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Abstract  
Comparison of Mapping Methods Prior to Classification of the Rock in Tunnels 
Viktor Forsberg & Filip Granström 

Safety is always a primary concern during construction, even during tunnel 
construction. To prevent rock fall or sliding of blocks the rock has to be examined and 
classified. The tunnel examined in this report costs about 7000 SEK/hour to 
construct. Therefore, a lot of money can be saved by streamlining the work process, 
including mapping of geological structures. In this paper three mapping methods are 
compared, such as traditional geological mapping, photogrammetry and laser 
scanning. The Q and RMR index from the three different methods are then compared 
with respect to the various parameters included in the classification systems.  
 The purpose of this study is to find out whether the new mapping methods have 
any financial and/or safety benefits, as well as any potential benefits in terms of 
storage in digital format of information about the rock quality and features, or not. The 
purpose is also to examine if the new technologies could replace the traditional 
mapping method fully or partially.  
 Laser scanning and photogrammetry cannot completely replace today’s 
conventional mapping. This is because some of the parameters are not possible to 
be observed and interpreted in the produced digital models, but must be done in situ. 
However, there are other benefits of the digital methods such as digital storage 
capabilities, detailed, easily interpretable models and that it takes less time to map 
large areas or long distances. 
 
Key words: Photogrammetry, laser scanning, mapping, tunnelling, rock engineering  

Independent Project in Earth Science, 1GV029, 15 credits, 2016 
Supervisors: Lars Maersk Hansen, Per Jonsson and Jessica Öhr-Hellman 
Department of Earth Sciences, Uppsala University, Villavägen 16, SE-752 36 
Uppsala (www.geo.uu.se) 

The whole document is available at www.diva-portal.org 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 

Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar 
Viktor Forsberg & Filip Granström 

Säkerhet är ständigt en primär fråga vid byggnation, detta innefattar även drivning av 
tunnlar. För att förhindra ras eller utglidning av block undersöks och klassificeras 
därför berget. Tunneln som undersöks i denna studie kostar ungefär 7000 kr/timme 
att driva. Därför finns det mycket pengar att spara på effektivisering av 
arbetsmoment, däribland kartering. I denna uppsats jämförs därför tre olika 
karteringsmetoder såsom konventionell kartering, fotogrammetri och laserskanning. 
 De olika metodernas Q- och RMR-index jämförs sedan med hänsyn till de olika 
ingående parametrarna i klassificeringssystemen.  
 Syftet med studien är att studera om de nya karteringsmetoderna har några 
ekonomiska och/eller säkerhetsmässiga fördelar, samt även eventuella fördelar vad 
gäller lagring av bergets kvalitet och egenskaper i digitalt format. Därutöver även att 
studera om de nya teknikerna kan ersätta den konventionella karteringsmetoden helt 
eller till viss del.  
 Laserskanning och fotogrammetri kan inte helt ersätta dagens konventionella 
kartering. Detta på grund av att alla parametrar för klassificeringssystemen inte kan 
observeras/tolkas i de framställda digitala modellerna, utan måste göras på plats. 
Dock kan de digitala metoderna kombineras med den konventionella och därmed är 
en fullständig kartering och klassificering möjlig. Däremot finns andra fördelar med de 
digitala metoderna såsom digitala lagringmöjligheter, detaljrika lättolkade modeller 
och att de är tidseffektiva över längre sträckor. 
 
Nyckelord: Fotogrammetri, laserskanning, kartering, tunneldrivning, bergteknik  
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1. Inledning 
 
Säkerhet är en primär fråga vid tunneldrivning och handlar bland annat om att 
förhindra ras, utglidning av block eller att undvika andra komplikationer under och 
efter drivningen. För att förhindra att det sker är det av stor vikt att analysera bergets 
strukturella egenskaper, exempelvis sprickor. Vid drivning av tunnlar klassificeras 
och karaktäriseras därför bergmassorna, vilket sedan används för att bland annat 
avgöra typ och dimensionering av förstärkning. I Sverige används främst antingen 
den så kallade Q-metoden eller RMR-metoden. 
 Priset per timme för tunneldrivning i hårt kristallint berg, som den svenska 
berggrunden framförallt består av, kan variera kraftigt beroende på till exempel 
bergkvalitet och tunnelns användningsområde. Tunneln som undersöks till denna 
rapport drivs genom konventionell metod och kostar ungefär 7000 kr/timme 
(Karlsson, 2016). På grund av den höga kostnaden är det av stort intresse för företag 
att effektivisera alla ingående arbetsmoment i tunneldrivningen för att spara tid och 
pengar. Därför krävs utveckling av aktuella arbetsmoment i tunneln, till exempel 
kartering och klassificering av bergmassan, för att förhindra att ingen flaskhals 
uppstår under drivningen. Dagens konventionella kartering är tidskrävande, påverkas 
av den mänskliga faktorn och kan i vissa fall vara riskabel vid tunnelfronter där block 
eller sten kan rasa ned och riskera att skada kartören. I den här studien jämförs 
dagens konventionella kartering med fotogrammetri och laserskanning. De olika 
metodernas Q- och RMR-index jämförs sedan med hänsyn till de olika ingående 
parametrarna i klassificeringssystemen.  
 Syftet med projektet är att studera om de nya karteringsmetoderna har några 
ekonomiska och/eller säkerhetsmässiga fördelar, samt även eventuella fördelar vad 
gäller lagring av bergets kvalitet och egenskaper i digitalt format. Därutöver även att 
studera om de nya teknikerna kan ersätta den konventionella karteringsmetoden helt 
eller till viss del.  
 För att jämföra dessa metoder har de tre tillvägagångssätten applicerats vid 
kartering av en 1,2 km lång dagvattentunnel i Kista, norr om Stockholm. Den 
geologiska karteringen utfördes i samarbete med WSP Stockholm och 
tunneldrivningen utfördes av Veidekke Stockholm.  
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Fotogrammetri  
Fotogrammetri användes första gången för över 150 år sedan. Aimé Laussedat 
använde då ett flertal flygande drakar med kameror på för att kunna framställa 3D-
bilder till en topografisk karta (Shaffner et al., 2004). Fram tills 2000-talet användes 
främst fotogrammetri för att skapa 3D-flygfotografier vilka nyttjades för bland annat 
beräkning av höjddata och topografiska modeller. Dock lämpade sig inte 
flygfotografier för detaljerad geologisk kartläggning av vertikala och överhängande 
bergväggar. Därför utvecklades mjukvara för detaljerad markbunden fotogrammetri, 
där det på ett enkelt och billigt sätt kunde användas digitalkameror och bärbara 
datorer för att framställa 3D-data. 
 Fotogrammetrin har ett brett användningsområde och kan användas exempelvis 
till beräkning av volymer på urschaktat material, övervakning och 
sättningsberäkningar av områden utsatta för marksättningar eller till kartering av 
dagbrott och tunnlar vid underjordsbrytning (Birch, 2006). För att kunna producera 
3D-modeller genom fotogrammetri behövs god, jämn belysning av 
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undersökningsområdet, en kalibrerad full frame DSL-kamera (alternativt kalibrerad 
mjukvara) och en dator med mjukvara som kan bearbeta datan. I fotogrammetri 
används två eller flera överlappande 2D-bilder tagna i olika vinklar, så kallade 
stereopar, för att framställa 3D-modeller. Datan fås genom att identifiera en 
gemensam punkt i varje bild och därefter projektera strålar genom perspektivcentret 
för bilderna. Genom detta går det att räkna ut vart strålarna skär varandra och 
därmed vart ljuset kommer från (Birch, 2006). För att detta ska vara möjligt behövs 
precis plats och orientering för vart bilderna är tagna (exteriör orientering). Den 
exteriöra orienteringen räknas ut med hjälp av en algoritm i mjukvaran (x, y, z: för 
kamerans plats och ω, φ och κ: för kamerans riktning). För att få data registrerat i ett 
verklighetsbaserat koordinatsystem behövs minst tre inmätta och koordinatsatta 
referenspunkter, oavsett hur många bilder som ingår i projektet. Desto fler kända 
referenspunkter desto större noggrannhet har den färdigställda datan. 
Noggrannheten beror även på avstånd mellan kamerastationerna, avstånd från 
kamerastationerna till undersökningsområdet och vad för slags lins som använts på 
kameran. Uppmätt data visar en noggrannhet på 5 mikroner när avståndet från 
kameraundersökningsområdet är 150 mm, 0,7 mm när avståndet är 20 m och 0,1 m 
när avståndet är 2,8 km (Birch, 2006). 

1.1.2 Laserskanning 
Tekniken fungerar genom att konstanta vågor av ljusstrålar (laserstrålar) med 
varierande längd sänds ut från skannern. Då strålarna träffar ett objekt reflekteras 
dessa tillbaka till skannern. Avståndet från objektet till skannern räknas därefter ut 
med hjälp av fasförskjutningen som uppstår mellan ljusets vågor, alternativt med 
hjälp av tiden det tar för vågorna att studsa tillbaka. Skannern kan mäta upp till 360° 
horisontellt, 310° vertikalt och har en hög upplösning med noggrannhet på 
millimeternivå (Leica Geosystems, 2010). Skanningshastigheten är upp till 1 000 000 
punkter/sekund, men hastigheten av ett område beror dels på områdets storlek samt 
den valda upplösningen. Det är möjligt att skanna över 200 meter med en hög 
densitet på upplösningen, beroende på typ av skanner (Leica Geosystems, 2012). 
 Varje uppmätt punkt tilldelas en x: y: z: -koordinat i ett kartesiskt koordinatsystem. 
Utifrån det är det möjligt att sammanställa en 3D-modell i antingen gråskala, 
enfärgad, “false-colored” eller färg (RGB) genom kombination med fotografier tagna 
av en inbyggd eller extern kamera, för vidare analys (Jacobs, 2004). Skannern kan 
även mäta reflektiviteten hos objektet, där en grå- eller RGB-skala appliceras på 
varje punkt. Punkterna bildar tillsammans ett så kallat punktmoln, ett 3D-dataset av 
skannerns omgivning. Varje punktmoln består av miljontals punkter, hur många beror 
på upplösningen. Den insamlade datan lagras på ett SD-minneskort, vilket tillåter 
smidig överföring till dator för bearbetning i mjukvara. Skannern kan även kopplas 
direkt till datorn genom USB-anslutning (Leica Geosystems, 2012). 

1.1.3 Konventionell kartering 
Dagens konventionella metod för kartering av bergtunnlar är den mest etablerade 
metoden (Maersk Hansen, 2016) I den karteringsmetoden används okulär 
examination, med hjälp av kompass med inklinometer, linjal och tillämpning av 
högerhandsregeln, för att fastställa sprickors strykning och stupning. Behörig geolog 
gör även en bedömning av sprickegenskaper och övrig bergkvalitet. Bedömningarna 
sammanställs för hand på ett karteringsblad anpassat för den specifika tunneln och 
fotografier tas med kamera för dokumentation. För att det ska kunna karteras på ett 
papper måste den tredimensionella tunneln omvandlas till 2D, vilket förutsätter att 
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vissa generaliseringar sker. Det gäller framförallt att anfang på pappret enbart blir ett 
streck, men även att taket som i själva verket är valvformat ritas platt (se figur 1). 
Därefter bearbetas datan i 2D-CAD med hjälp av fotografier och karteringsprotokollet 
för att upprätta relations- och förvaltningshandlingar (Karlsson & Holmberg, 2015) 
 

 
Figur 1. Karteringsmanual med tunneltak markerat med orange och tunnelanfang markerat 
med grönt. 

1.1.4 Q-systemet 
Mellan år 1971 och 1974 utvecklades Q-systemet vid Norges Geologiska Institut 
(NGI) och är ett system för att bedöma bergmassans stabilitet i en öppning under 
jordytan. Två uppdaterade versioner av förstärkningsdiagrammet har på senare år 
utgivits. 
 I grunden används Q-systemet för att ta fram ett värde, detta värde används för att 
klassificera bergmassans kvalitet i tunnlar och bergrum. Q-värdet varierar beroende 
på öppningen och dess geometri och kan alltså skilja åt beroende på om berget är 
orört eller inte. Ett högt värde (max 1000) innebär bra stabilitet medan ett lågt (min 
0,0001) indikerar sämre stabilitet (NGI, 2013). Q-systemet har utvecklats från 
empiriska studier där ett schema (se bilaga 1 & 2) tagits fram för att kunna sätta in 
värdet och utifrån detta få fram den nödvändiga förstärkningen. Ett visst värde 
motsvarar med andra ord tidigare utförda förstärkningar som visat sig fungera på 
bergmassa med liknande kvalitet. Kartering inför Q görs med fördel i flera sektioner 
för att variationen av Q-värdet inte ska bli allt för stor. 
 Systemet är utvecklat för just tunnlar och bergrum, men kan till viss del även 
användas för fältkartering, borrkärnloggning och undersökningar i borrhål. Vad som 
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är viktigt att ha i åtanke är att vid undersökningar av den typen kan vissa parametrar 
vara svårbedömda, och i de fallen används Qbas eller RMRbas. Q-systemet är 
framtaget genom främst undersökningar av hård uppspräckt berggrund vilket leder till 
att andra system borde tas i beaktning vid arbeten med mjukare berggrund utan 
sprickor.  
 Ekvationen för att räkna ut Q ser ut enligt följande: 
 

𝑄𝑄 =
𝑅𝑅𝑄𝑄𝑅𝑅
𝐽𝐽𝐽𝐽

 𝑋𝑋 
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽

 𝑋𝑋 
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

 

 
De sex ingående parametrarna är: 

RQD (Rock Quality Designation) = Sprickintensitet 
Jn (Number of joint sets) = Antal sprickset 
Jr (Joint roughness number) = Sprickytans egenskaper (vågighet och råhet) 
Ja (Joint alteration number) = Sprickornas omvandlingsgrad och sprickfyllnad 
Jw (Joint water reduction factor) = Inläckage av vatten 
SRF (Stress Reduction Factor) = Bergspänningsfaktor 
 
Dessa sex parametrar paras ihop för att beräkna de tre huvudfaktorerna som 
beskriver stabiliteten i tunnlar och bergrum: 
 
RQD/Jn = Uppsprickningsgrad (blockstorlek) 
Jr/Ja = Friktionsförhållanden längs sprickor 
Jw/SRF = Spänningsförhållanden 
 
Uppsprickningsgraden avgörs av sprickornas orientering och avstånd mellan 
varandra. I en bergmassa finns det ofta två till fyra systematiska sprickriktningar och 
de flesta sprickor kommer finnas parallellt till en av dessa riktningar (NGI, 2013). När 
sprickor befinner sig parallellt eller subparallellt till varandra bildas sprickset. Om 
avståndet mellan sprickorna minskas avsevärt och antal sprickset ökar kommer 
stabiliteten allvarligt att påverkas inom det området. Ett sådant område kallas för en 
sprickzon. I mjukt berg kan deformation ske oberoende av sprickor, vilket gör att 
uppsprickningsgraden har mindre betydelse där än i hårt berg. 
 Då deformation sker i hårt berg kommer det ske genom skjuvning längs 
sprickplan, friktionen längs dessa plan kommer således spela en stor roll för 
bergmassans stabilitet. De faktorer som påverkar friktionen är tjockleken på sprickan, 
dess råhet och sprickfyllnad. En väldigt rå spricka utan sprickfyllnad, eller med bara 
ett tunt hårt mineral, kommer gynna stabiliteten. Är sprickan jämn och/eller fylld med 
ett mjukt mineral kommer det istället vara ogynnsamt. Som tidigare nämnt spelar 
sprickor, och då alltså även friktionsförhållandet, en mindre roll i mjukt berg. 
 Vid beräkning av Q tas stress i bergmassan med som en faktor, där måttlig stress 
vanligtvis är gynnsamt medan låg stress har visat sig mindre fördelaktigt. 
Stressförhållandet kan visa stora variationer inom zoner med sprickor fyllda av 
exempelvis lera eller krossat berg, som är friktionsminskande fyllnader. Studier 
utförda på tunnlar i Norge har visat att då den principiella huvudstressen närmar sig 
en femtedel av bergets kompressionsstyrka finns det risk för utfall av block. Om den 
tangentiella stressen överstiger kompressionsstyrkan kan hoptryckning av berget ske 
(NGI, 2013). Anisotropin kommer med andra ord ha en avgörande betydelse för 
utformning av förstärkning.  
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1.1.5 RMR-systemet 
1976 publicerade Bieniawski systemet Rock Mass Rating system (RMR), vilket 
används för att klassificera bergmassors egenskaper (se bilaga 14). RMR har med 
åren förfinats och 1989 gjordes en stor förändring av de olika parametrarna i 
systemet (Hoek, 2007). I utförandet av klassificeringen delas bergmassan in i olika 
regioner beroende på strukturgeologisk karaktär, varje zon klassificeras därefter 
separat. Gränserna mellan de olika regionerna är vanligtvis skillnad i bergart eller 
skillnad i uppsprickningsfaktor. Dock kan negativ sprickkaraktär och 
uppsprickningsfaktor dela upp en och samma bergart i olika regioner. För att 
klassificera bergmassans RMR har sex olika parametrar tagits fram: 
 
Enaxiell kompressionsstyrka av bergmaterial (MPa) 
Uppsprickningsfaktor (RQD) 
Sprickavstånd 
Sprickegenskaper 
Grundvattenförhållanden 
Sprickorientering 
 
Ovan nämnda parametrar kan mätas och betygsättas ute i fält för att appliceras på 
de indelade zonerna av berget. Betygen av de ingående parametrarna slås ihop för 
att betygsätta berget, där RMR 81-100 (klass I) anses vara mycket bra berg och 
RMR <21 (klass V) anses vara mycket dåligt berg (Hoek, 2007). Med hjälp av 
klassificeringen går det att få en fingervisning om bergets kohesion, friktionsvinkel 
och hur länge det kan stå utan förstärkning. Bieniawski ger även riktlinjer för 
förstärkningsåtgärder för de olika klassificeringarna. Åtgärderna gäller en 
hästskoformad tunnel med tio meters spann från vägg till vägg, konstruerad utifrån 
konventionell metod och har en vertikal stress mindre än 25 MPa (Hoek, 2007).  
 
2. Områdesbeskrivning 
 
Den dagvattentunnel som undersökts finns belägen i Kista, strax norr om Stockholm. 
Området tillhör den Svekokarelska bergskedjezonen vilken bildades för 1900-1850 
miljoner år sedan (Persson et al., 2001b). Den Svekokarelska zonen sträcker sig från 
östra Sverige till delar av västra Finland. Ursprunget till bergarterna i området är 
leriga till sandiga sedimentbergarter som metamorfoserats till granatförande 
sedimentådergnejs, vilken är den dominerande bergarten. Förhöjt tryck på ca fyra 
kilobar och en temperatur på 700ºC har lett till ådergnejsomvandling, vilket har 
resulterat i pegmatitiska och granitiska stråk i bergarten (Persson et al., 2001b). I 
vissa områden är omvandlingen så pass kraftig att graniten dominerar och att det 
äldre berget ligger kvar som rester, detta har skapat en heterogen berggrund. Norr 
om Stockholm förekommer Stockholmsgranit, en grå till grå-röd jämnkorning och 
massformig granit med pegmatit och aplitgångar. Stockholmsgraniten är något yngre 
än de övriga bergarterna och dateras till 1803 miljoner år (Persson et al., 2001b). 
 De plastiska strukturerna, såsom skiffrighet och mjukt veckade former, har 
framförallt VNV-V-liga, men även ONO-NO-liga strykningsriktningar. Uppsprickning 
av berget blir därför gynnsam i dessa riktningar, det betyder däremot inte att 
sprickzoner endast sker i strykningsriktningen (Persson et al., 2001a). Veckaxlar och 
stängligheter stupar generellt medelflackt till medelbrant mot öster. Krafter från SSV-
SV bildade den första veckningen, som sedan tvärveckats vid kompression från N-S 
(Persson et al., 2001a). 
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2.1 Fältkartering 
 
Fältkartering av berghällar längs tunnelsträckningen utfördes av WSP Stockholm 
under våren 2013. Totalt karterades sex berghällar längs den planerade 
dagvattentunneln. Ur hällkarteringen framgick det att berggrunden främst består av 
ljus till mörk gnejs med inslag av ljus granit och 10 cm – 1 m breda pegmatitgångar i 
vissa stråk. Det dominerande sprickfyllnadsmineralet i berget är kalcit (Eskilander, 
2013). Den storskaliga strukturgeologin över området påvisar att det förekommer två 
krosszoner orienterade i NV riktning. Fyra sprickzoner observerades med 
huvudriktning i NS, NV, NNO och VNV. I vissa stråk kan horisontella bankningsplan 
observeras i hällarna. I tunnelsträckningen noterades, med hjälp av jb-sonderingar, 
två svackor i berget med sämre bergtäckning. Jb-sonderingarna, utförda av Sweco, 
2009, visade en god bergtäckning på 8-30 m längs större delen av tunneln, och 
ungefär 3-4 m i de två svackorna med sämre bergtäckning (Eskilander, 2013). 

 

3. Metod  
 
Sträcka 0/910-0/940 (30 m) och 0/865-0/885 (20 m) har karterats med samtliga 
karteringsmetoder. Detta är öppna tunnelsträckor, med ett tunnelspann på 5 m, som 
redan blivit förstärkt med selektiv bultning. Med öppen tunnelsträcka menas att ingen 
stuff/tunnelfront finns. Med stängd tunnel menas att karteringen sker framme vid 
stuff. 

De två undersökta metoderna laserskanning och fotogrammetri kan båda delas 
upp i datainsamling och dataprocessering. Datainsamlingen har gjorts på plats med 
hjälp av laserskanner respektive systemkamera. Dataprocessering har gjorts på 
kontor ovanför tunnel. Samtliga sträckor och metoder har klassificerats enligt Q:s och 
RMR:s klassificeringsparametrar och parametrarna har därefter jämförts mellan de 
olika metoderna. 

 
3.1 Fotogrammetri 
 
Vid fotogrammetrin användes en Nikon D60 med ett 18-55mm objektiv, för vilken all 
kalibrering och alla fotograferingsavstånd beräknades efter. Kalibrering av lins 
gentemot mjukvara utfördes för att eliminera linsförvrängning, som annars kan ske. 
Vid själva fotograferandet användes minimal inzoomning (18 mm), detta ger en så 
vid vinkel som möjligt. Bländaren ställdes in på f10 vilket ger en djupbild från 3.23 m 
till oändlighet. ISO-värdet angavs till ISO100 eftersom ett lågt värde motverkar brus i 
bilden.  
 Ett stativ användes till kameran, dels för att komma upp en bit från marken och 
dels då det annars inte är möjligt att ta skarpa fotografier med så lång slutartid som 
krävs. Tack vare självutlösare säkerställdes det att kameran stod orörd medan 
fotografierna togs.  
 Tunnelväggarna belystes med hjälp av två stycken halogenlampor monterade på 
varsitt stativ (se figur 2). Lamporna placerades på varsin sida av kameran, detta 
skapade ett relativt jämnt sken på tunnelväggen som fotograferades. En av lamporna 
riktades uppåt för att belysa tunneltaket. Lamporna flyttades en i taget, allt eftersom 
fotostationen flyttades.  
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 För öppen tunnel, sträcka 0/910-0/940 och 0/865-0/885, tillämpades en specifik 
uppställning för kamerastationerna (se figur 3). Avståndet mellan kamerastationerna 
räknades ut med hjälp av ekvationen: 
 
Avstånd mellan kamerastationer(m) = 0.4 * [Avstånd till undersökningsområde(m)] * 
[sensorvidd(mm)] / [fokuslängd(mm)] (Rantanen, 2016). 
 
Uträkningen gav ett avstånd på 2,6 m mellan varje kamerastation och ett uppskattat 
avstånd från bakomliggande tunnelvägg på 0,5 m. Eftersom det behövde 
fotograferas från båda väggar resulterade det i 26 stationer på sträcka 0/910-0/940 
och 16 stationer på sträcka 0/865-0/885. Två bilder togs från varje station, där en bild 
togs av tunnelvägg med en liten bit av tunnelgolv, därefter vreds kameran 38º uppåt 
och en andra bild togs av anfang och tunneltak (se figur 4). På sträcka 0/910-0/940 
fotograferades sammanlagt 52 bilder och på sträcka 0/865-0/885 blev det 32 bilder.  
 

 

Figur 2. Bild på kamera och halogenlampor som använts för datainsamling till fotogrammetri 
(Foto: Granström, 2016). 
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Figur 3. Teoretisk uppställning av kamerastationer och ljussättning av tunnelväggen 
(Rantanen, 2016). 

 

Figur 4. Illustration av hur kameran vinklades för de två olika bilderna vid varje station 
(Rantanen, 2016). 
 
Tre kontrollpunkter målades upp, varje punkt med ett varsitt ID-nummer, på varje 
karterad sträcka för att möjliggöra tillämpning av ett verklighetsbaserat koordinat-
system. Kontrollpunkterna spraymålades upp i olika nivåer av tunnelväggen (se 
exempel i figur 5), till exempel en nära anfang, en nära tunnelgolv och en i mitten av 
väggen. För att få modellen i rätt skala och med verklighetsbaserade koordinater så 
mättes kontrollpunkterna in med en totalstation.  
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Figur 5. Tunnelvägg med utmålade kontrollpunkter (markerade med grönt) (Foto: Granström, 
2016). 

 

3.2 Konventionell kartering 
 
För samtliga sträckor som karterats med den konventionella metoden observerades 
strukturer okulärt och strykning och stupning mättes sedan in med hjälp av kompass 
och högerhandsregeln. Sprickegenskaper, till exempel sprickfyllnad och sprickråhet, 
undersöktes genom att studera sprickan närmare och med hjälp genom att skrapa på 
sprickytan med en kniv. Inläckage av grundvatten (RQD), sprickavstånd (SRF) och 
tryckhållfasthet (MPa) uppskattades enligt Q:s och RMR:s parametrar. Sprickset 
noterades på ett karteringsprotokoll och berget klassificerades därefter enligt Q:s och 
RMR:s klassificeringsparametrar (se bilaga 7-9 & 11-13). En generell geologisk 
beskrivning skrevs till varje sträcka. Digitala fotografier för dokumentation togs av 
karteringssträckorna.  
 
3.3 Laserskanning 
 
Vid skanning användes en Leica HDS6200. Skannern ställdes in på att ta 10 000 
mätpunkter per varv linsen snurrar, vilket ger en punkttäthet på 6,3 x 6,3 mm då 
avståndet från skannern är 10 m, och ännu tätare mellan punkterna desto närmare 
skannern. Med den inställningen tar skanningen 3 minuter och 22 sekunder. Under 
mätningarna sattes en totalstation ut på punkt 0/895. Sträckan 0/865-0/885 delades 
upp i två mätningar med mätstationer vid 0/870 och 0/880. Även vid sträcka 0/910-
0/940 användes två mätstationer placerade vid 0/915 och 0/933. Vid samtliga 
mätstationer nivelleras skannern in efter x: y: -koordinater. För att positionera 



10 
 

skannern sänder totalstationen ut en laserstråle som träffar en prisma på skannern. 
Även en prisma i form av en boll sattes ut mellan skanner och totalstation, ca 5 m 
framför skannern (se figur 6). Bollen används sedan vid modellering som 
referenspunkt för att tillämpa ett verklighetsbaserat koordinatsystem och för att 
reducera distorsion i modellen. Efter genomförd skanning mäts bollen in av 
totalstationen och skannerns prisma mäts in ännu en gång. 
 Mjukvara som använts vid modellering är TMS Office och Geomagic Wrap 2015. 
En demoversion har vid studien använts av Geomagic Wrap där alla relevanta 
funktioner har varit möjliga att använda. 

 

Figur 6. Uppställning av laserskanner (till höger), referensboll (markerad med grönt) och 
totalstation (markerad med orange) (Foto: Granström, 2016). 

 
4. Resultat 
 
I bilaga 7-13 redovisas karteringsprotokoll och karteringsmanual som erhållits ur den 
konventionella karteringen. Klassificering av resultat från samtliga metoder 
presenteras i tabell 1 & 2, i tabell 3 visas tidsåtgången i tunneln för de olika 
karteringsmetoderna. Resultatet visar att berget klassificeras som bra för RMR-
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klassificeringen och okej för Q-klassificeringen när den konventionella metoden 
används. Vid klassificering direkt ur de digitala modellerna från fotogrammetri och 
laserskanning kan ingen fullständig klassificering göras för varken Q eller RMR. 
Tabell 1 & 2 visar dock att det är möjligt att bedöma fler parametrar i RMR-
klassificeringen än Q-klassificeringen. 
 Figur 7-10 redogör framställt resultat ur laserskanningen. Figur 7 redovisar det 
punktmoln som erhållits ur skanningen innan behandling och figur 8-10 visar 
triangulering (TIN) av punktmolnet. 
 I figur 11-14 syns modeller framställda ur fotogrammetri samt redovisning av 
karteringsverktyg i mjukvaran 3DM Analyst. Figur 15 visar ett stereonet framställt från 
de utmarkerade sprickplanen i sträcka 0/910-0/940. 
 För vidare diskussion om ekonomiska, säkerhetsmässiga och digitala 
lagringsmöjligheter läs under rubrik 5. Diskussion. 
 
Tabell 1. Metodernas Q-klassificering. X medför att bedömning av parametern inte var möjlig 
i modellen. Med LS menas laserskanning, K konventionell metod och FG fotogrammetri. ”-” 
innebär att sträckan inte är modellerad. 

Sträcka Metod RQD Jn Jr Ja Jw SRF Q Resultat 
0/910-
0/940 LS X X X X X X X X 

0/910-
0/940 K 80 6 3 4 1 2,5 4 Okej berg 

0/910-
0/940 FG 80 6 X X X X X X 

0/865-
0/885 LS X X X X X X X X 

0/865-
0/885 K 80 6 3 3 1 2,5 5,3 Okej berg 

0/865-
0/885 FG - - - - - - - - 

 

80
6

 𝑋𝑋 
3
4

 𝑋𝑋 
1

2,5
= 4,𝑄𝑄 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽ä𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽 0/910 − 0/940 

 

80
6

 𝑋𝑋 
3
3

 𝑋𝑋 
1

2,5
= 5,3,𝑄𝑄 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐽𝐽ä𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽 0/865 − 0/885 
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Tabell 2. Metodernas RMR-klassificering. X medför att bedömning av parametern inte var 
möjlig i modellen. Med LS menas laserskanning, K konventionell metod och FG 
fotogrammetri. ”-” innebär att sträckan inte är modellerad. 

Sträcka Metod MPa RQD Sprick-
avstånd 

Sprick-
egen-
skaper 

Vatten 
Sprick-
orien-
tering 

RMR Result
at 

0/910-
0/940 LS 12 X 20 X X X X X 

0/910-
0/940 K 12 17 20 20 7 -5 71 Bra 

berg 
0/910-
0/940 FG 12 17 20 X X -5 X X 

0/865-
0/885 LS 12 X 22 X X X X X 

0/865-
0/885 K 12 17 22 20 7 -2 76 Bra 

berg 
0/865-
0/885 FG - - - - - - -  

 

RMR sträcka 0/910-0/940: 12 + 17 + 20 + 20 + 7 − 5 = 71 

RMR sträcka 0/865-0/885: 12 + 17 + 22 + 20 + 7 − 2 = 76 

 
Tabell 3. Tidsåtgång för kartering i tunnel. 

Sträcka Konventionell Laserskanning Fotogrammetri 

0/910 - 0/940 4h 30min 4h 
0/865- 0/885 2h 20min 30min 2h 
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Figur 7. Tunnelsträcka i punktmoln, sträcka 0/910-0/940. 
 

 

Figur 8. 3D-modell skapad från inskannad data, del av sträcka 0/865-0/885. 
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Figur 9. 3D-modell av tunnelvägg skapad från inskannad data, del av sträcka 0/865-0/885. 

 

 

Figur 10. Exempel på avståndsmätning mellan borrpipor i 3D-modell. 
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Figur 11. 3D-modell över höger tunnelväll sträcka 0/910-0/920, framtagen med hjälp av 
fotogrammetri. 

 

Figur 12. 3D-modell över höger tunnelvägg sträcka 0/910-0/920 med karterade sprickplan, i 
blått, och pegmatitgång utmarkerad med rött 
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Figur 13. Modell över sträcka 0/910-0/940. 

 

Figur 14. Sträcka 0/910-0/940 med utmarkerade sprickplan. 
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Figur 15. Stereonet med strykning och stupning över de karterade sprickplanen i modellen. 

 

5. Diskussion 
 
5.1 Felkällor 
 
När en jämförelse görs mellan den konventionella karteringen av sträckorna som 
genomförts i denna studie och när en mer erfaren kartör gjort kartering av samma 
sträcka går det att se skillnad i antal utritade sprickset, strykning/stupning och 
exempelvis spricklängd (jämför bilaga 10 & 11). Självklart beror detta delvis på att 
kartörerna i denna uppsats, som endast har någon månads erfarenhet av 
tunnelkartering, jämför sig med en person som karterar dagligen. Skillnaden beror 
troligen även på den mänskliga faktorn, det vill säga att många parametrar vid 
klassificering och sprickkartering är tolkningsfrågor. Tidspressen är även en stor 
faktor. Kartering framme vid stuffen är ofta tidspressad och kartören får då 
generalisera för att få med det absolut viktigaste. Kartering av sträckorna i uppsatsen 
har inte skett under tidspress, vilket kan ha resulterat i ett noggrannare resultat än 
när samma sträcka karterades vid stuffen av konsulterad kartör. 
 I jämförelsen som gjorts mellan de olika karteringsmetoderna med avseende på tid 
finns flertalet felkällor. Framförallt är det kartörernas brist på erfarenhet inom de olika 
metoderna som gjort att karteringen tagit längre tid än om en kunnig person gjort 
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detta. Resultatet visar att fotogrammetri och konventionell metod för sträcka 0/910-
0/940, som har karterats först, tagit längre tid än sträcka 0/865-0/885, vilken karterats 
i efterhand när kartörerna börjat känna sig mer bekväma med metoden. Dock syns 
ingen tidsskillnad i laserskanningen på grund av att den utfördes med hjälp av 
erfaren inmätare. Brist på rätt belysning och ett bättre objektiv för fotogrammetrin har 
påverkat tiden negativt. I bästa fall används batteridrivna bärbara LED-paneler som 
är enkla att flytta. I studien har stora sladdanslutna bygglampor på stativ använts. 
Detta har resulterat i att flertalet skarvsladdar dragits genom tunneln, vilket tagit 
längre tid, och att förflyttningen av de tunga otympliga lamporna tagit längre tid. Ett 
objektiv med kortare brännvidd hade resulterat i att större area hade täckts per bild 
och därmed hade färre kamerastationer behövts. 
 Metoden som använts för fotogrammetrin i uppsatsen är baserad på öppen tunnel. 
Den metoden skiljer sig gentemot stängd tunnel, framme vid stuff, med antalet 
kamerastationer och antalet bilder tagna vid varje kamerastation. Skillnaden i 
kamerauppställningen kan påverka tiden det tar att genomföra fotogrammetrin. På 
grund av det kan ingen klar korrelation dras mellan öppen och stängd tunnel med 
avseende på tid och det är därmed oklart om det går snabbare eller långsammare att 
kartera stuffen med fotogrammetri. En tanke med uppsatsen från början var att ta 
reda på om det var möjligt att vinna tid med hjälp av att genomföra fotogrammetri vid 
stängd tunnel, detta var emellertid inte möjligt. Vid genomförandet av fotogrammetrin 
har ändå en fingervisning getts huruvida det går att spara tid med hjälp av metoden 
gentemot de andra karteringsmetoderna eller inte. 
 För att uppnå ett gott resultat i fotogrammetrin krävs det att tunnelvägg och 
tunneltak belyses med ett jämnt ljust vilket motverkar så mycket skuggning som 
möjligt. Till det ändamålet brukar LED-lampor vara mer lämpligt än halogenlampor 
tack vare sitt jämna sken. De lampor som användes kan ha har påverkat resultatet 
negativt på grund av ojämn exponering i modellen. Något som även kan ha bidragit 
till den ojämna exponeringen är motljus från taklampor i tunneln som inte gick att 
stänga av. Kameran som använts är inte den bästa kameran på marknaden och har 
därför jämförelsevis låg upplösning på bilderna mot moderna DSLR-kameror. Innan 
fotogrammetrin utfördes i tunneln kalibrerades mjukvaran efter just den specifika 
kameran. Ju bättre kalibrering desto bättre resultat. Den utförda kalibreringen blev 
inte perfekt men god nog för ändamålet. 
 3D-djupet i modellen framställd ur fotogrammetrin blev inte av bästa kvalitet och 
modellen blev något kantig med en del suddiga partier (jämför bilaga 3 med 
referensmodell i bilaga 4). Det beror på att punktmolnet inte har den högsta 
upplösningen eftersom den karterade sträckan är så pass lång. Hade modellen 
skapats med högsta möjliga upplösning hade processeringstiden blivit väldigt lång 
och filen hade blivit mycket stor på grund av det höga antalet trianglar som hade 
skapats.  

Skannern som har använts i projektet har inte varit anpassad specifikt för 
geologisk kartering av tunnlar, men är anpassad för korta avstånd med hög 
noggrannhet. Sprickplan har kunnat observeras i 3D-modellen, tyvärr har avsaknad 
av en intern alternativt extern kamera på skannern resulterat i att det inte går att få 
en modell i verkliga färger, det skapas istället en enfärgad modell över tunneln. Detta 
resulterar i att det blir svårare att navigera sig i modellen, att se strukturella 
egenskaper, bergets textur och annat nödvändigt, jämfört med om färger från 
fotografier hade använts. 
 Vid skanningen av tunneln användes 10 000 punkter per varv linsen snurrar. Detta 
bidrar till att vissa areor som befinner sig längre från skannerpositionen får lägre 
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punkttäthet eller inga punkter alls och därmed kan ingen bergstruktur eller textur 
urskiljas där. De areorna utan inmätta punkter kan med ett verktyg i Geomagic Wrap 
fyllas i, baserat på omgivande punkters värden (jämför bilaga 5 & 6).  
 
5.2 Kartering 
 
Då karteringsprocessen ofta är under tidspress kan det vara mer komplicerat att 
utföra antingen fotogrammetri eller laserskanning framme vid stuff eftersom det 
kräver en viss tidsåtgång till uppställning av utrustning. I det läget har den 
konventionella karteringsmetoden en fördel då den går att anpassa mer efter 
karteringsbehovet, tidspressen och noggrannheten som krävs av beställaren. 
Konventionell kartering kan utföras översiktligt på 10 minuter eller mycket grundligt 
under en längre tid.  
 Om den efterfrågade noggrannheten på karteringen inte är så stor är det möjligt 
att ta bilder till fotogrammetrin med en handhållen kamera där avstånd mellan bilder 
och avstånd till stuff enbart uppskattas. Detta är dock inte att föredra eftersom att 
brist på ljus i tunneln kräver en lång slutartid och därmed att man behöver hålla 
kameran helt stilla under en längre period. Eftersom att detta är i princip omöjligt 
skulle avsaknaden av stativ resultera i suddiga bilder med dålig noggrannhet. Dock 
är denna metod möjligt ovan jord, vid exempel kartläggning av dagbrott, där 
tillgången på ljus är god och en kortare slutartid kan användas. Frågan att ställa sig 
är hur hög noggrannhet beställaren efterfrågar på sprickkartering och klassificering 
för det specifika ändamålet. Behövs en mycket exakt kartering, alternativt kartering 
över långa sträckor med öppen tunnel, kan fotogrammetri, alternativt laserskanning 
med tillhörande fotografier, vara en väldigt tidseffektiv metod jämfört med den 
konventionella.  
 
5.3 Klassificeringsparametrar 
 
För både fotogrammetri och laserskanning krävs inmätning av koordinater för att 
kunna koppla modellerna till ett verklighetsbaserat koordinatsystem. Utan 
inmätningen kommer modellen enbart kopplas till ett lokalt koordinatsystem, vilket 
inte ger rätt skala och utelämnar information om vädersträck. Om enbart spricksets 
placering på vägg, anfang eller tak ska identifieras har det ingen betydelse. Den här 
uppsatsen jämför dock identifiering och klassificering av sprickor. Där spelar 
strykning, stupning, sprickavstånd, spricklängd och uppsprickningsgrad en stor roll, 
vilket innebär att ett verklighetsbaserat koordinatsystem krävs för att kunna 
genomföra karteringen digitalt. 
 För laserskanningen visade sig flertalet klassificeringsparametrar omöjliga att tolka 
i den framställda 3D-modellen. Detta beror delvis på avsaknad av sammanfogade 
fotografier med modellen, istället skapas en enfärgad bild som inte är baserad på 
verkligheten (se figur 7). En uppskattning av tryckhållfasthet (MPa) i RMR-
klassificeringen är möjlig att utföra, grundad på att borrpipor är synliga i modellen, 
vilket tyder på en hög hållfasthet hos berget. En säkrare uppskattning görs dock på 
plats i tunneln. RQD skulle kunna vara möjligt att klassificera i modellen om 
sammanfogade fotografier var möjliga med den använda skannern. En viss 
uppskattning av RQD kan göras i modellen genom att se om bergytan ser stor- eller 
småblockig ut. Genom mätverktyget i Geomagic Wrap är det möjligt att mäta avstånd 
mellan sprickor. Detta verktyg är inte anpassat för kartering av tunnlar och blir mer 
tidskrävande än om en uppskattning görs på plats i tunneln. På grund av mjukvaran 
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som använts vid karteringen av modellen för laserskanningen är det inte möjligt att ta 
fram sprickorientering, såsom strykning och stupning. Något som hade varit möjligt i 
mjukvaran Maptec I-site. 
För Q-klassificeringen hade Jn varit möjlig att tolka om fotografier varit 
sammanfogade. De övriga parametrarna görs effektivast på plats i tunneln.  
 Modellen framställd ur fotogrammetri har fler möjligheter än laserskanningen. 
Delvis beror detta på att mjukvaran som använts för fotogrammetri, 3DM Analyst, är 
anpassad för geologisk kartering. Tack vare att modellen är framställd ur fotografier 
är det enkelt att urskilja strukturella egenskaper och bergartsförändringar. Detta gör 
det möjligt att analysera RQD, sprickorientering, MPa och sprickavstånd för RMR-
klassificering. Sprickavstånd kan både mätas med hjälp av mjukvaran och 
uppskattas ur modellen. RQD och MPa uppskattas ur modellen, men kan med fördel 
göras på undersökningsplats. Sprickplan kan märkas ut i modellen med hjälp av 
mjukvaran och därmed produceras ett stereonet (se figur 15) som anger strykning 
och stupning för alla sprickplan. Genom stereonet är det även enkelt att se vilka 
sprickor som har samma strykning och stupning och därmed tillhör samma sprickset. 
Det är dessutom möjligt att trycka på ett markerat sprickplan och se just det 
sprickplanets orientering. Tryckhållfastheten uppskattas ur modellen genom 
exempelvis borrpipor och bergkvalitet, parametern tolkas däremot med fördel på 
plats i tunneln. Även RQD kan uppskattas ur modellen, men bedöms säkrast på 
plats. Parametern för inläckage av grundvatten vid mindre vattenmängder är endast 
möjligt att tolka i tunneln. Däremot skulle ett stort flöde av vatten eventuellt kunna 
observeras i modellen. Sprickegenskaper, sprickfyllnad och sprickråhet är svåra att 
avgöra i modellen och bör därför även detta karteras in situ. Fyllda sprickor med liten 
separaton är svåra att urskilja i modellen. Sprickseparation bör därför mätas direkt 
från sprickan. SRF kan inte fastställas ur modellen. Eftersom att varken Jw eller SRF 
kan fastställas ur modellen kan med fördel Qbas användas för klassificering i modell 
framställd från fotogrammetri.  
 I tabell 1 & 2 framgår det att RMR-och Q-klassificeringen för samma karterade 
sträcka och karteringsmetod ger olika bedömning av bergskvaliteten. Anledningen till 
det beror på skillnader i klassificeringsparametrarna och hur resultatskalor beskrivs 
för de två olika systemen. 
 
5.4 Säkerhetsaspekt 
 
Vid laserskanning placeras en totalstation mitt emot skanningsenheten för att mäta in 
koordinater. Att mäta utan totalstation utelämnar ett verklighetsbaserat 
koordinatsystem, det går då inte att applicera någon verklig mätning av sprickors 
eller andra egenskapers längder. En del av undersökningens syfte skulle utan denna 
inmätning gå förlorat. Totalstationen kan placeras på valfri sida av skannern och på 
så sätt kan närmande av stuff eller tunnelvägg undvikas. 
 Vid konventionell kartering är det till stor fördel att se sprickor på nära håll för att 
undersöka eventuella sprickfyllnader och dess hårdhet samt friktion. Det kan vara 
avgörande att fastställa sprickmineral och själva bergets hårdhet och råhet, det görs 
enklast genom att känna efter med fingrarna eller med en kniv.  
 För att fotografera till fotogrammetrin är det inte nödvändigt att någon rör sig nära 
undersökningsområdet. Däremot för att applicera ett verklighetsbaserat 
koordinatsystem även inom fotogrammetrin krävs ett par specifika kontrollpunkter. 
Dessa skapas genom att en markör, med ett tillhörande ID-nummer, sprayas med 
färg på väggen, kontrollpunkterna länkas sedan i mjukvaran till koordinater. Det är 
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med andra ord svårt även här att undvika att någon rör sig inom en zon med risk för 
nedfall. Vid den utförda studien har bergväggar en bit ut från stuffen, det vill säga 
öppen tunnel, använts som undersökningsområde. Följaktligen har inte själva stuffen 
studerats. För uppställning av kamera inför fotografering av stuff ser proceduren lite 
annorlunda ut. Den uppställningen har inte beprövats inför den här uppsatsen och 
eventuella skillnader mot fotografering av öppen tunnel har alltså inte tagits i 
beaktning. Vidare studie av fotogrammetri vid stuff är nödvändigt för analys och 
slutsats av fördelar/nackdelar med den metoden gällande säkerhet.  
 
5.5 Övrigt 
 
Om det ska fungera att framställa modeller av skannerdatan möjliga att kartera 
utifrån behövs det en hög upplösning med stor täthet mellan mätpunkterna. Detta 
kräver en kraftfull dator som kan processera en stor mängd data samtidigt. Tillgång 
till en dator med rätt specifikationer och med rätt mjukvara på området för kartering 
kan vara ett problem för konsulterad kartör. Detta kan resultera i att förstärknings-
anvisningar såsom sprutbetong och bultning måste ske på konsultens egna kontor, 
om tunnelsträckan endast ska karteras med hjälp av laserskanner. Detta är en stor 
nackdel eftersom att de som driver tunneln ofta vill ha förstärkningsanvisningar direkt 
på plats för att kunna förstärka omedelbart efter karteringen. Vid eventuell försening 
av förstärkningsanvisningar kan dröjsmål uppstå i tunneldrivningscykeln vilket kostar 
tid och pengar. Gällande fotogrammetrin behövs även där en specifik programvara. 
Däremot krävs det inte att lika mycket data processeras för fotogrammetri som för 
laserskanning, tack vare det blir dataprocesseringen betydligt snabbare och det 
erfordras inte en lika kraftfull dator. Detta medför att den digitala karteringen som ofta 
sker ovan jord eventuellt kan utföras med kartörens medhavda bärbara dator och att 
förstärkningsanvisningar således kan tas fram på plats. 
 En fördel med fotogrammetri gentemot laserskanning är att den är billigare att 
köpa in både vad gäller hårdvara och mjukvara. Att köpa en laserskanner med 
mjukvara kan kosta tre till fyra gånger mer än en fotogrammetriutrusning, beroende 
på vad det är för utrustning och vilken typ av avtal som sluts med leverantören 
(Rantanen & Korsvik, 2016). På grund av den snabba utvecklingen och den stora 
marknaden för skannerenheter så är risken mer påtaglig för skannern att bli omodern 
och därmed behöva bytas ut. Gällande fotogrammetriutrusningen behöver i värsta 
fall kameran eller strålkastarna ersättas, då utvecklingen framförallt görs i mjukvaran 
som uppdateras enligt licensavtal.  
 
5.6 Datalagring 
 
3D-modellerna som framställs från fotogrammetrin är lätta att förstå, tolka och kan 
med fördel användas i efterhand för att studera tunnelsträckans bergkvalitet. Detta 
kan exempelvis användas vid besiktning av tunneln för att se eventuella förändringar 
i bergets strukturella egenskaper, utfall av block och inläckage av grundvatten. 
Eftersom modellerna är så pass enkla att tolka kan den med nytta användas av de 
som arbetar med exempelvis bultning i tunneln. Med hjälp av 3D-modellen märker 
kartören ut blocket som behöver förstärkas och den som bultar finner då lätt detta. 
Genom verklighetsbaserade koordinater från modellen går det även att finna 
specifika block med hjälp av totalstation. Genom att mata in de kända 
x: y: z: -koordinaterna för blocket, taget från 3D-modellen, i en totalstation så pekar 
stationen med hjälp av en laserstråle ut den exakta punkten som behöver bultas. 
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Detta minskar risken att missa och då sätta bulten vid sidan av blocket, trots att 
blocket är täckt med exempelvis sprutbetong. 
 Efter att ha samtalat med de som arbetar med bultning i tunneln har det 
framkommit att det specifika blocket som behöver bultas kan vara svårt att hitta på 
dagens karteringsprotokoll, där sprickorna och förstärkningarna målas upp på ett 
karterings- och förstärkningsblad i 2D. 
 En fördel med mjukvarorna, 3DM Analyst och 3D Reshaper, för de två digitala 
metoderna är att den teoretiska tunnelmodellen enkelt kan jämföras med modellerna 
som erhålls ur fotogrammetrin och laserskanningen. Detta kan vara en fördel för att 
bibehålla tunnelarean enligt den teoretiska modellen. Ur programvarorna kan även 
volymberäkningar av urschaktat berg göras. 
 Vad gäller lagring av utförd kartering finns det många fördelar när det kommer till 
att lagra datan i form av en datorbaserad fil hellre än en fysisk variant på papper. 
Dels kan en datorfil alltid skrivas ut på papper, men det kan även lagras på fasta 
servrar eller molnbaserade servrar vilket gör det enkelt att dela filer internt eller 
externt. Nackdelar med skanning och fotogrammetri vid lagring är att då det är 
karterat konventionellt på ett papper sällan krävs någon mer efterbehandling, om 
sådan inte är begärd. Om den insamlade datan från fotogrammetri och laserskanning 
ska ha någon användning kommer det krävas en viss processering. Efter-
behandlingen kommer med andra ord kräva mer tid och arbete vid de två digitala 
metoderna än vid konventionell kartering.  
 
6. Slutsats 
 
De resultat framtagna i studien har visat sig otillräckliga för att kunna genomföra en 
fullständig kartering av berget, vid drivning av tunnlar. På grund av bristande 
kapacitet hos datorer och mjukvaror har en tillfredsställande modell inte kunnat 
skapas där eventuella strukturella egenskaper annars hade varit möjliga att 
observeras och karteras. Att kartera genom den konventionella metoden har vid den 
genomförda undersökningen visat sig mest lämplig, framförallt vid situationer utsatta 
för tidspress eller där en noggrann undersökning krävs med detaljer som 
sprickfyllnad, inläckage av vatten eller andra parametrar. Vad gäller de nedritade 
sprickorna vid den metoden är de ofta väldigt oprecisa och generaliserade, där har 
laserskanning, men framförallt fotogrammetri en stor fördel då modellen kan få 
exakta koordinater över strykning och stupning genom ett verklighetsbaserat 
koordinatsystem.  
 Vad som har framgått genom de skapade 3D-modellerna är emellertid att både 
fotogrammetri och laserskanning har stor potential vad gäller lagring av data tack 
vare de modeller som skapas. En stor fördel är att de färdiga modellerna är enkla att 
tolka i efterhand både för fackpersoner och lekmän. Dessa modeller skulle kunna 
användas i annan mjukvara bättre anpassad för det specifika ändamålet, alternativt 
längre fram i tiden då fler mjukvaror utvecklats mer för geologisk kartering.  
 I dagens läge kan det ha en stor fördel att kombinera de olika metoderna för att 
uppnå ett så detaljrikt resultat som möjligt. Som ett exempel kan fotogrammetri 
kombineras med konventionell kartering, det är då möjligt att sätta in den inmätta 
datan i den framtagna 3D-modellen. Om längre tunnelsträckor behöver karteras är 
laserskanning ett bra alternativ tack vare sin snabba datainsamling, däremot kommer 
efterbehandlingen av datan att ta betydligt längre tid än vid konventionell kartering. 
Om det efterfrågas en modell av tunneln i 3D är det enkelt att skanna in tunneln, 
mäta in sprickorna genom konventionell metod och därefter rita in sprickplan med 
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hjälp av CAD, något som ger en mycket mer exakt modell än om den skulle ha 
skapats från grunden i datorn. Både fotogrammetri och laserskanning har visat sig 
kräva viss kunskap för efterbehandling som inte alla besitter. Om en kartör ska 
använda sig av fotogrammetri eller laserskanning kan det vara aktuellt att först lära 
sig använda mjukvaran för att effektivt kunna skapa modeller utifrån den insamlade 
datan.  
 Innan de digitala metoderna används är det viktigt att veta vad för noggrannhet 
som krävs av beställaren för kartering. Efterfrågas endast en ungefärlig bedömning 
av bergkvaliteten inför förstärkning kan konventionell metod med fördel användas. 
 
6.1 Förslag till vidare utveckling 
 
I dags dato är det svårt att få tag på mjukvara som behandlar geologiska strukturer 
för processering av data från laserskanning och fotogrammetri. De datorprogram 
som är framtagna för den sortens processering är både kostsamma och få i antal. 
Det största problemet som stöts på är att den tilltänka datorn för databehandling 
måste uppfylla vissa prestandakrav. Dessa krav är med dagens teknik höga då det 
krävs ett grafikkort som klarar av bearbetning av stora visuella filer, en snabb 
processor och även ett stort arbetsminne. Utan att uppfylla de nämna kraven 
kommer projektet snabbt försinkas tidsmässigt då renderingen av bilder kommer ta 
väldigt lång tid, alternativt inte vara möjliga att färdigställa. En dator av den här 
prestandan är emellertid inga problem att köpa. De kostar lite mer än en vanlig 
persondator anpassad för exempelvis textbehandling, men de finns i alla 
datorbutiker. För att utveckla metoden vidare krävs alltså bättre anpassad mjukvara 
och en dator med bättre prestanda.   
 
6.2 Förslag till vidare studier 
 
För att få ett säkrare mer rättvist resultat krävs det vidare mer djupgående studier om 
ämnet. Både laserskanning och fotogrammetri behöver genomgå fler tester, då gärna 
även framme vid stuff för att få ett resultat som påvisar hur metoderna skulle fungera 
även under drivning av tunneln, och inte bara vid en redan färdigställd tunnel.  
 Vid de genomförda undersökningarna med skannerenheten har den bästa 
använda upplösningen enbart varit en fjärdedel av den maximalt möjliga 
upplösningen. För ett mer noggrant resultat kan därför bästa möjliga upplösning 
beprövas och på så sätt få en klarare bild av vad som är rimligt att framställa med 
hjälp av en skanner. På marknaden finns det skannerenheter med intern kamera för 
att kunna slå samman fotografier med den inskannade datan. En sådan skanner bör 
examineras eftersom det ger otroligt stora fördelar att få en bild med verkliga färger 
och nyanser vid bergartsbestämning och för att kunna avgöra eventuella 
sprickfyllnader eller inläckage av vatten. De modeller framtagna utifrån inskannad 
data har skapats i programmet Geomagic Wrap, en mjukvara som inte är utvecklad 
för studiens ändamål. Ett program som troligt skulle fungera bättre är Maptek I-Site 
Studio och bör därför användas för vidare studier.  
 Det finns idag så kallade stereokameror att köpa som är anpassade just för 
fotogrammetri. Dessa kameror består av två separata linser på varsin sida av ett 
kamerahus. Det här gör det möjligt att fotografera ett föremål med två bilder i 
stereopar med bara en knapptryckning. En sådan kamera bör examineras då det har 
potential att effektivisera fotogrammetriprocessen.  
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 För att få fram ett resultat för noggrannhet mellan de olika metoderna bör de 
observerade sprickplanen som karterats jämföras mellan de olika modellerna och 
karteringsbladen. Detta för att se om sprickorna har samma längd, samma 
orientering och samma RQD eller om de skiljer sig åt beroende på metod. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Permanent förstärkningsrekommendation baserat på Q-värde 
och tunnelspann (NGI, 2013). 
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Bilaga 2. Parametrar för bedömning av Q-värde (NGI, 2013). 
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Bilaga 3. Höger tunnelvägg ur fotogrammetrimodell. 
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Bilaga 4. Referensmodell från finsk guldgruva (Rantanen, 2016). 
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Bilaga 5. Innan ifyllning av hål i datan. Grönt markerar areor utan 
mätpunkter. 
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Bilaga 6. Efter ifyllning av hål i data. 
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Bilaga 7. Sprickset för sträcka 0/910-0/940. 
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Bilaga 8. Sprickkartering för sträcka 0/910-0/940. 
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Bilaga 9. RMR-klassificering av bergart sträcka 0/910-0/940. 
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Bilaga 10. Sprickset för sträcka 0/910-0/940 karterad av WSP. 
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Bilaga 11. Sprickset för sträcka 0/865-0/885. Karterat på 
förstärkningsanvisning eftersom karteringsmanual inte var tillgänglig. 
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Bilaga 12. Sprickkartering för sträcka 0/865-0/885. 
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Bilaga 13. RMR-klassificering av bergart sträcka 0/865-0/885. 
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Bilaga 14. Tabell för klassificering av RMR (översättning från Bienawski, 
1989). 
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