
Stikningskonferansen 2016

Team E16 Sandvika - Wøyen



Team-deltagere

3D-koordinator
Byggherre

Rådgiver

Entreprenør

Leverandør



Del 1: Prosjektet



E16 Sandvika – Skaret



Mål for prosjektet

3,5 km firefelts motorveg med:

• 2,3 km tunnel og 1,2 km veg i dagen

• 2 store planskilte kryss

• nytt lokalvegsystem  i Sandvika  og på Hamang

• gang- og sykkelforbindelser, og gjenåpning av Dælibekken

• Legge til rette for kobling mot ny E18



• E16 er Norges mest trafikerte 2-feltsvei
-krevende å bygge med pågående trafikk
-mange store faseomlegginger

• Bynært område - Eksisterende installasjoner i grunnen

• Bygge langs Sandvikselva;
-sårbar og viktig for biologisk mangfold
-områder med forurenset grunn nær elva
-flomutsatt

• Kompliserte grunn- og fjellforhold

• Mange og store konstruksjoner

Noen utfordringer i prosjektet



Januar 2015 Startet bygging av strekningen Sandvika-Rud (Bjørnegårdtunnelen)

Oktober 2015 Startet bygging av strekningen Rud – Vøyenenga

Fra vår 2017 Toveis trafikk i Kjørbotunnelens nordgående løp (retning Hamang)

Fra høst 2018 Toveis trafikk i Bjørnegårdtunnelen sørgående  løp (retning Sandvika)

Høst 2019 Komplett nytt vegsystem for E16 fra Sandvika til Vøyenenga tas i bruk

2019 Oppstart ombygging av lokalvegnett

2020 Lokalvegnett i Sandvika ferdig

Prosjektet – fra start til slutt



Anleggsgjennomføringen
fra Kjørbo til Vøyenenga



Byggegrop Mølla - sett nordover



Fundamentering på kvikkleiregrunn



Del 2: 3D-modell



Utgangspunktet



Modellbasert prosjektering - leveranser

• 3D Fagmodeller for alle fag

• 3DA-filer – til orientering
• 3DT-filer – benyttes til bygging

• Tverrfaglige modeller: Resultatmodell

• Tverrfaglige modeller: Samordningsmodell



Suksesskriterier byggeperioden

• Gode tverrfaglige prosesser

• Fokus på Geomatikk – felles arena for alle i verdikjeden

• KOMMUNIKASJON



Samordningsmodell



Del 3: Prosjekterende



• Terrenggrunnlag er importert fra (import SOSI/DWG/LandXML)

• Konstruert horisontal/vertikal geometri

• DEMO hvordan vi tar ut 3D stikningslinjer (eksport *.dwg)

• DEMO uttegning av trase til 3D SOLID (eksport *.dwg)

• Levere Kumskisse (*.pdf)

Prosjektering VA



Kumskisse



Del 4: Entreprenør



Vi henter fagmodeller fra INTERAXO



Fagmodell importeres inn i Gemini



Vi bruker stikningslinjene



Presentasjon i Gemini



Linjene legges inn som SFI-linjer



Linjene legges inn som SFI-linjer



Tverrprofil av grøfta



Maskinstyring gravemaskin



Sett fra føreren



Kumskisser som vi sender Leverandør



Del 5: Leverandør



Utfordringer som leverandør

• Kan ikke benytte fagmodeller direkte i produksjonen

• Ufullstendig tegningsgrunnlag

• Benytter mye tid og ressurser på avklaringer på eksakte vinkler på
renner og hull, høyder, dimensjon og fall i kummer som er dårlig
beskrevet på tegninger/kumtabeller



Ønsker som leverandør

• Tettere kommunikasjon med entreprenør og prosjekterende

• Vi sitter med kunnskapen rundt praktiske løsninger/produksjonsløsninger

• Kumskisser – kan benyttes direkte til produksjon. Optimalt med tanke på
vinkler på renner og hull, høyde og dimensjon på borhull og renner



Produksjon av kummer – et lite glimt….

• BriljantTM, en ny type Basal rennekum med individuelt tilpassede renneløp

• Bunnseksjonen registreres elektronisk med data på vinkler, rørtype og
dimensjon

• Programmet ivaretar korrektheten av riktig rennehøyde og hydraulikk

• Danner grunnlag for produksjon av EPS-kjerne med utfreste renneløp og
ønskede muffer, med dimensjon, fall og vinkel

• EPS-kjernen legges i formen og bunnseksjonen legges i ette stykke i en
produksjonsprosess



Produksjon av kummer – et lite glimt….



Del 6: Fremtiden



Entreprenøren får utlevert 3D-fagmodell på VA
VA- og drensanlegg:
Byggherren leverer 3D i fag-format
Stikningsdata vil være referanselinjer for rør/ledninger
Senterpunkt for topp og bunn i kummer

Utgangspunkt:



Entreprenøren bestiller kummene fra kumprodusent som
benytter kumskisser med vinkel- og avstandsmål i produksjonen, og
ikke 3D-fagmodeller.

Konsulenten kan generere kumskisser fra modell ved «et
tastetrykk», men byggherren tar ikke ansvar for denne leveransen
ettersom leveransen kun er 3D-fagmodell.

Entreprenøren må dermed bestille kumskisser fra prosjekterende
konsulent om byggherre godkjenner det, evt. bestille fra annen
konsulent.

Utfordring



Kumskisseuttegning

• Funksjonen finnes i nyeste
versjon av NovapointDCM 19

• DEMO



Fremtiden: produktifiser modell

• Modell
Objektbasert modell (nøytral)
Produktbasert modell (Produkt orientert)

• Søk i databaser som produktifiser modellen



Fremtiden: Managed objects

• Managed objects: objekter med egenskaper

• Konsulenten får tilgang til parametere/egenskaper på objekter

• Hvilke vinkler dimensjoner er mulig på en briljantTM kum?



Fremtiden: Hololens

• Trådløs verden, formater?

• Direkte Respons fra maskinstyring til
konsulenten

• Visualiser 3D-kum med HoloLens og
ta en sjekk direkte i grøfta



Fremtiden: Kumskisse Easy Access?

• Modell = tilgang til grunnlag
anywere

• 3D-kumskisse delt til server

• Kan åpnes uten tung klient
installert på maskin, visualiser
kummer i nettleser

• Demo



Spørsmål til Team E16 Sandvika – Wøyen?
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