningar. Om inmätta punkter skall ingå i ett särskilt koordinatsystem måste de 
inmätta punkterna tranformeras till detta system. Detta görs genom att referenspunkter 
inmätta i detta system skannas samtidigt med objektet. 

Om 3-D digitala modeller skall framställas från rådata måste särskilda programvaror 
användas. Även dessa kan vara unikt knutna till skannersystemet. Om flera 
uppställningar ingår för att bygga denna model måste rådata från de olika 
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uppställningarna konverteras till samma referenssystem. Beroende av vad som skall 
framställas i 3-D modellen kan man från rådata generera olika typer av 3-D modeller 
nämligen punkt-, mesh- och solid-modeller i kompatibla format som dwg och dxf för 
olika bearbetningar. 

Således kan man från laserdata via olika mjukvaror presentera resultat som 3-D
modeller i datorn och från denna modell göra utskrifter i valda sektioner och nivåer. 
Efterarbetning kan också göras i förekommande CAD-mjukvaror. 

Möjliga tillämpningar på tunnlar 

Med heltäckande laserskanning finns generellt idag en teknik som är användbar för 
tunnlar och ger följande möjligheter: 

läges- och koordinatbestämning 
avstånds mätning 
dokumentering och relationsframställning 
registrering av förändringar 
underlag för beräkningar 

Nedan följer några exempel med tillämpningar på tunnlar. 

Tunnel under byggnation 

Kontroll av sektioner i olika stadier 

Heltäckande laserskanning ger mycket stor frihet att sektionera en tunnel både i vertikal 
och horisontalled. Eftersom punktätheten i bästa fall är ca 5 mm kan en tvärsektion 
teoretiskt ritas upp var 5:e mm. Databasen för denna bestämning är punktmodellen i 3-
D. Den stora punkttätheten gör att en säkrare och noggrannare sektionsuppmätning kan 
utföras av tunneln jämfört med andra metoder. Figur 3 visar ett exempel på lasermätt 
sektioner uppmäta med laser från ett skann från Södra Länken. 

t· - - ... 

Figur 3. Tvärsektioner med 2 meters intervall från punktmodell, Södra Länken. 
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Kontroll av fria rumsprofilen kan lätt utföras på varje tvärsektion, men tekniken medför 
även att kontroll kan göras i 3-D längs tunnelröret. I detta fall kör man rumsprofilen 
datamässigt genom tunneln och registrerar avståndet till bergytan i hela sektionen eller 
till utförda installationer Figur 4 visar ett avsnitt i plan och två sektioner. Avståndet 
mellan normalsektionen och sprängd sektion anges i mm. 
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Friarumskarta för 25 meter tunnel. Två utvalda sektioner uppritade 

Figur 4. Plan och två sektioner som visar fri rumsprofilen. Sektionen är för smal vid 
sektion 1. Avståndet mellan normal- och sprängd sektion anges med steg i mm. 

Geologisk kartering 

För att utföra en geologisk kartering måste skanningen förutom laserpunkterna även 
omfatta en laser-eller digital bild. I Figur 5 visas ett avsnitt av en TBM-tunnel från 
Äspö-laboratioriet, SKB, som skannats för att utföra en geologisk sprickkartering (Alf 
Nilsson 1997). Bilden täcker hela tunnelbredden och takets mittlinje ligger i bildens 
centrumlinje. Tunneln är 5 m i diameter. Karteringen är utförd direkt på den registrerade 
laserbilden i gråskala på dataskärm. Resultatet av denna övning visade att man kan 
identifiera och dokumentera sprickor ner till en längd av ca 20 cm och med en 
spricköppning av minst ca 0,5 mm. Olika bergartstyper kunde identifieras och markeras 
om det fanns kontraster mellan dem. Dock kunde man inte göra en bergartsbestämning 
med större säkerhet. Vatteninläckage kunde särskilt observeras och dokumenteras. 

I jämförelse med en manuell kartering kan sägas att mycket större noggrannhet kan nås 
med den digitala karteringen vad gäller lokalisering och lägesbestämning av sprickor 
samt sprickornas geometriska utseende såsom längd, korsande sprickor mm. Sprickdata 
måste dock kompletteras med inmätning med kompass för att bestämma strykning och 
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stupning. Utveckling pågår att från laserdata bestämma orienteringen av en spricka samt 
de bergmekaniska egenskaper som bygger på geometrisk förhållanden (Feng 2001). 

Figur 5. Geologisk kartering från laserbild. Rött raster anger pegmatitgångar. Sprickor 
ritade med hel linje. 

Dokumentation av bergbultar 

Bergbultars läge kan noggrant läges- och koordinatbestämmas från den digitala laser
bilden. Figur 6 visar ett exempel från Södra Länken. På bilden identifieras bultens läge. 
Av bilden framgår också att bultarna har halv kula och bricka. Bultens riktning kan 
bestämmas om bultstången sticker ut en bit så att ett antal laserpunkter träffat 
bultstången. Laserbilden ger dessutom möjlighet att granska och dokumentera bultens 
läge i förhållande till bergförhållandena och om brickan sitter tätt på 
berget/ sprutbetongen. 

Figur 6. Bergbultar skannade i taket av en tunnel. a) Laserbild b) 3-D modell 
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Bestämning av sprutbetongens omfattning och tjocklek 

Sprutbetongens omfattning kan lätt avgränsas, läges- och koordinatbestämmas och 
dokumenteras från en laserbild. Tjockleksbestämningen, baserad på 3-D punktmodellen, 
kan mätas i varje laserpunkt på tunnelytan. Noggrannheten för denna uppmätning bör 
vara mindre än 5 mm, vilket de bästa lasertyperna klarar. Som underlag för uppmät
ningen behövs två jämförande skanningar nämligen före och efter appliceringen av 
sprutbetongen. Tekniken medger att ett mycket stort antal kontroller kan utföras. Man 
kan också välja ut avsnitt i tunneln, om behov förligger för särskild granskning. 
Förutom punktbestämningar kan tjockleksritningar upprättas för hela sektionen i önskad 
tunnellängd. Tekniken bör därmed ge bättre information än den enligt standard, som 
dels är en vald punktkontroll dels kan ge svårtolkade resultat såvida man inte använder 
kärnborrning. Användning av heltäckande skanningen bör även i detta fall både öka 
säkerheten och förbättra kontrollen. 

Dokumentation av dräner 

Lägen för dräner och dränpaket kan bestämmas genom att jämföra registreringar före 
och efter montering och pålagd sprutbetong. Detta kräver två skanningar en före och en 
efter utförandet. Jämförelse görs genom att framställa en 3-D lasermodell från punktdata 
från varje skanningstillfälle över dränområdet. Genom sektionering av 3-D modellen 
görs en jämförelse mellan de två skanningstillfällena för bestämning av ökningen i 
väggtjocklek över den sprutade ytan. Sektioneringen kan göras i vertikal och 
horisontelled och området för dränen kan därmed läges- och koordinatbestämmas. Figur 
7 visar ett exempel från Södra Länken. 

2:a skann 

1 :a skann 

Figur 7. Lägesbestämning av installerade dräner, Södra Länken. Bilden visar två 
jämförande skann for en och samma horisontell nivå. 
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Volymsberäkningar 

Volymsberäkningar kan innefatta mängden utsprängt berg eller volym använd sprut
betong. Volymen kan bestämmas för hela sektionen för vald tunnellängd. 
Volymen utsprängt fast berg kan beräknas från samma laserdata som erhålls för att 
utföra bergkarteringen beskriven ovan. 
För bestämning av volymen sprutbetong måste två skanningstillfällen göras nämligen 
före och efter påsprutningen. Genom att jämföra volymskillnaderna mellan dessa 
resultat erhålls mängden använd sprutbetong 
För beräkningarna utgår man från 3-D modellens terrängmodell skapad genom att sam
manlänka mätpunkterna till ytor. Baserad på denna modell kan volymbestämningar 
utföras med stor noggrannhet. 

Dokumentation och relationshandlingar 

De lasrar som har möjlighet till en bilddokumentation samtidigt med laserskanningen 
gör det möjligt att detaljerat dokumentera status av tunnelytan, gjorda installationer 
samt lägen för dessa. Figur 8 visar ett exempel från Södra Länken på innetaket samt 
detaljer på konstriktionen Man kan också göra direkta avståndsmätningar mellan två 
punkter i bilden. Heltäckande lasermätningsteknik är därför ett utomordentligt verktyg 
för att göra en dokumentation vid slutbesiktningar och övertaganden. Data utgör 
dessutom en mycket användbar databas för framtida underhållsarbeten. 

Figur 8. Laserbild som visar innertaket samt detaljer på konstruktionen, Södra länken. 

Status på tunnelyta belagd med sprutbetong/betong kan undersökas och analyseras för 
bl.a. dokumentation av fukt och vattenskador, sprickbildning, kemiska utfällningar mm, 
objekt som observeras i laserbilden. För det nakna berget kan fukt, rinnande vatten samt 
status på synliga bergförstärkningar t.ex. bergbultar avsynas och dokumenteras. 

Installationer dokumenteras och koordinatsätts. 
Laserdata från heltäckande skanning utgör för dessa ändamål en unik databas. 
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Slutsatser 

Heltäckande laserteknik är en teknik som redan i dag är tillämplig för undermarks
byggande för inmätningar, underlag för beräkningar och för dokumentation. Tekniken 
kan uppfylla de krav som tunnelägaren nu ställer på noggrannhet och säkerhet i 
registrering och dokumentation. Gjorda registreringar utgör även en bred databas som 
kan nyttjas av flera användare i olika stadier under anläggningens livslängd. 

Tekniken ger de möjligheter och resultat som tunnelägaren efterfrågar nämligen: 

total noggrannhet bättre än ±10mm 
snabbaste inmätning per skanning ca 5 minuter med en skannbredd av 15m 
±5m 
digital dokumentation av ytor med en punktäthet ner till 3-5 mm 
noggrann bergkartering av sprickor 
läges-och koordinatbestämning av bergbultar, dräner, sprutbetong och instal
lationer 
volyms- och tjockleksbestärnning av sprutbetong 

I artikeln har presenterats några möjliga användningsområden i byggprocessen, men 
tekniken är också ett verktyg när tunneln är i drift. Genom upprepade mätnings 
intervaller kan tunnelstatus dokumenteras och förändringar klassas, en information som 
kan användas för planering av underhållsarbetet. 

Marknaden erbjuder olika typer av lasrar och mjukvaror och alla har inte de funktioner 
och möjligheter att uppfylla de tillämpningar som beskrivits i denna presentation och 
som är lämpliga för undermarksarbeten. Det är därför mycket viktigt att man klart 
specificera redan i förfrågningsunderlaget de krav som efterfrågas för uppgiften, vilket 
resultat som skall uppnås och med vilken noggrannhet. Inte minst viktigt är hur 
resultaten skall presenteras, redovisas och lagras. 
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