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Förord

Denna BVK kom pletterar handbo ken för Geodetisk mätning, BVH 584.1 0, och Banverkets standard
Geodetisk mätning fö r tunnelbyggnation, BVS 584.12, avseende markering för geodetiskt stomnät i
tunnel.

Denna BVK kommer att inarbetas i BVH 584.1 0, vid nästa revidering.

Rune Lindberg

CB
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1 Omfattning

Denna BVK utgör ett komplement till BVH 584.10 Geodetisk mätning o ch BVS 584.12 Geodetisk
mätning för tunnelb yggnation.

Gen om denna BVK införs en n y markering för stompunkter i tunnel inom Banverket, som alternativ till
tidigare angiven markeringstyp. Denna BVK ger också kommen tarer till utförande och
förvaltning av stompunkter i tunnel.

2 Bindande referenser

BVH 584.10 och BVS 584.12.

3 Definitioner

Detta dokument har inga definitioner och förkortningar so m behöver förklaras utöver definit ioner i
BVH 584.10 och BVS 584.12.

4 Markering UNIKONSOL

Text i inramad grå ruta i BVH 584.10 under rubrik en Markering i t unnel, avsnitt 7.11, utgår och
ersätts med följande text:

I tunnel och andra anläggningar med m öjlighet till fast väggm arkering skall något av följande
utföranden an vändas:

- Pol ygonsp ade, enligt HM K-Ge:M. F.2.

- UNIKONSOL, enligt bilaga 1.

4.1 Val av markeringstyp

BVH 584.10 anger krav på användning av polygonsp ade för markering av stompunkt i plan i tunnel, där
väggfast markering är möjlig. Polygonspaden förutsätter borrning i t unnelvägg för fast montering
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av en hy lsa, d är själva polygonspaden anbringas vid mätning. Borrning i tunnelvägg kan vara
besvärlig att utföra och borrning för pol ygonspadens hy lsa är i vissa fall direkt olämplig. Där mätning med
g yroteodolit ska utföras finns också risk att en polygonspade utsätts för hög belastning med risk
för deformationer.

I BVS 584.12 anges att val av markeringsty p ska beskrivas i ett mätningspr ogram vid byggnati on av
tunnel. Det är en stor kostnadsbesparing om markeringar för stom punkter vi d tunnel byggnat i on även
kan användas för stompunkter i det slutliga bruksnätet i tunnel. Detta m otiverar att i första hand välja
markeringstyper enligt denn a BVK vid bygg nation av tunnel.

4.2 Kommentarer

Mätningsprogram

Mätning i t unn el sker under speciella förhållanden, och i BVS 584.12 krävs att mätningsprogram ska
upprättas för att beskriva hela mät- och beräkningsprocessen. Mätningar längs tunnelväggar medför
risk för refraktion och för varje enskild markering och mätning är det nöd vändi gt att reducera
inverkan från refraktion. En tänkbar åtg ärd är att göra en pågjutn ing på tunnelväggen så att
mätpunkten li gger längre från tunnelväggen.

Vid by ggnation av tunnel bör val av placering och detaljutformning av markeri ngar ingå i
projektering en av inredn ing i tunnel. Detta så att markeringen kan nyttjas såväl för b yggnation som
för förvaltning. Utöver den fysiska placeringen för att få sikter för mätning i den färdiga tunneln kan
också estetisk a krav tillkomma som påverkar utformning av geodetiskt stom nät.

Adapter

Stompunktsmarkeringar i tunnel enligt denna BVK innebär att det krävs tillgång till adapter som
monteras före mätning. Förv altare av stom nät i tunnel kan välja mellan att tillhandahålla adaptrar för
mätning, eller att begära att den utförande mätningsorganisationen ska skaffa egna adaptrar.
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UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering.
Patentnummer 9200302-9.

En beskrivning av UNIKONSOL -systemet.
Unikonsol-systemet är en markeringstyp speciellt framtagen för att användas där markering skall utföras på
vertikala ytor eller objekt, såsom tunnelväggar, byggnader eller stolpar. Markeringstypen består av ett tvådelat
system. En referenspunkt kan snabbt etableras med en prismastång eller användas som stationspunkt med hjälp
av konsolen. När punkten ej används finns endast fästplattan kvar vilket dels ger ett bättre skydd av punkten för
yttre åverkan samt dels minimerar intrång i ex. vis väg- eller spårområde. Avstånd från den monterade plattan ut
till mätpunkten ca 0,25m.

UNIKONSOL- systemet.
UNIKONSOL-systemet består av i huvudsak tre delkomponenter.

A: Montageplatta för berg/betong (art. nr. 413310).
Platta monteras med M10 expanderbult eller slagankare. I
extrema fall kan gängstång och ankarmassa användas.
Plattan justeras med muttrar på baksidan till vertikalt läge
(+/- 1-2°). Vid risk för frostsprängning rekommenderas
siliconfog eller undergjutning. Syrafast stål med bearbetad
plan yta. Används i kombination med UNIKONSOL eller
mätarm. Plattan har hög precision med styrhål för
konsolens bakplatta, samt M10- gänga för mätarm.
Montaget inkräktar minimalt (12mm+bultskalle) och kan
efter montage förses med skyddskåpa .
Montageplattan kan fås i olika utförande (triangulär eller
rektangulär) efter önskemål. För att säkerställa att Ih/Sh
mäts korrekt bör montaget av plattan ske med hjälp av
vattenpass

Rektangulär montageplatta
(art. nr. 413311)

B: UNIKONSOL (art. nr. 413300).
Konsolen är tillverkad med hög precision och kan inte
monteras i montageplattan på mer än ett sätt.
Konsolen har motsvarande styrklackar som plattan och
fästs med handtaget på låsbulten.
Längden på konsolen är fastlagd och kan med dessa
styrklackar endast fås i denna längd.
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C: Mätarm
När mätarmen är monterad istället för UNIKONSOL ligger
centrum prisma med samma koordinater som
UNIKONSOL samt signalhöjden 0 för Leica. Enkelt vid
etablering av bakobjekt.

Mätarm i kraftigare utförande. I övrigt som Leica standar d.
(art. nr. 413305)

Mätarm Leica standard. Signalhöjd=0.
Endast för prismor med höjden 86mm
(art. nr. 412200)

Mätarm för Geodimeter/Trimble/Topcon m.fl.
Prismahållaren har dubbla rörvattenpass och 5/8´-gänga
Signalhöjden mäts från överkant prismahållare+13mm.
Enklare utförande med 5/8´-gänga utan prismahållare finns
till Topcon standardprisma (CST)

Transportväska (art. Nr. 413360) för 2 st Unikonsol.
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Användning:
UNIKONSOL- systemet används idag på ett flertal arbetsplatser. För att belysa användningen kan följande
exempel från Hallandsåsen vara av intresse:
Exempel:

Montageplatta med skyddskåpa och ID-bricka Skyddskåpan demonteras.
Kåpan är centriskt fäst i mätarmens M10-gänga
(svart knopp i bilden)

UNIKONSOL monteras. Instrumentet etableras.
Monteringsplattan på bilden är undergjuten.

Sidan 3 av 6



Sidan

BVK 2006:028 Bilaga A

Träslövsläge 2006-12-18

Mätning Bakobjekt med tvångscentrering på
UNIKONSOL.

Unikonsol demonteras.
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Efter avslutad mätning monteras skyddskåpan åter

Kvalitet och kontroll:
Samtliga konsoler är märkta med ID-nummer instansat på aluminium-balkens främre kant. Önskar kunden få en
specificerad kontroll/uppmätning på beställda konsoler kan detta beställas av oss.

Före leverans kontrollmäts UNIKONSOL och mätarm (art.nr 413305) med NA2+planparallell platta samt T2+
planparallell platta. Observationer från kontrollmätningen förs in i ett kontrolldokument, se bild C.
UNIKONSOL och mätarm (art.nr 413305) kan vid behov kontrollmätas hos oss och verifieras mot
orginalvärdena. Behovet kan uppstå vid t.ex. misstanke om skada eller för årlig kontroll.
En enkel egenkontroll utöver en optisk besiktning är att mot ett bakobjekt växla mellan 2 UNIKONSOL eller
mätarm, mäta mot båda och kontrollera att man har samma värden.

Bild C.
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