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Sammanfattning 
Allt fler infrastrukturanläggningar byggs under mark för att minska trafikbelastningen ovan 
mark. Många tunnlar drivs med den konventionella metoden borrning och sprängning, en me-
tod som innebär att verklig profil inte överensstämmer exakt med teoretiskt planerad profil och 
att de projekterade bygghandlingarna därmed inte följs. Om den slutliga tunneln inte följer 
bygghandling kan detta skapa problem för bland annat kommande anläggningsprojekt i tätbe-
byggt område. 

Konturens borrhål i kommande salva ansätts utanför teoretisk tunnelkontur samt med en vin-
kel, ett så kallat stick. Ansättning och stick bidrar till överberg, berg utanför teoretisk tunnel-
kontur. Borrning och sprängning innebär även en påverkan på det kvarvarande berget genom 
att sprängningen orsakar en skadezon, en zon med lägre hållfasthet och styvhet runt tunnelkon-
turen jämfört med det omgivande ”ostörda” berget. Syftet med detta arbete är att bestämma 
materialkostnad och tidsåtgång för olika nivåer av överberg och skadezon. Målet är att skapa 
underlag för vidare diskussion i branschen. 

Minskat överberg innebär, vid tunneldrivning, minskad lastning och förstärkning och en mins-
kad skadezon ger en mer stabil bergmassa med mindre inläckage, skrotning och underhåll. Att 
driva en tunnel mer skonsamt kan på så vis vara gynnsamt för anläggningens funktion. 

Om en tunnel drivs skonsamt kan detta generera till en bättre tunnelkontur med mindre över-
berg och skadezon. Två metoder finns att använda för en skonsam sprängning; slätsprängning 
eller förspräckning. Av de två metoderna är slätsprängning den som är mest lämpad för tunnel-
drivning. Slätsprängning innebär fler borrhål i konturraden och hjälparraden med mindre 
mängd sprängmedel per borrhål.  Fler sprängtekniska åtgärder går att utföra för att erhålla ännu 
mer skonsam sprängning, till exempel frikoppling, patronerat sprängmedel, helt torra borrhål 
och momentan initiering. 

Krav för överberg och skadezon ställs i Stockholms stora pågående projekt enligt Anlägg-
ningsAMA 98, 2007 och 2010. Beställaren ställer krav i projekten såsom maximalt överberg och 
största skadezon och har till uppgift att kontrollera att de uppfylls. Krav på överberg för väg- och 
järnvägstunnlar är i medel 0,3 m och krav för skadezonen är 0,4 m i tak/vägg samt 1,1 m i su-
lan. I dagens tunnelprojekt skannas tunnelkonturen efter sprängning. Skanningen görs främst 
för att märka underberg, berg innanför teoretisk tunnelkontur, men även för att bestämma 
överberg. För att bestämma skadezonens storlek runt tunneln görs i dagsläget ingenting. Ett 
diagram från tidigare forskning används, vilket beskriver skadezonens storlek beroende av ladd-
ningsmängd.  

Studerade projekt visar att krav på överberg inte uppnås. Detta bland annat på grund av att krav 
på ansättning- och stickmått inte följs tillräckligt noggrant. De tunnlar som drivs i kortare salvor 
visar en tendens till att ge mindre överberg. Kortare salvor innebär mindre borrhålavvikelse 
samt tillåter en större vinkel på borrhålen i konturraden för att klara krav på stickmått.  
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Då skadezonen inte kontrolleras i projekten är det omöjligt att bestämma om krav för detta 
uppnås. Metoder finns att mäta skadezonen, men dessa anses dyra och tidskrävande. För att 
kunna ställa krav på skadezon bör dessa omformuleras på ett sådant vis att de kan följas upp. 

Aktiviteterna i produktionscykeln kan påverkas negativt av ett stort överberg och en stor skade-
zon. Det innebär att tid och pengar finns att spara genom att driva en tunnel mer skonsamt.  

Ju mindre tunnel, desto mer kostsamt blir ökat överberg. För en tunnel med i medel 0,5 m 
överberg ökar kostnaden med knappt 20 %. Lastningen är den aktivitet som påverkats mest av 
mängd överberg. Lastningen ger förutom en direkt extra kostnad såsom bränsle och fler trans-
porter också en större miljöpåverkan samt ökat slitage på vägar. Resterande aktiviteter påverkas 
mindre av mer överberg, men även där finns tid och pengar att spara. 

För att nå mer kostnadseffektiva tunnlar med ökad stabilitet krävs en ändrad inställning till 
konturkvalitet hos både beställare och entreprenörer. Beställaren måste acceptera att produkt-
ionskostnaden för tunneln kan bli högre. Under tunnelns livslängd kan pengarna istället sparas 
in i drift- och underhållsskedet. Beställaren måste ha bättre uppföljningar på de krav som ställs 
på tunneln samt påvisa för entreprenören att noggranna kontroller kommer utföras. För entre-
prenörens del gäller det att föra information om kraven vidare ner till underentreprenörer. 
Detta så att alla som arbetar i tunneln vet vilka krav som gäller samt varför. Med en bättre in-
ställning och förståelse inom samtliga aktörer kan en bättre konturkvalitet uppnås.  
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Abstract 
To reduce the traffic load on ground surfaces more infrastructure is built under ground as tun-
nels. To not cause problem for new projects in the rock, the tunnels should follow planned 
location with a minor disturbance on the surroundings. Most tunnels are excavated by conven-
tional drill and blast method. This method makes it impossible to excavate tunnels exactly ac-
cording to their design dimensions. When using drill and blast, drill holes are started outside of 
the theoretical tunnel contour with a look-out angle. This starting position and look-out angle 
results in an overbreak of the theoretical tunnel contour. Drill and blast also causes a damage 
zone around the tunnel contour with a lower stability and strength. The main purpose of this 
report is to decide the material cost and time for different dimensions of overbreak and damage 
zone. The result should be used in the industry for further discussions. 

Less overbreak lowers cost by minimizing loading, hauling and support. A reduced damage zone 
leads to a more stable rock with less water leakage, mucking and maintenance. This can be 
achieved by using conventional smooth blasting. Conventional smooth blasting can provide a 
better tunnel contour with less over break and a minimized damage zone.  

There are two methods for conventional smooth blasting; smooth blasting and pre-splitting. 
Smooth blasting is the most adaptable method for tunnels. When using this method, additional 
holes must be drilled in the contour holes and the helpers (the row next to the contour) and 
less explosive is used for each hole. Additional blasting techniques can be used to provide a 
better result for smooth blasting such as decoupling, cartridge explosives, water free drill holes 
and an instantaneous blast. 

The requirements for overbreak and damage zone in large on-going projects in Stockholm are 
prescribed in AnläggningsAMA 98, 2007 and 2010. The client decides the requirements for 
each project and has the obligation to make sure they are fulfilled. The maximum allowed over-
break for road and railroads is medium 0,3 m and the maximum allowed damage zone is 0,4 m 
for walls/roof and 1,1 m in the floor. Today, the tunnel contour is scanned in most tunnel pro-
jects. The scan is mainly used to discover underbreak but also to locate overbreak. There are no 
cheap, working methods to easily decide the size of the damage zone around the tunnel after 
blasting. A plot from previous studies is conventionally used, which correlates the size of the 
damage zone to the specific charge. 

Studied projects show that overbreak exceeds what is allowed. This is mainly because the start-
ing position and look-out angle gets too large when drilling the contour holes. Tunnels, which 
are excavated in shorter blast length, form a smaller overbreak. A shorter blast length gives a 
smaller deflection angle and allows a larger look-out angle for the contour holes in order to 
better meet requirements. 

Because the damage zone was not measured in the studied infrastructure projects, there is cur-
rently no way to know if requirements were met. The methods that can be used to measure the 



Förslag till kvalitetsförbättring av tunnelkontur  
 
 

 

 VI  

damage zone are very expensive and time-consuming and therefore not used. Changes have to 
be made for the requirements so that follow-ups are possible.  

The activities in the production cycle can be negatively affected by overbreak and damage zone. 
Using smooth blasting in a tunnel can save time and money for each activity.  

A smaller tunnel contributes to a higher cost for overbreak. An overbreak of 0,5 m increases the 
cost by almost 20 %. Hauling is the activity which is most affected by overbreak. Not only be-
cause of the cost for gas and transport, but also because it affects the environment negatively. 
Remaining activities are not affected as much as hauling, but savings are still possible.  

The attitude of clients and contractors is the key to a more cost effective tunnel with an in-
creased stability. The clients have to accept a higher cost during production. During the tunnel 
life money can be saved by a smaller operation and maintenance cost. The clients also have to 
do better follow-ups of the requirements and make sure the contractors know that controls will 
be made. The contractors have to pass on information about the requirements to the sub-
consultant. It is important that all workers know about the requirements and why they are pre-
scribed. With a better attitude and understanding, by all involved parts, a better contour quality 
can be reached.   
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Nomenklatur 
 

Ansättning:   Punkt där borrstålet sätts i kontakt mot bergytan innan start av 
borrning sker 

Hjälparhål:  Salvborrhålen i raden innanför konturraden, se Figur 1 

Hålavvikelse: Skillnad mellan verkligt och avsett läge av borrhål, vilket sker vid 
borrning 

Initiering:   Förlopp, som tillför erforderlig aktiveringsenergi till sprängämne så 
att detonation inleds 

 
Kvarvarande berg:  De berg som efter bergschakt står kvar och omger, i detta fall, tun-

neln 

Konturhål:   Salvborrhålen i konturraden närmast tunnelkonturen vilka ger öns-
kat tvärsnitt, se Figur 1 

Råhet:  Konturens oregelbundenhet i förhållande till den teoretiska tunnel-
konturen 

Stick:   Avstånd från borrhålets ansättningspunkt till slutpunkt vilket upp-
kommer på grund av borrhålens vinkel 

Salvlängd:   Utsprängd längd av ort, tunnel eller bergrum per salva 

Skadezon:  Den zon runt aktuell bergkonstruktion där förhållanden och egen-
skaper i berget förändras så mycket vid utbrytningen att dess funkt-
ion påverkas negativt, i teknisk/ekonomisk mening 

Specifik laddning:  Kvoten av mängd laddning och volym berg i vilket 
sprängning försiggår 

Överberg:   Avståndet från teoretisk tunnelkontur till verklig tunnelkontur 
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Figur 1 Typ av salvborrhål i en salva [1] 
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Hjälparhål 
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1 INLEDNING 

1.1      Introduktion 
Att anlägga tunnlar under mark för infrastruktur innebär en minskad belastning på markytan 
samt möjliggör för en kortare färdsträcka då färre faktorer påverkar sträckans riktning. Samti-
digt leder den ökade mängden tunnelprojekt i Sverige, främst Stockholm, till att avstånden mel-
lan underjordsanläggningarna minskar. Ett kortare avstånd mellan anläggningarna kan leda till 
att de påverkar varandra negativt. För att säkerställa framtida möjligheter för fler tunnelprojekt 
krävs, ur stabilitetssynpunkt, att påverkan på det omgivande berget är så liten som möjligt vid 
drivning av nya tunnlar.  

En tunnel kan drivas mekaniskt, exempelvis med fullortsborrning, eller med konventionell me-
tod s.k. borrning och sprängning. För kortare tunnlar (<1500 m) och tunnlar i Stockholm är 
borrning och sprängning den mest förekommande drivningsmetoden, vilken står sig starkt både 
kapacitet- och kostnadsmässigt gentemot mekanisk tunneldrivning [2]. Metoden består vanligt-
vis av en produktionscykel med åtta olika aktiviteter; injektering, borrning, laddning, spräng-
ning, ventilation, utlastning, skrotning och förstärkning, se Figur 2 [3]. 

Vidare innebär metoden en påverkan av det omgivande berget genom att krafterna från 
sprängningen skapar nya sprickor i berget, en skadezon närmast tunnelkonturen. Dessa sprickor 
kan bidra till ökat behov av förstärkning, mängd injekteringsmedel (på grund av ökat grundvat-
teninsläpp), skrotning av lösa bergpartier samt med tiden ökat underhåll.  

1.2      Bakgrund 
Om bygghandlingarna för en tunnel som ska drivas inte följs till fullo, innebär detta en skillnad 
mellan projekterad och utförd anläggning vilket kan leda till problem. Den ekonomiska risken 
för tunnelprojekt ökar då det verkliga utfallet inte speglar det planerade genom att det blir svå-
rare att förutse den totala kostnaden. Mängd utlastat berg, mängd förstärkning, det kvarvarande 
bergets kvalitet och stabilitet är några av de faktorer som kan komma ha stor påverkan på pro-
jektets kostnad. Faktorerna påverkas av hur av hur noga bygghandlingarna följts. Om den ut-
förda anläggningens placering och storlek inte stämmer överens med bygghandlingar kan det 
skapa problem för kommande anläggningsprojekt inom samma område. Detta kan leda till att 
när nya tunnlar drivs inom samma område så skapar de en förhöjd eller minskad sekundär 
spänning för befintlig tunnel på ett sätt som är svårt att tolka om inte den teoretiska profilen 
följts. För att minska dessa problem bör tunneln drivas på så vis att skillnaderna mellan projek-
terad och utförd anläggning minimeras.  

För att möjliggöra borrning av konturhål, (dvs. borrhål i yttersta hålraden och som skapar slut-
konturen) i kommande salva vid den konventionella metoden borrning och sprängning krävs 
ett utrymme för borrmaskinen. Detta utrymme erhålls genom att salvborrhålen i konturen för 
varje salva borras med en vinkel ut från teoretisk tunnelkontur, ett stick. Denna vinkel är nöd-
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vändig och bidrar till att drivningsmetoden aldrig kan följa teoretisk tunnelkontur exakt, vilket 
kan skapa problem vid tätt placerade anläggningar. 

Då det vid tunneldrivning finns en strävan efter att minska störningar i produktionscykeln vilka 
kan komma bli kostsamma, kan en minimering av övertrampet på den teoretiska tunnelkontu-
ren vara gynnsam. Överberg och skadezon kan påverka kostnaden för aktiviteterna i produkt-
ionscykeln negativt genom oplanerade driftstörningar. 
 

 
Figur 2 Produktionscykel [1] 

Dagens tunnlar, som utförs med konventionell drivning, drivs med stora tid- och kostnadskrav 
vilket genererar att tunneln drivs med allt större salvlängder. En större salvlängd försvårar arbe-
tet med att minska avvikelser från teoretisk tunnelkontur och medför att tunnelkonturen i 
många fall blir ojämn, större än planerat och med ökad inducerad sprickighet. Detta pga. att 
längre borrhål ger större borrhålavvikelse.  

1.3      Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att studera tidsåtgång och materialkostnad för olika kravnivåer på 
överberg och skadezon samt utreda om dagens tunnlar uppfyller de krav som ställs på överberg 
och skadezon. Målet är att skapa underlag för diskussion om utvecklingsmöjligheter för svenskt 
bergbyggande. Genom litteraturstudie, fallstudier, observation och diverse analytiska och nume-
riska beräkningar har detta underlag tagits fram. 

1.4      Frågeställningar 
De frågeställningar som tagits upp under detta arbete är: 

 Vilka är dagens krav för skadezon och överberg? 

 Uppfylls kraven? 

 Hur beror mängd överberg och skadezon av tunnelgeometri och salvlängd? 

 Hur påverkar den mänskliga faktorn resultatet? 
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 Vilken är den ekonomiska skillnaden för tunnlar med olika kravnivåer på överberg och 
skadezon? 

1.5      Avgränsningar 
Detta projekt har endast beaktat underjordiska tunnlar utförda med konventionell borrning 
och sprängning. Bergförhållanden motsvarar typiska svenska hårda bergmassor. Rapporten har 
endast behandlat infrastrukturprojekt, inte gruvdrift. Teorin bakom de datorprogram som har 
använts i arbetet har ej beskrivits utförligt utan detta anses ligga utanför arbetets ramar. 

1.6      Problemägare och resurser  
Problemägare är WSP- Samhällsbyggnad avdelningen bergteknik, Stockholm och huvudintres-
sant är Luleå tekniska universitet (LTU). Övriga intressenter kan vara andra parter inom berg-
teknikbranschen såsom beställare och entreprenörer som arbetar med bergteknik i denna form. 

Resurser omfattar författarinnan under 20 veckor full arbetstid, vilket motsvarar 30 högskole-
poäng. Handledare är från WSP Marie von Matérn (avdelningschef Bergteknik), med stöd från 
Rikard Gothäll (på Tyréns), samt andra kollegor på WSP-avdelningen för bergteknik. Handle-
dare och examinator för arbetet är Catrin Edelbro, universitetslektor vid LTU. Författarinnan 
har studerat civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid LTU med inriktning Jord- 
och bergbyggnad.  
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2 METOD 

2.1 Metod för datainsamling 
För att erhålla behövd kunskap inom valt ämne startades arbetet med insamling av data. Data 
har samlats in genom litteratursökning, deltagande observationer, samt fallstudier. Genom kon-
takt med personer inom branschen har även statistisk data från projekt inom Stockholms reg-
ion samlats in, till den kvantitativa analysdelen.  

2.1.1 Litteratursökning 
Litteratur avser i forskningssammanhang i stort sett allt tryckt material; böcker, artiklar, rappor-
ter, uppsatser mm. [4]. Till denna rapport har litteraturen främst tagits från internet via Univer-
sitetsbiblioteket i Luleå, där e-böcker och artiklar nyttjats. Böcker från bibliotek inom Stock-
holm har också använts, så tillika rapporter från WSP Samhällsbyggnad, Stockholm. 
Författarinnan har varit kritisk i sitt val av litteratur. 

2.1.2 Observationer 
Observationer kan genomföras strukturerat, ostrukturerat, direkt, indirekt eller genom delta-
gande. Observationerna i denna rapport har utförts direkt genom deltagande. Detta innebär att 
observation utförts av något som direkt utspelats framför observatören där den observerade 
varit medveten om observatören. En indirekt observation syftar till att observation görs genom 
att avläsa mätvärden, istället för att observera vad som sker. Skillnaden mellan strukturerad och 
ostrukturerad observation är att observatören i förväg planerar vilka variabler som ska undersö-
kas. Vid en ostrukturerad observation görs observationen i ett utforskande syfte, för att inhämta 
så mycket information som möjligt [4]. Vid insamling av de kunskaper som behövdes användes 
vid observationstillfällena för denna rapport en ostrukturerad observation med en omedveten 
strukturerad tendens.   

2.1.3 Fallstudier 
För att bestämma tillämpbarheten av de teorier som beskrivits i rapporten utfördes fallstudier 
av, inom ämnet, utförda projekt. De projekt som studerats är dels Lundbytunneln i Göteborg 
och TASS-tunneln i Äspö, Oskarshamn. Norra Länken och Citybanan, Stockholm har också 
använts som referensprojekt. Samtliga projekt innefattar delar av den teori som rapporten bely-
ser och har utförts i syftet att förbättra slutprodukten. Fallstudien har inneburit att en studie 
utförts av vad som händer i konkreta fall under verkliga förhållanden, vilket är en fördel med 
denna metod [5]. Nackdelen är såklart att det inte kan säkerställas att samma resultat kan erhål-
las för andra organisationer under andra förutsättningar. Fallstudierna är främst baserade på 
källmaterial och litteratur. I detta fall då syftet med fallstudien är en förstudie till en annan, mer 
omfattande studie, kan det vara av intresse att välja extremfall [5]. Detta är grunden till de val av 
objekt för fallstudie som gjorts.  

2.1.4 Kvantitativ analys 
Resultatet av de kvalitativa insamlingsmetoderna förklarar med ord vad som sker medan siffror 
används för att försöka förklara detta vid kvantitativa perspektiv [4]. I denna rapport har kvanti-
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tativ data erhållits från projekt i Stockholm för vilka statistisk analys utförts. Det insamlade rå-
datat, vilket är sektionsfiler från projekt Norra Länken samt Citybanan, har bearbetats med 
hjälp av Microsoft Excel där medelvärden tagits fram.  

2.2 Beräkningar 
Under projektet har beräkningar gjorts för att analysera den data som samlats in. För beräk-
ningarna har dels Microsoft Excel använts samt programvarorna RocLab och  Phase2.  

De analytiska beräkningar som utförts har samtliga gjorts i Microsoft Excel. Dels de statistiska 
data som erhållits från projekt i Stockholm samt andra beräkningar i analysen. 

En modell har skapats och numeriska beräkningar har gjorts i programmet Phase2 [6]. Phase2 är 
ett två dimensionerat elastisk-plastiskt program baserat på den ”Finita element metoden” vilket 
kan användas för att beräkna spänningar och deformationer runtom en underjordsöppning. 
Fördelar med programmet är att det fungerar att använda vid komplexa materialegenskaper och 
för komplexa gräns- och lasttillstånd. Det är också användarvänligt, lättillgängligt och används 
hos de flesta svenska företag som gör beräkningar av spänningar för underjordskonstruktioner. 
Nackdelar med programmet är att det endast går att utföra för enklare spänningsproblem samt 
att det kan anses tidskrävande. De intakta bergparametrar som använts i denna rapport har 
tagits från Citybanan, Stockholm samt att bergmassans parametrar har bestämts i RocLab. 
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3 KONTURNOGGRANNHET OCH KONTURKVALITET 
Det är viktigt att ett tunnelprojekt, liksom andra projekt, håller tidskraven och uppnår en god 
driftsekonomi. Förutom detta är det även viktigt att det kvarvarande berget är av god kvalitet 
med en god tunnelkontur samt konturkvalitet. Konturnoggrannheten definieras här som av-
saknad av överberg, påverkat av ansättning, råhet och stickning. Konturkvalitet i detta arbete 
definieras som uppspräckning av kvarvarande berg, dvs. en skadezon, se Figur 3. Skadezon fort-
sättningsvis syftar till den inducerade skadezon vilken bildas av sprängning. 

 

Figur 3 Tunnelsektion visande teoretisk tunnelkontur, verklig tunnelkontur, inducerad skadezon samt överberg [7] 

3.1      Överberg 
Överberg orsakas av aktiviteterna borrning och sprängning och påverkar mängden bergschakt, 
förstärkning, skrotning samt installationer [8]. Överberg kan också bildas på grund av bergets 
geologi då kilutfall på grund av ogynnsamma sprickor ökar överberg oavsett drivningsmetod. 
Med konventionell borrning och sprängning är överberg oundvikligt. Att följa den teoretiska 
tunnelkonturen är omöjligt då varje salva kräver en stickning av borrhålen för att underlätta 
rymligheten för kommande salva [3]. Därmed, inte sagt att överberget inte går att minimera och 
att det bör strävas efter minsta möjliga avstånd till teoretisk tunnelkontur. Ansättning, råhet 
och stick genererar alla ökat överberg [8]. Storleken på överberget går att mäta genom att med 
laser skanna den verkliga tunnelkoturen för att sedan jämföra med teoretisk tunnelkontur. 
Skanningen utförs i de flesta av Stockholms projekt, vanligtvis varje meter, antingen före eller 
efter insatt förstärkning. Skanningen redovisas bland annat som sektionsfiler för varje längdme-
ter tunnel med värden för underberg/överberg ungefär var 10 cm längs konturen. Främsta skä-
let till att inmätning utförs är för att säkerställa en kontur utan underberg, berg innanför teore-
tisk tunnelkontur. Underberg är kostsamt då det kräver omskjutningar, vilket stör 
produktionscykeln. För att säkerställa att inget underberg erhålls efter en salva, sker ansättning 
av konturraden vanligtvis minst 0,1-0,2 m från teoretisktunnelkontur [9]. 

Inducerad skadezon 

Verklig tunnelkontur 

Teoretisk 
tunnelkontur 

Överberg 
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Stick krävs för att praktiskt utföra borrning i nästkommande salva. Ytan till följd av sticket gör 
det möjligt att rymma riggens bommar och komma åt att borra konturraden, raden av borrhål 
närmast tunnelkonturen. Stickets storlek har stor betydelse för mängd överberg. För en längre 
salva krävs en snävare vinkel på borrhålet för att erhålla samma stick som för en kortare salva, se 
Figur 4. Då den slutliga önskade tunnelkonturen ska vara relativt slät och klara stabiliteten med 
hjälp av valvverkan innebär en större råhet mer sprutbetong för att uppnå detta [8].  

 

Figur 4 Tunnel i planvy visande stick, ansättning mot teoretisk tunnelkontur, samt råhet 

Figur 5 visar en enkel uppskattning av överberg som funktion av tunnelarea. Vilket diagrammet 
visar sjunker andelen uppskattat överberg med ökad tunnelarea. 

 

Figur 5 Överberg vid tunneldrivning som funktion av tunnelarean [10] 

3.2      Skadezon 
Efter en skjuten salva erhålls en zon i det kvarvarande berget runt tunnelkonturen vilken påver-
kats av skjutningen. Denna zon kallas störd zon, vilken består av krossat, uppsprucket och på-
verkat berg. Området av krossat berg närmast tunnelkonturen i den störda zonen är skadezo-
nen, området med reducerad hållfasthet efter sprängning [11]. 

Stick 

Råhet 

Ansättning 
mot teoretisk 
tunnelkontur 
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Figur 6 Schematisk bild över den störda zonen bestående av uppsprucket, krossat och påverkat berg [12] 

Skadezonens storlek varierar för olika konstruktioner och kan för en väg- och järnvägstunnel 
variera mellan någon decimeter upp till ett par meter beroende på hur salvan skjuts. En ökad 
skadezon kan öka behovet av skrotning och förstärkning i en tunnel samt öka inläckaget [13]. 
Skadezonen går att minska med hjälp av sprängtekniska åtgärder, vilket beskrivs i senare del av 
rapporten. Svagheter i berget, såsom foliationer, kan påverka skadezonen. Om en salva skjuts 
parallellt med en foliation fördubblas skadezonens utbredning [13]. 

För att undersöka skadezonens utbredning används i huvudsak fyra metoder (i) kärnborrning, 
(ii) sågning, (iii) geofysiska metoder och (iv) visuella metoder. 
 
Kärnborrning utförs före och efter sprängning. Borrkärnorna undersöks och antalet sprickor 
för proverna jämförs, vilket kan ge en bild av skadezonens storlek [13]. 
    
Såga ut och göra ett snitt i berget parallellt med tunnelkonturen kan också göras för att under-
söka skadezonens storlek. Ett penetrerande färgämne sprayas på den sågade ytan för att tydlig-
göra sprickorna [13].   
 
Ett exempel på en geofysisk metod är markradar vilken kan används för att undersöka skadezo-
nen. En puls skickas ut i berget för att sedan reflekteras mot sprickplan, vilket registreras. Me-
toden gör det på så vis svårt att skilja på naturliga och spränginducerade sprickor. Metoden är 
inte lika tidskrävande som de andra två metoderna, men den är väldigt kostsam [13]. 
 
Genom att räkna antalet synliga borrpipor kan kvalitén på det kvarvarande berget undersökas 
[13]. Det ger inget mått på skadezonens storlek och omfattning, men det är ett enkelt och 

Påverkat berg 
Krossat berg 

Uppsprucket berg 
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snabbt sätt att få en överskådlig bild över hur skonsamt salvan är sprängd [13]. Figur 7 visar 
tunnelvägg i TASS-tunneln i Äspö där borrpiporna är synliga.  
 

 
Figur 7 Tunnelvägg i SKB´s TASS-tunnel i Äspö [Privat foto] 

Kontroller för att säkerställa om krav på skadezonens storlek hålls är kostsamt och tidskrävande. 
Därför används i dagens tunnelprojekt istället en ”tumregel” för skadezonens storlek beroende 
av mängden sprängämne, kg/m. På så vis kan rätt laddningskoncentration beräknas för att er-
hålla en skadezon mindre än kraven i tak/vägg och botten. Figur 8 visar skadezonens storlek i 
förhållande till laddningskoncentrationen för svenska bergförhållanden med en borrhålsdiame-
ter på 45-51 mm, där (Rc) är skadezonen i meter och (q) laddningskoncentrationen i kgDxM/m. 
För att använda diagrammet behöver respektive laddningskoncentration räknas om till 
Dynamex-ekvivalenter för att sedan jämföras med viktstyrkan.  

Tabellen har sitt ursprung ur en undersökning som gjordes av Sjöberg m.fl. i slutet av 1970-
talet. Undersökningen utfördes i vägtunnlar i granit och gnejsig granit i Göteborgsområdet. 
Skadedjupet mättes genom kartering av nytillkomna sprickor i kärnborrhål, där en sprängskada 
definierades som två nytillkomna sprickor per meter borrhål. Ett samband bestämdes sedan 
mellan skadezonsdjup och laddningskoncentration, se Ekvation 1 [14]. 

Kompletteringar av undersökingen gjord av Sjöberg m.fl har senare gjorts, se Ekvation 2. Samt-
liga värden plottades upp tillsammans och utgör referenserna till diagrammet i Figur 8 [14]. 
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Figur 8 Diagram för skadezonens storlek beroende av laddningskoncentration i svenska bergförhållanden [14] 

               
     

 
    [1] 

        (     )                        [2] 

Diagrammet tar ej hänsyn till typ av sprängämne, bottenladdning, frikopplingsgrad, vatten i 
borrhålen samt bergkvalitet [15]. 

Mycket forskning har gjorts, bland annat av Swedish blasting research centre (Swebrec) för att 
reda ut hur olika typer av sprängämnen och laddningskoncentrationer påverkar skadezonen. 
Branchen förlitar sig till denna forskning och antar, utan egen efterforskning att skadezonen är 
under kontroll. Forskning utförs även i skrivande stund för att utveckla metoder som kan 
användas i produktion för att bestämma skadezonen [15]. 

3.3      Krav från AnläggningsAMA 2010 
Kraven i AnläggningsAMA 2010 uttrycks som medelvärdeskrav från schaktad bergkontur till 
teoretisk bergkontur i fyra bergschaktningsklasser, 1-4, se Figur 9. Krav ställs också på största 
enskilda avvikelse för borrhål i tak, vägg samt botten. 

Enligt kod CBC.611, Bergschakt för väg- och järnvägstunnel, ska bergschakt utföras så att 
bergschaktningsklass 2 uppfylls för schaktad bergkontur, se Tabell 1. Ett enskilt borrhål får av-
vika högst 0,7 m i vägg och tak och 0,8 m i botten. Medelvärdet för största tillåtna avvikelsen är 
0,3 m. Om området är aktuellt för motgjutningar kan kraven skärpas ytterligare, speciellt med 
avseende på enskilda borrhålsavvikelser [16].  

Krav ställs även på skadezonen för att säkerställa att kvarvarande berg har så lite skador som 
möjligt. Enligt AnläggningsAMA 2010 ska den teoretiska skadezonen vara högst 0,4 m i väggar 
och tak samt vara högst 1,1 m i botten. Kravet i botten är lägre, dels för att botten är mindre 
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känslig för stabilitetsproblem och dels för att större laddning krävs i botten av en tunnel för att 
få ut berget [16].  

Kraven för borrhålavvikelse och skadezon har utformats lite annorlunda i AnläggningsAMA 
2010 än i AnläggningsAMA 98 och 2007. Fler klasser har tillkommit, samt att kraven för 
samma klass skärpts [17],[18],[19]. 

 

 

Figur 9 Bergschaktningsklasser och teoretisk skadezon för tunnel och bergrum enligt AnläggningsAMA 2010 [19] 
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Tabell 1 Bergschaktningsklasser för tunnel, bergrum och dylikt enligt AnläggningsAMA 2010 [19] 

Bergschaktnings-
klass 

Största tillåtna mått- ut-
tryckt som medelvärde av 
c och d- ((c+d)/2) för 
avstånd mellan schaktad 
bergkontur och teoretisk 
bergkontur [m] 

Största tillåtna avvi-
kelse för enskilt 
borrhål i vägg och 
tak i förhållande till 
teoretisk bergkontur 
[m] 

Största tillåtna av-
vikelse för enskilt 
borrhål i botten i 
förhållande till teo-
retisk bergkontur 
[m] 

1 0,25 0,35 0,40 
2 0,30 0,70 0,80 
3 0,35 0,80 0,90 
4 0,40 0,90 1,00 
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4 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA ÖVERBERG OCH SKADEZON 
Konventionell borrning och sprängning resulterar ofta i en rå, ojämn kontur med ökad sprick-
ighet i det kvarvarande berget. För att erhålla bättre konturkvalitet med en jämnare kontur kan 
mer kontrollerade sprängtekniker användas vilka benämns skonsam sprängning. 

4.1      Skonsam sprängning 
Med hjälp av skonsam sprängning fås en slätare och stabilare tunnelkontur. Teknikerna funge-
rar bäst i hårt, massivt berg med relativt få sprickor, men ger ett gott resultat även för sämre, 
uppspruckna berg [20]. Fördelar med skonsam sprängning är följande [21]. 
 

 Mindre överberg 

 En högre stabilitet på omgivande bergmassa 

 Slätare tunnelkontur 

 Färre sprickor 

En dåligt skjuten salva kan skapa sprickor flera meter utanför konturraden. Att åtgärda dessa 
skador efteråt med skonsam sprängning är inte möjligt och det är därför av stor vikt att en salva 
är designad med skonsam sprängning från planeringsstadiet om målet med en stabil kontur 
önskas uppnås.  Med skonsam sprängning ökar antalet salvborrhål med 10-15% [1]. Vid skon-
sam sprängning är det viktigt med en jämn fördelning av sprängmedlet i borrhålet vilket en 
Guritladdning ger [22]. Gurit är ett nitroglycerinbaserat pulversprängämne som utvecklats för 
skonsam sprängning. 

Det är av yttersta vikt att det kvarvarande berget vid tunneldrivning är av god kvalitet för att 
minimera utlastning, skrotning, förstärkning, injektering och för att minska underhållskostna-
derna. För att åstadkomma detta finns idag två olika tekniker; slätsprängning och förspräck-
ning. Målet med dessa metoder är att minska sprickbildningar utanför den teoretiska schaktlin-
jen och därmed bevara bergmassans ursprungliga hållfasthet. Bergets egna geologiska 
formationer har stor inverkan på det kvarvarande bergets kvalitet efter sprängning, men att 
spränga skonsammare minskar skador och överberg även i ett geologiskt ogynnsamt berg [22]. 

4.1.1 Slätsprängning 
Vid slätsprängning ska konturhålen vara tätt borrade och laddade med reducerad laddnings-
koncentration. Även borrhålen närmast konturraden, hjälparraden, kräver mindre laddnings-
koncentration. Detta för att sprickorna från dessa hål inte får överskrida sprickorna för kontur-
hålen. Vid slätsprängning detoneras konturhålen sist i salvan [23]. 

4.1.2 Förspräckning 
Vid förspräckning detoneras konturhålen först. På så vis skapas en spricka eller svaghetszon 
längs tunnelkonturen innan resterande del av salvan skjuts. Den gränslinje av sprickor som 
bildas skärmar av det kvarvarande berget från resterande del av salvan. Konturhålen i salvan är 
tätt borrade och laddade med en lägre laddningskoncentration [23].  
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Vid tunneldrivning lämpar sig slätsprängning mer än förspräckning. Detta på grund av att svag-
heter i berget, så som foliationer, kan ändra riktning på sprickorna mellan konturhålen vilket 
bidrar till att den tänkta gränslinjen mellan hålen vid förspräckning inte skapas [23].  

4.2      Försiktig sprängning 
Skonsam sprängning kan lätt förväxlas med försiktig sprängning. Metoderna har likheter i utfö-
randet men dess syfte skiljer. Syftet med skonsam sprängning är, vilket nämnts tidigare, att er-
hålla bättre konturkvalitet med en jämnare kontur. Försiktig sprängning utförs för att minska 
risken för vibrationer på markytan orsakade av sprängning, luftstötvågor samt stenkast. Det två 
sistnämnda är ett problem vid starten av ett tunnelprojekt när första salvan ska skjutas, medan 
vibrationer är en risk under hela projektet. Försiktig sprängning används ofta i tätbebyggda om-
råden för att minska tunneldrivningens påverkan på omgivningen. För att minska vibrationer 
krävs kortare salvor, minskad laddningskoncentration samt reducerat antal samtidigt detone-
rande salvborrhål [1]. Försiktig sprängning kommer inte diskuteras vidare i denna rapport. 

4.3      Sprängtekniska åtgärder 
Det är möjligt att minska överberg och skadezon med hjälp av speciella sprängtekniska åtgärder. 
En del av metoderna används i diverse tunnelprojekt, men anses kostsamma och tidskrävande 
pga. störning i den traditionella produktionscykeln och används därför främst då hårdare krav 
ställs. Att poängtera; de hårdare krav som ställs idag avser främst försiktig sprängning, inte 
skonsam sprängning. 

Frikopplade laddningar 
Frikopplade laddningar i konturraden samt hjälparraden kan användas för att minska skadezo-
nen. En frikopplad laddning innebär en luftspalt i borrhålet längs laddningen. Luftspalten 
minskar trycket mot borrhålet, vilket reducerar den krossade zonen runtom hålet. Olsson och 
Ouchterlony visar i ”Ny skadezonsformel för skonsam sprängning, 2010” att en mindre ladd-
ningsdiameter ger sprickor av storlek 1/5 jämfört med en större laddningsdiameter för samma 
borrhål. Detta innebär att samma mängd sprängämne kan användas för en större borrhålsdia-
meter och ge en mindre skadezon än för ett mindre borrhål, då den större borrhålsdiametern 
gör laddningen frikopplad [21].  

Patronerat sprängmedel 
Patronerat sprängmedel gör det lättare att ladda borrhålen med exakt rätt mängd sprängmedel. 
Risken att för mycket sprängmedel exempelvis pumpas ut i borrhålet, då bulk emulsion an-
vänds, minskar och salvan ger den förväntade skadezonen. Patronerat innebär också att hålets 
frikopplingsgrad enklare kan kontrolleras [23].  

Torra borrhål 
Det är mycket viktigt att borrhålen inte innehåller något vatten. Ett vattenfyllt borrhål ger en 
betydligt större skadezon än ett torrt. Tester visar att ett ø 64 mm vattenfyllt hål laddat med en 
ø 22 mm laddning kan ge tre gånger så långa sprickor än för ett torrt hål [22]. Anledningen till 
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detta är att effekten av frikoppling reduceras eller till och med elimineras på grund av att den 
krävda luftspalten ersätts med vatten [24]. 

Momentan initiering 
Utförda försök visar att samtidig initiering av konturhålen ger kortare sprickor i det kvarva-
rande berget. Om alla konturhål initieras samtidigt samverkar stötvågorna från närliggande 
laddningar och ger på så vis en förspräckningseffekt [25]. För att öka noggrannheten kan 
elektroniska sprängkapslar användas [25]. Den samtidiga upptändningen för elektroniska 
sprängkapslar kan uppskattas till 0,1 ms eller bättre, vilket gör att samverkan mellan laddning-
arna ökar. En nackdel med elektroniska sprängkapslar är dess höga kostnad. För ett stort pro-
jekt blir det en väldigt stor kostnad att driva med elektroniska sprängkapslar. 

4.4      Borr- och laddplan  
En korrekt utförd borr- och laddplan är viktig vid skonsam sprängning för att ge möjlighet att 
fördela laddningen på bästa sätt. Faktorer som bergkvalitet, typ av sprängämne, vibrationskrav 
samt konturkrav måste beaktas för planering av denna. Normalt delas en borr- och laddplan in i 
fyra olika delar med kilhål, strosshål, sulhål samt konturhål, se Figur 1. Avståndet mellan kon-
turraden och hjälparraden är mycket viktig. Ett litet avstånd mellan raderna kan innebära att 
hjälparhålen förstör pipladdningen i konturhålen, vilket gör att vissa delar kan förbli odetone-
rade och skapa underberg [26]. Ett för stort avstånd däremot kan innebära att samverkan mel-
lan hålen elimineras. Endast konturraden, i en del fall även hjälparraden, förses med stick, res-
terande borrhål borras horisontellt parallellt med varandra.  

Skonsam sprängning innebär justeringar av borr- och laddplanen genom ökad mängd hål i kon-
tur- och hjälparrad samt med en mindre laddningskoncentration [1].  

4.4.1 Noggrannhet och precision av utförda borrhål 
En viktig del i att klara av hårdare tunnelkonturkrav och erhålla ett gott resultat vid skonsam 
sprängning är att salvborrhålen utförs med god precision och noggrannhet. Detta gäller fram-
förallt hålen i konturraden och hjälparraden där avstånden mellan borrhålen är mindre. Ett illa 
borrat konturhål kan leda till stora skador i berget samt ökat över- och underberg [1]. 

Borrningens påverkan sker generellt i tre steg; ansättningsposition, sticklängd och hålavvikelse, 
varav de först två nämnda kan påverkas av operatören. Ansättningspositionen är det första ste-
get för att nå önskat resultat på borrhålet. För att nå optimalt resultat m a p. överberg bör an-
sättning ske så nära den teoretiska tunnelkonturen som möjligt. Bergets geologi kan påverka 
ansättningen genom att omöjliggöra påborrning i en viss punkt på grund av exempelvis svaghet-
er i berget. Det är dock också viktigt att ansättning inte sker innanför teoretisk tunnelkontur, 
vilket kan leda till underberg.  

Det andra steget för att nå ett lyckat utfall av salvan med avseende på överberg och skadezon är 
stickmåttet. Det är viktigt att borrhålet borras i rätt riktning med rätt vinkel för att krav för stick 
ska uppnås. Att säkerställa borrhålets riktning visuellt kräver en mycket erfaren operatör, därför 
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blir det allt vanligare att detta utförs av borriggar med automatisk mätutrustning, halv- eller 
helautomatiserade [1]. 

Det tredje och sista steget, vilket kan påverka resultatet, är borrhålavvikelsen. Avvikelsen från 
planerad borrhålspets sker, pga. bergets geologi, utan operatörens påverkan och är svårt att eli-
minera. Ett djupare borrhål med mindre diameter ger vanligtvis en större hålavvikelse då en 
borrstång med mindre diameter lättare kröks [15]. 

Tidigare markerades ofta konturraden ut på stuffen vid samtliga projekt, men detta utförs idag 
endast då högre krav ställs på anläggningen. Att markera ut konturraden kan, för operatören, 
fungera som ett visuellt stöd för att kontrollera att påborrning sker enligt borr- och laddplan 
[26]. 
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5 FALLSTUDIER 
Projekt med av olika skäl högre ställda krav på överberg och skadezon har utförts där två i kort-
het beskrivs i denna rapport för att påvisa att tunnlar med hårdare ställda krav är utförbara. Här 
beskrivs Lundbytunneln i Göteborg med krav på täthet samt Svensk Kärnbränslehantering 
AB:s, fortsättningsvis SKB, tunnel i Oskarshamn med krav på överberg samt skadezon. I sista 
delen beskrivs även i korthet två projekt i Stockholm; Norra Länken och Citybanan, vilka till 
stor del ligger bakom delar av analyserna genomförda i Kapitel 6. 

5.1      Lundbytunneln 
Lundbytunneln byggdes på Hisingen i Göteborg och invigdes år 1998. Det är en två kilometer 
lång dubbeltunnel med tvärsnittsareor på 85 respektive 92 m2, se Figur 11. Tunneln byggdes 
främst för att minska den tunga trafiken ut mot Hisingen och sträcker sig mellan Bräcke och 
Sannegården, se Figur 10.  

 

Figur 10 Karta över Lundbytunneln [27] 

Kostnaden för projektet var ungefär 700 miljoner. Arbetet bestod i två tunnlar, 230 m ventilat-
ionstunnel, tvärtunnlar samt två ventilationsschakt. Projektet var mycket speciellt i det avseende 
att det var mycket hårt styrt vad gäller krav på utrustning och utförande samt kvalitetsrapporte-
ring. Tunnlarna drevs till en början med fyra fronter, men ökade mot slutet då ventilationstun-
neln även gick att tillgå som utrymme. Största delen av tunnlarna drevs i fullsalvor, men där 
höga krav för vibrationer fanns delades salvan upp i delar. 

Krav 
De krav som ställdes på utrustningen var att borraggregaten skulle vara utrustade med datorise-
rade rikt- och positioneringssystem samt loggningsfunktioner.  
Det ställdes även specifika krav på utförandet och kvalitetssäkring enligt följande.  

 Beställaren stod för att besluta vilken borr- och sprängklass som gällde innan borrning 
påbörjades 

 Borrprotokoll och startbesked för salva upprättades 
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 Efter salvborrning kontrollerade beställaren att borrhålen var torra. Hålen var ej god-
kända om dropp eller rinnande vatten förekom. Då krävdes kompletterande injektering 

 Tillåtna sprängämnen och hålavstånd i konturhålen var specificerade då borr- och 
sprängklass beslutats av beställaren 

 Datoriserad injekteringsutrustning som klarar flera hål samtidigt var krav. Under pro-
jektet injekterades fyra hål samtidigt 

 Mängd inläckage som var tillåtet beslutades av beställaren 

 Borrprotokoll och startbesked för injektering upprättades 

 Hård borrningstollerans vid injekteringsborrning gällde och hålrakhet utfördes i mycket 
stor omfattning 

 Högsta tillåtna inläckage för tunneln var uppdelat i klasserna 1a, 1b, 2 och 3. Vilken 
klass som användes berodde på krav för inläckage på den specifika sträckan 

1a- 0,5 l/min på 100 m tunnel 

1b- 1 l/min på 100 m tunnel 

2- 2 l/min på 100 m tunnel 

3- 3 l/min på 100 m tunnel 

Geologi 
Tunneln drevs i relativt bra berg, en gnejsig granit med mycket god hållfasthet. Det förekom 
även gångar och körtlar av pegmatit och så kallad grönsten. Zonerna mellan de olika bergarter-
na var av god kvalitet med endast enstaka sprickgrupper. Sträckor med uppsprucket berg före-
kom vilket förkortade salvlängden för ett fåtal salvor. Förbultning i taket utfördes i samband 
med injekeringen för att säkerställa en säker front längs de uppkrossade zonerna med lägre håll-
fasthet.  
 
Borrning 
I projektet gällde borrningstolerans 1 enligt MarkAMA, vilket innebär att borrhålen max får 
avvika 40 mm vid ansättning. Till en början fanns krav att varje salvborrhål skulle mätas in, 
men detta avbröts då det var för tidskrävande. Flera olika borr- och sprängklasser användes un-
der projektet för vägg, tak samt botten. Klasserna var även kopplade till injekteringsklasserna då 
en hårdare borr- och sprängklass användes vid hårdare krav för täthet av tunneln. Klasserna 
kunde kombineras med varandra vid behov. 
 
VTSI skadezon max 0,1 m, c-c avstånd 30 cm 

VTSII skadezon max 0,3 m, c-c avstånd 45 cm 

VTSIII skadezon max 0,5 m, c-c avstånd 70 cm 

BI skadezon max 0,5 m, c-c avstånd 60 cm 
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BII skadezon max 1,1 m, c-c avstånd 80 cm 

BIII skadezon max 1,3 m, c-c avstånd 100 cm 

De klasser som användes samt hur mycket det användes beskrivs i Tabell 2. 

Tabell 2 Sträckor utförda med de olika borr- och sprängklasserna 

Klass Andel huvudtunnlarna [m] Andel huvudtunnlarna [%] 
1-1 905 22 
2-1 1855 45 
2-2 919 22 
2-3 419 10 

 

Flera borrplaner togs fram under projektet beroende på tunnel, vibrationskrav samt krav för 
skadezon.  

Laddning 
Viktigt innan laddning var att säkerställa torra borrhål. Upp till sju olika sprängämnen använ-
des i en och samma salva vid drivning av Lundbytunneln. Då vibrationskraven ej var höga an-
vändes ANFO i strosshålen, medan för sträckor då vibrationskraven var hårdare användes 
ANFO-baserad emulsion. Fler ämnen som användes var patroniserat sprängämne, detonerande 
stubin, Gurit m.m. Gurit och detonerande stubin användes i de delar som krävde mer skonsam 
sprängning. Den planerade specifika laddningen var 1,24 kg/tfm3. Som tändmedel användes 
Nonel LP och Nonel MS, vilka båda är icke elektriska sprängkapslar. Nonel MS användes i ki-
len som fördröjare samt i sträckor med hårdare vibrationskrav.  En eltändare användes för att 
tända upp salvan, vilken initierade en detonerande stubin.  
 
Skanning 
Utsättning av salvborrhål samt injekteringshål utfördes manuellt för varje salva, trots att navige-
ringssystem var installerade på borriggarna. Systemen klarade ej av den hårda borrningstolerans 
och utnyttjades därför ej till detta. Systemen nyttjades dock på slutet då den manuella utsätt-
ningen minskade. Systemen som användes var Atlas Copcos navigeringssystem samt ett system 
från Berver Control. Systemen skulle användas för att operatören enklare skulle klara de krav 
som ställdes på borrningstolleransen samt kunna utvärdera den utförda borrningen med logg-
ning. Atlas Copcos system är konstruerat för automatisk borrning, vilket innebär automatiserat 
rikt och positioneringssystem samt borrning, medan Bever Control systemet innebär att borr-
ningen sker manuellt med automatisk rikt och positionering. Tiden för riktning och positioner-
ing tog i slutet av projektet 7-10 min, vilket var en förbättring mot den manuella utsättningen 
vilket kunde ta upp till 15-30 min. Efter losshållet berg utfördes inmätning av bergkonturen. 
Detta för att kunna åtgärda eventuellt underberg direkt. Resultatet skickades till beställaren som 
kontrollerade borrprecision, över- och underberg. De avvikelser till teoretisk tunnelkontur som 
skett kontrollerades av beställaren tillsammans med arbetsledaren för att detektera om överberg 
skett pga. felborrning, kraftig sprängning eller geologiskt utfall. Om det skett på grund av entre-



Förslag till kvalitetsförbättring av tunnelkontur 
 

 

 20  

prenörens brister uppfördes en avvikelserapport och ett beslut om hur entreprenören skulle 
agera för att detta ej skulle upprepas upprättades.  
 
Resultat 
Överberget mättes och redovisades under en 1500 m tunnelsträcka. Överberget hade en storlek 
på 7-9% av tunnelstorleken och i medel 0,33 m för tak och vägg. De sträckor som överberg är 
redovisat från drevs med längre salvor, vilket innebar salvor längre än 3 m.   
Problem med vibrationer uppstod under drivningen av tunneln vilket gjorde att den planerade 
salvlängden 4,4 m minskades till 2-3,5 m.  

De kortare salvorna gav mycket bättre resultat på överberg och skadezon med avseende på kra-
ven än de längre salvorna. Detsamma gäller för de sträckor där en mer skonsam sprängning 
utförts där överberg och skadezon minskat [28]. 

 

Figur 11 Lundbytunneln [29] 

5.2      TASS-tunneln 
SKB planerar bygga en underjordisk kärnbränsleförvaring i Forsmark vilken ska klara av att 
skydda omgivningen mot använt kärnbränsle under en lång tid. Förvaret ska vara långsiktigt 
säkert och därför krävs en väldigt hög kvalitet på tunnlarna. Den teoretiska konturen ska efter-
strävas så mycket som möjligt samtidigt som den inducerade skadezonen ska vara liten. Det är 
av stor betydelse att de tunnlar som byggs klarar de återfyllnadskrav som ställs på anläggningen. 
Ju snävare tunnelkontur, desto säkrare och effektivare blir återfyllningen och ju mindre skade-
zon, desto mer begränsas inläckaget i tunnlarna. Tunnlarna i slutförvaret ska återfyllas med 
bentonitlera vilken skyddar mot vatteninläckage samt utläckage av radioaktiva ämnen.  

I Äspölaboratoriet i Oskarshamn drivs testtunnlar för att utveckla den skonsamma sprängme-
toden. En av dessa är en tunnel benämnd TASS (Tunnel, Aspö, Site, S-tunnel). Tunneln är 75 
m lång med en tunnelarea på 19 m2 och var en del av projektet ”Fintätning av tunnel på stort 
djup”, se Figur 12. Under projektet var tre av salvcykelns aktiviteter i fokus; borrning, laddning 
och sprängning.  
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Krav 
Hårda krav ställs på geometri, kontur och skadezon i det blivande slutförvaret i och med åter-
fyllnaden och för att minska risken för läckagevägar. Följande krav ställdes för att nå önskemå-
len för återfyllningen i TASS-tunneln. 
 

 Tunneln fick aldrig vara smalare än teoretisk tunnelkontur, 4,2 m 

 Tillåten bergvolym utanför teoretisk tunnelkontur fick inte överstiga 30 % av tunnel-
konturen per salva  

 Inget underberg, bergvolym innanför teoretisk tunnelkontur 

 Skadezonen längs tunneln fick inte vara kontinuerlig över längre än 20-30 m  

 Den hydrauliska transmissiviteten skulle helst inte överstiga 10-8 m2/s  

För att lyckas möta dessa krav sattes mål för utförande av borrning, laddning och sprängning. 

 

Figur 12 Öppningen till TASS-tunneln [Privat foto] 

Geologi 
TASS-tunneln valdes att driva i ett område med förväntade vattenförande strukturer vilka var 
lämpliga att testa injekteringsmedel i. Berget kvalificerades som frisk Äspödiorit. För att be-
stämma bergkvalitén användes RMR-systemet. Detta beräknades fram till 70,4 vilket beskriver 
ett ”bra berg”.  
 
Borrning 
En avgörande faktor för att hålla krav på kontur, skadezon och geometri är en god precision 
och noggrannhet vid borrning av salvborrhål i kontur- och hjälparrad. Detta ger en bättre kon-
turhållning samt möjliggör för att placera och anpassa laddningen för att minska skadezonen. 
Målsättningen var att borrhålets placering i konturen endast fick avvika +100 mm utanför teo-
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retisk tunnelkontur och 0 mm innanför. Olika stickmått testades under projektet; 20, 25 och 
30 cm. Detta för att erhålla det stickmått som är det mest effektiva. Borrhålen i konturraden 
placerades 45 cm från varandra, samtliga laddade. 
 
Laddning 
Laddningsmängd och typ av sprängämne samt frikoppling var viktiga faktorer vilka krävde god 
kontroll under projektet. Patronerat sprängämne i hålen användes för att säkerställa mängd 
sprängämne. Centreringshylsor användes för att säkerställa god frikoppling. För att få mer 
energi in i berget användes förladdning vilket innebar att den yttre delen av borrhålet hölls 
oladdat och packades med grus och frigolit. God kontroll av borrhål med vatteninläckage var 
viktigt. Detta dokumenterades och vid inläckage användes plaströr med slutna ändar för at sä-
kerställa vattenfria borrhål sam frikoppling. Även laddningsmängderna dokumenterades. Un-
der projektet användes tändare med både pyroteknisk och elektronisk fördröjning. Mätningar 
utfördes för kontroll av vibrationer mot anläggningen och installationer. 
 
Skanning 
Skanning utfördes längs tunneln för att bestämma sorleken på över- och underberg. Var 5:e cm 
skapades tvärsnitt, vilka sedan användes för att bygga upp en 3D-modell över den slutliga tun-
nelkonturen, se Figur 13. Denna jämfördes sedan med teoretisk tunnelkontur för att bestämma 
mängd berg utanför teoretisk tunnelkontur.  
 

 

Figur 13 3D- modell från laserskanning, TASS-tunneln [30] 

Resultat 
Resultaten visar att tunneln klarar kravet 30 % överberg. Med stick 20 cm ökade tunnelvoly-
men med 15,5 % medan ett stickmått på 25 cm gav en ökning på 17 %.  
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Sträckan driven med eletroniska tändare har en ökad mängd synliga borrpipor. Uppskattningen 
har gjorts att antalet synliga borrpipor längs sträckan utförd med elektroniska tändare ökade 
från 66,5 % till 85,7%. Vilket nämnts tidigare kan synliga borrpipor användas för att på ett 
enkelt vis bestämma hur skonsamt en salva har skjutits.  

Samtliga stickmått vilka testades under projektet var genomförbara men med ett stick på endast 
20 cm ökade risken för underberg, 25 cm fungerade bäst [26]. 

SKB utförde projektet utan samma hårda tids- och kostnadskrav som ställs på andra tunnelpro-
jekt, vilket innebär att fokus kunnat läggas på andra faktorer än tid och pengar. Att få ett gott 
resultat på tunnelkonturens noggrannhet och kvalitet var viktigare än att utförandet skulle gå 
snabbt och därför lades extra tid ner på speciellt salvborrningen, se resultatet i Figur 14. 
 

 

Figur 14 Synliga borrpipor längs tunnelväggen i TASS-tunneln [Privat foto] 

5.3      Norra Länken och Citybanan 
Norra Länken och Citybanan är båda stora anläggningsprojekt inom Stockholm vilka drivs för 
att öka transportkapaciteten och minska genompasserande trafik. Båda drivs med den konvent-
ionella metoden borrning och sprängning.   

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan, samt ansluter till Roslagsvägen vid 
Frescati och är norra Europas största vägtunnelprojekt [31]. Vägtunnlarna är totalt 11 km, varav 
9 km är bergtunnlar och 2 km betongtunnlar [31]. 

Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm med två nya stationer i 
City och Odenplan [31]. 

Båda projekten har specifika krav på bland annat vibrationer då de drivs inom tätbebyggda om-
råden, båda i acceptabelt till bra berg. 
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För att svara på frågan om krav på överberg följs i dagens tunnelprojekt har sträckor i Norra 
Länken samt Citybanan analyserats där skanning av konturen gjorts med laser varje meter längs 
sträckan, se Figur 15-17. 

I Norra Länken gjordes skanning efter insatt förstärkning medan den är gjord utan förstärkning 
i Citybanan. Endast sträckor med identiskt projekterad tunnelstorlek, utan nischer eller lik-
nande konturförändringar, har analyserats i detta arbete. Sektionsfilerna visar area överberg för 
varje längdmeter tunnel, men visar inte var i sticket varje sektion befinner sig. Detta har med-
fört att samtliga beräkningar i denna rapport för överberg är utförda med medelvärden på 
areaöverberg per längdmeter tunnel. Skanning har i Norra Länken även gjorts i sulan, vilket 
inte är fallet för Citybanan.    

 

Figur 15 Inmätt sektion NL 33 i Norra Länken, Veidekke 

 

 

Figur 16 Inmätt sektion Servicetunneln i Citybanan, Bilfinger Berger 
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Figur 17 Inmätt sektion Servicetunneln i Citybanan, Strabag 

Salvborrhålen i konturraden ansätts idag ungefär 0,2 m från teoretisk tunnelkontur. Därefter 
sticker borrhålen, om kraven ska hållas för en ansättning 0,2 m, max 0,3 m enligt Anlägg-
ningsAMA 98 och 2007. Detta beskrivs enligt AnläggninsAMA med följande formel, med an-
sättning (c) och stick + ansättning (d). Ju närmre teoretisk tunnelkontur borrhålet ansätts desto 
större kan tillåtet stick vara för att uppnå ställda krav.  

   

 
                                           [3] 

   

 
                                    [4] 

Veidekke har drivit de delar av Norra Länken som analyserats. Tunneln drivs i femmeters sal-
vor. Bilfinger Berger driver Vasatunneln i Citybanan och Strabag driver Norrmalmstunneln i 
Citybanan. Bilfinger Berger driver tunneln i tremeters salvor medan Strabag driver tunneln i 
femmeters salvor. Att Bilfinger Berger driver Vasatunneln i tremeters salvor beror på att företa-
get sedan tidigare projekt är vana vid sämre bergkvalitet och därför av vana driver i kortare sal-
vor.  
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6 ANALYS AV SKADEZONENS PÅVERKAN PÅ FÖRSTÄRKNING 
OCH TUNNELDEFORMATIONER 

För att bestämma skadezonens påverkan på tunnelförstärkningen samt tunneldeformationer 
har numeriska analyser utförts i Phase2. En av Citybanans större sektioner med spännvidd 20 
meter har byggts upp i modellen. 

RocLab och Phase2 är båda datorverktyg vilka kan användas för att bland annat dimensionera 
tunnlar och bergrum [6]. RocLab används för att få bergmassans hållfasthetparametrar medan 
Phase2 används för att beräkna spänningar och deformationer runtom en underjordsöppning. 
Båda programmen kräver olika parametrar för att erhålla resultat.  

De numeriska beräkningarna i denna rapport har baserats på elastisk analys med Hoek-Browns 
brottkriterium. Bergmassans hållfasthet kan enligt Hoek-Browns brottkriterium beskrivas enligt 
Ekvation 5. Att beskriva teorin bakom Hoek-Brown ligger utanför arbetets ramar och beskrivs 
därför inte vidare. Mer information för den intresserade finns att läsa i litteratur, refererade i 
referenslistan [32]. 

          (   
  

   
  )     [5] 

Den enaxiella tryckhållfastheten för intakt berg,     kan bestämmas genom att göra enaxiell 
laboratorietestning på bergkärnor eller genom punktlasttestning [33]. Övriga parametrar vilka 
ingår i Hoek-Browns brottvillkor bestäms enligt Ekvation 6-8 [33].  
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Samtliga parametrar i brottvillkoret har i detta arbete beräknats fram i RocLab, se Bilaga 1 för 

in- och utdata. Parametern mi tar hänsyn till bergart och mb motsvarar denna men för bergmas-

san istället för intakt berg. Parametrarna s och a tar hänsyn till bergmassans karaktär och sprick-

ighet. Parametern D beror på i vilken grad bergmassan störts (påverkats) från sprängning. Vär-
det kan regleras från 0 för en helt ostörd bergmassa till 1 för en mycket störd bergmassa.  

GSI är beräknat enligt Ekvation 9 [33] där det baseras på RMRBas då detta är känt för bergmas-
san. RMRBas, vilket inte kommer förklaras vidare grundligt i detta arbete, är ett ”Bergmekaniskt 
klassificeringssystem” vilket beror på bergets enaxiella tryckhållfasthet, borrkärnans kvalitet, 
sprickavstånd, spricktillstånd och grundvattenförhållanden [32]. RMRBas antas för denna modell 
till 70 enligt Citybanan. 

                 [9] 
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Skadezonen definierades tidigare som den zon runt aktuell bergkonstruktion där förhållanden 
och egenskaper i berget förändrats. För att lyckas analysera hur skadezonen påverkar förstärk-
ningen och deformationerna i en tunnel har en modell gjorts i programmet Phase2. Skadezonen 
har i modellen definierats som störd bergmassa, (D=0,5) medan det omgivande berget antagits 
vara ostört, (D=0). Tre olika modeller har gjorts med samma utformning och spänningsförhål-
landen. Det som skiljer modellerna åt är storleken på den zon (skadezon) där bergmassans 
materialegenskaper är förändrade. 

Det första som görs i programmet är att bygga modellen. Detta görs genom att tunnelns geome-
tri och yttre gräns läggs in i modellen. Modellen delas sedan in i mindre element med tre noder 
för varje element. De yttre gränsvillkoren för modellen bestäms vilket innebär att gränserna 
antingen tillåts röra sig eller är fast inspända. I detta arbete, då tunneln är ytligt lagd, har mark-
ytan definierats utan gränsvillkor. Modellens nedersta hörn har satts till fast inspända medan 
resterande vertikala sidor samt undersidan tillåtits röra sig, se Figur 18. 

 

Figur 18 Modell i Phase2 [6] 

När modellen är skapad definieras spänningsförhållanden och bergmassans egenskaper. Materi-
alegenskaperna har tagits fram enligt tidigare beskrivning och spänningsförhållanden har be-
stämts utifrån referensprojektet Citybanan där flera undersökningar gjorts för att definiera just 
detta, se Ekvation 10-12 [33]. I modellen används gravitativa spänningsförhållanden, vilket ofta 
används vid ytligt belagda underjordskonstruktioner [34]. Detta innebär att den vertikala och 
horisontella spänningen antas öka linjärt med djupet. Djupet och viktenheten av överliggande 
material bestämmer den vertikala spänningsfördelningen genom modellen. Den horisontella 
spänningen beräknas genom att multiplicera den vertikala spänningen med det horison-
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tell/vertikala spänningsförhållandet. Ekvation 10-12 visar de spänningsförhållanden som an-
vänts i modellen, där z definieras som djupet ner till sulan, 23 m i detta fall. 

               [10] 

                   [11] 

                   [12] 

In- och utdata för RocLab och indata för Phase2 visas i Tabell 3-5. 

Tabell 3 Indata till RocLab 

Indata RocLab Material 1 Material 2 
Intakt tryckhållfasthet, σci [MPa] 150 150 

GSI 65 65 
Elasticitetsmodul intakt berg Ei [GPa] 30 30 
D 0 0,5 

 

Tabell 4 Utdata från RocLab 

Utdata RocLab Material 1 Material 2 
mb 9,168 6,044 
s 0,0205 0,0094 
a 0,502 0,502 
Erm 18,95 10,58 

 

Tabell 5 Indata till Phase2 

Indata Phase2 Material 1 Material 2 
Bergtäckning [m] 15 15 
Densitet, ρ,[kg/m3] 2700 2700 

Intakt tryckhållfasthet, σci [MPa] 150 150 

Poissons konstant, v  0,25 0,25 
Rock Mass Rating, RMR 70 70 
GSI 65 65 
Elasticitetsmodul bergmassa Erm[GPa] 19 11 
D 0 0,5 
mb 9,168 6,044 
s 0,0205 0,0094 
a 0,502 0,502 

 

Parametrar för sprutbetong och bultar visas i Bilaga 1 och resultat redovisas i Kapitel 8.7.  
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7 AKTÖRERNAS ROLLER OCH ANSVAR 
Ett projekt kan utföras i olika entreprenadformer beroende på hur ansvaret ska fördelas mellan 
de olika aktörerna. Det talas främst om tre olika entreprenadformer; (i) delad entreprenad, (ii) 
generalentreprenad och (iii) totalentreprenad.  

Vid delad entreprenad upphandlar beställaren de olika delentreprenaderna var för sig. Entre-
prenörerna arbetar som sidoentreprenörer i förhållande till varandra där beställaren har sam-
ordningsansvaret. 

Vid generalentreprenad upphandlar beställaren hela entreprenaden till en generalentreprenör 
som i sin tur handlar upp underentreprenörer, vilket de ansvarar för gentemot beställaren. Vid 
en generalentreprenad svarar beställaren för projekteringen. 

Vid totalentreprenad har beställaren avtal med endast en entreprenör, vilka projekterar och 
utför byggnaden med de funktionskrav som beställaren efterfrågar. Projektörer och underentre-
prenörer anlitas av totalentreprenören. 

Det förekommer flera varianter på dessa entreprenader. En av dem är den samordnade general-
entreprenaden då beställaren handlar upp på samma sätt som vid delad entreprenad men över-
låter sedan upphandlingen av underentreprenörer till generalentreprenör. Denne entreprenö-
ren ansvarar gentemot beställaren för sina egna arbeten samt underentreprenörens. 
Funktionsentreprenad är en annan typ av entreprenad då entreprenören har drift- och under-
hållsansvaret för tunneln under förbestämt antal år efter att tunneln är färdigbyggd [35]. 

Kommunikation mellan parterna är viktiga vilken entreprenadform som än används. De krav 
som ställs på projektet måste ledas ända ner till underentreprenörer.  

Tid och pengar är det som driver tunnelprojekt, vilket ibland kan resultera i bortglömda fak-
torer för bästa resultat ur ett längre perspektiv inom de olika rollerna.  

7.1      Beställaren 
Beställaren har till uppgift att ställa krav vid upphandlingen och att följa upp dessa krav under 
genomförandet. Det ingår i beställarens uppgift att organisera och leda byggprocessen beroende 
på vilken form av upphandling som gjorts.  

Beställaren ansvarar, förutom vid funktionsentreprenad, för drift- och underhållskostnaderna 
för en tunnel och har därav intresse av att erhålla en drift- och underhållsfri tunnel. Ju bättre 
kraven hålls för överberg och skadezon i projektet desto större är chansen att tunneln i framti-
den kräver mindre underhåll. Beställaren står även för injekteringskostnaden i projekt. 

En skonsammare sprängning skulle gynna beställaren genom mindre injekteringskostnader, 
skrotningskostader samt drift- och underhållskostnader.  
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7.2      Entreprenören 
Entreprenören har för avsikt att färdigställa tunneln så snabbt och billigt som möjligt. I de flesta 
fall när inte funktionsentreprenad gäller, har entreprenören inget ansvar för drift och under-
håll. Detta bidrar till att tunnelns slutliga konturkvalitet inte är en prioritering. Det är av stor 
vikt att tunneln blir klar i tid utan extra oförutsedda kostnader. 

Överberget är i de flesta fall entreprenörens kostnad. En del entreprenörer tar överberget i be-
aktning och räknar in extra berg för utlastning pga. överberg i de fasta kostnaderna. Om extra 
berg är inräknat i de fasta kostnaderna skulle det innebära en vinst för entreprenören att 
spränga en finare tunnelkontur då de redan fått betalt för en större mängd. Om fallet är sådant 
att endast berg innanför teoretisk tunnelkontur är inräknat i de fasta kostnaderna vinner entre-
prenören även i detta skede på att hålla nere överberget. Mängden sprutbetong betalas ut enligt 
teoretisk tunnelkontur. Entreprenören tar dock i beaktning överberg, råhet och spill vilket be-
räknas uppgå till ca 75- 80 %. Extra bultar pga. stort överberg står entreprenören för. Entrepre-
nören får betalt för det material som läggs på injektering samt den tid det tar att injektera, även 
för efterinjektering. En ökad skrotning pga. ökat överberg och ökad skadezon kan bli kostsamt 
för entreprenören då detta stör produktionscykeln och förstör dess tidplan. 

En skonsammare sprängning skulle för entreprenören innebära mindre kostnad för lastning, 
förstärkning samt mindre risk för störningar i produktionscykeln pga. ökat behov av skrotning.  



JÄMFÖRELSE MELLAN KRAV OCH UTFÖRANDE 

 31 

 

8 JÄMFÖRELSE MELLAN KRAV OCH UTFÖRANDE 
I följande kapitel visas resultat från jämförelsen mellan krav för överberg enligt Anlägg-
ningsAMA och dagens tunnelprojekt samt resultat från de beräkningar som gjorts för att be-
svara frågan vad skillnaden är i tidsåtgång och materialkostnad för olika nivåer av överberg och 
skadezon. 

8.1      Överberg 
De sektionsfiler som beskrivs i Kapitel 5.3 har legat till grund för jämförelsen mellan dagens 
krav på överberg och överberg i dagens tunnelprojekt. Sträckor utan sektionsförändringar har 
valts ut i projekten där filerna för varje meter visar teoretisk tunnelkontur och verklig tunnel-
kontur. För varje studerad tunnelsektion har krav enligt AnläggnigsAMA 98 och 2007, inklu-
sive nödvändig ansättning, omvandlats från kravet 0,35 m/längdmeter tunnel till areaprocent 
överberg/längdmeter tunnel. Detta för att möjliggöra en jämförelse för varje studerad sträcka. 

Tabell 6 Krav för överberg jämfört med verkligt utfall från Norra Länken och Citybanan 

    
KRAV       VERKLIGT 

Projekt Entreprenör Bergkvalitet 

Tunnel-
area 
[m2] 

Överberg 
[m2/m] 

%  
Överberg/ 
m 

Överberg 
[m2/m] 

%  
Överberg/ 
m 

Norra Länken Veidekke* Acceptabelt 133,4 15,2 11 14,3 11 

Citybanan 
Bilfinger 
Berger Acceptabelt 55,7 6,3 11 9,1 16 

      58,1 6,9 12 8,7 15 
      67,4 8,6 13 8,8 13 
Citybanan Strabag Bra  57,3 8,8 15 9,3 16 
      36,5 6,2 17 9,6 26 

*Inmätning av tunnelkontur utförd efter förstärkning installerats.  

Tabell 6 visar resultatet från analysen av överberg i Stockholms främsta tunnelprojekt, där inget 
av projekten helt klarar givna krav för överberg. Att inmätning av tunnelkonturen är utförd 
efter förstärkning i Norra Länken innebär att den studerade sträckan inte klarar kraven för 
överberg trots att tabellen visar detta.  

Bilfinger Berger driver Vasatunneln i Citybanan med tremeters salvor medan Veidekke och 
Strabag driver NL33 i Norra Länken samt Norrmalmstunneln i Citybanan med femmeters sal-
vor, vilket nämnts tidigare. Kortare salvor ger en mindre borrhålavvikelse och tillåter en större 
vinkel på konturhålen för att klara stickmåttet medan fler kraftiga bottenladdningar krävs. Bot-
tenladdningar skjuts kraftigare än resterande del av salvan, vilket kan generera i större skadezon 
samt mer överberg. Bilfinger Berger är de som, enligt Tabell 6, drivit en sträcka av tunneln med 
minst överberg. Att den drivs i kortare salvor kan vara en av orsakerna till detta.  

8.2      Beräkningar av överberget och skadezonens inverkan på produktioncy-
kelns aktiviteter 

Flertalet av produktionscykelns aktiviteter påverkas i större eller mindre utsträckning av kvalitén 
och noggrannheten på tunnelkonturen. För beräkningar av detta har bland annat tre fiktiva 
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tunnlar med olika storlekar; Sektion 1,2 och 3, i tre olika nivåer för överberg; 0, 0,3 och 0,5 m 
runt tunnelomkrets använts. Dess geometrier visas i Tabell 7 och beskrivs ytterligare i Bilaga 2.  

Tabell 7 Tunnelgeometrier för fiktiva tunnlar 

Sektion Tunnelbredd [m] Vägghöjd [m] Båglängd [m] Fall Överberg [m] 
1 5 2 7,1 1 0 

 
5,6 2 7,6 2 0,3 

 
6 2 7,9 3 0,5 

2 10 4 14,2 1 0 

 
10,6 4 14,7 2 0,3 

 
11 4 15,0 3 0,5 

3 15 6 21,3 1 0 

 
15,6 6 21,8 2 0,3 

 
16 6 22,1 3 0,5 

 

För samtliga sektioner har beräkningarna utgått från teoretisk tunnelkontur, fall 1 och jämförts 
med krav enligt AnläggningsAMA 2010, fall 2, samt med överberg större än kraven, fall 3. An-
taganden för beräkningarna i fall 2 har gjorts att ansättning sker 0,2 från teoretisk tunnelkon-
tur, samt att borrhålen har stickmått på 0,2 m. Detta ger 0,3 m överberg/längdmeter tunnel för 
vardera tunnelväggen. För beräkningarna i fall 3, har antagandet gjorts att borrhålet ansätts 0,2 
m från teoretisk tunnelkontur samt med ett stickmått på 0,6 m. Detta ger 0,5 m över-
berg/längdmeter tunnel för vardera tunnelvägg.   

8.3      Injektering 
Injektering används främst för att hindra vatteninläckage och grundvattensänkning vid utfö-
rande av en tunnel eller ett bergrum. Vanligtvis används cementbaserad förinjektering vilket 
trycks ut i bergets hålrum för att täta eventuella sprickor. Injekteringen utförs oftast var tredje 
eller fjärde salva före resterande produktionscykel. Som komplement till förinjektering kan även 
efterinjektering utföras för partier med synbara läckage efter att tunneln sprängts ut. Ett ökat 
överberg ökar tunnelns omkrets. Då antalet injekteringshål i en injekteringsskärm är jämnt ut-
spridda över tunnelomkretsen med att avstånd på vanligtvis 3 m räknat från injekteringshålens 
spets kan ökat överberg leda till ökat antal injekteringshål. Beräkningar visas i Bilaga 3 och re-
sultatet visas i Tabell 8. 

Tabell 8 Ökat antal injekteringshål för varje injekteringsskärm vid olika nivåer för överberg 

Sektion Överberg [m] Omkrets injekteringsskärm [m] Spetsavstånd [m] 
Antal_injekteringhål 
[st/injekteringsskärm] 

1 0 44,7 3,0 14,9 
  0,3 45,8 3,0 15,3 
  0,5 46,6 3,0 15,5 
2 0 60,3 3,0 20,1 
  0,3 61,9 3,0 20,6 
  0,5 62,3 3,0 20,8 
3 0 76,8 3,0 25,6 
  0,3 77,9 3,0 26,0 
  0,5 78,7 3,0 26,2 
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Enligt Tabell 8 ökar antalet injekteringshål med endast knappt ett injekteringshål per injekte-
ringsskärm för ökat överberg.  

8.4      Borrning 
Utförandet av salvborrhålen påverkas inte direkt av större överberg eller en större skadezon 
utan är däremot den aktivitet som kan styra resultatet för konturkvalitén. Ett rätt borrat hål 
med rätt vinkel och ansättning tar ej längre tid att borra än ett felborrat borrhål. Ett rätt utfört 
borrhål är mycket viktigt för salvans slutliga utfall då ett felvinklat borrhål kan leda till överberg 
samt en ökad skadezon.  Att driva en tunnel mer skonsamt för att minska överberg och skade-
zon innebär en ökad tid för salvborrning i och med att det kräver fler hål i kontur- och hjälpar-
rad. I de svenska bergförhållanden som råder i Stockholm borras ett borrhål i drygt 3 borrme-
ter/minut. Under borrning av salvborrhål i Norrmalmstunneln, se Figur 20, gjordes ansättning 
0,2 m utanför teoretisk tunnelkontur. Vinkeln på borrhålen i konturraden varierade men bor-
rades med en vinkel på ungefär 6o. Vinkeln är för stor för att krav för överberg ska uppnås och 
visar att förbättringsmöjligheter finns. Den stora vinkeln bidrar till stor del för mängd överberg. 
I de andra studerade projekten varierar ansättningen mellan 0,1 – 0,2 m utanför teoretisk tun-
nelkontur.  

 

Figur 19 Stuff i Citybanan, Norrmalmstunneln under salvborrning [Privat foto] 

8.5      Lastning 
Efter en skjuten salva ska det lösgjorda berget lastas ut, vilket vid konventionell metod vanligast 
görs med olika typer av lastfordon.  Detta är en tidskrävande del av produktionscykeln då allt 
material lastas ut och fraktas till bestämd plats. Detta innebär att mängden överberg direkt på-
verkar tid och kostnad för lastning då ökat överberg ger fler vändor med lastfordonet. Beräk-
ningarna gjorda i detta projekt har baserats på antagandet att lastbilarna har en flakstorlek på 
10 m3. Mängden bergschakt och antal transporter har beräknats för varje fall överberg. Tabell 9 
visar antal vändor per hundra meter tunnel, beräknat på teoretiskt löst berg med en svällfaktor 
på 50 %. Samtliga beräkningar för lastning finns i Bilaga 4. 
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Tabell 9 Ökad mängd bergshakt med ökat överberg 

Sektion Överberg [m] 
Mängd bergschakt 
[m3/100 m] 

Mängd bergschakt med svällfaktor 
50% [m3/100 m] 

Kapacitet 
lastbil [m3] 

Antal 
vändor 
[st/100 m] 

1 0 1785 2677 10 268 
  0,3 1999 2999 10 300 
  0,5 2142 3213 10 321 
2 0 7140 10710 10 1071 
  0,3 7564 11346 10 1135 
  0,5 7852 11777 10 1178 
3 0 16059 24088 10 2409 
  0,3 16696 25044 10 2504 
  0,5 17122 25683 10 2568 

 
Per 100 m tunnel ökar antalet vändor kraftigt. Den tid som tillkommer för antalet extra salvor 
beror på hur lång sträcka varje lastbil ska färdas för att lämna materialet.  

8.6      Skrotning 
Efter att allt löst bergmaterial lastats ut ur en tunnel ska den skrotas, antingen manuellt eller 
mekaniskt. Det innebär att löst material knackas ner. Enligt tester utförda av SKB i Äspö har 
det visat sig att skrotningen vid bottenladdningarna ökar med ungefär 50 %. Bottenladdningen 
skjuts lite hårdare än resterande salvan vilket kan generera i en ökad skadezon vid denna, vilket 
i sin tur enligt SKB ger en ökad skrotning. Att beräkna exakt hur mycket skadezonen påverkar 
skrotningen är inte genomförbart då detta beror mycket på bergets egenskaper. Ökad mängd 
skrotning är en ej önskvärd driftstörning, vilken kan komma påverka produktionscykeln genom 
att start av efterkommande aktiviteter förskjuts och på så vis bli kostsamt.  

8.7      Förstärkning 
Efter varje salva karteras tunneln och en förstärkningsklass väljs ut beroende på bergkvalitet. 
Varje förstärkningsklass beskriver tjocklek sprutbetong samt systematisk eller selektiv bultning. 
Den verkliga mängd använd sprutbetong stämmer sällan överens med den teoretiska mängden. 
Detta beror dels på överberg, tunnelkonturens råhet samt spill. Beräkningar har gjorts för att 
bestämma hur mycket större åtgång av sprutbetong en ökad mängd överberg innebär, se Tabell 
10 och Bilaga 5. Tunnelns råhet har ej beaktats i dessa beräkningar utan tunneln antas vara helt 
slät. Om extra sprutbetong på grund av råhet också ska tilläggas kan detta antas vara ytterligare 
25 % av den totala sprutbetongmängden [8].  
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Tabell 10 Ökad mängd sprutbetong med ökat överberg 

Sektion Överberg [m] Mängd sprutbetong [m2/m] Mängd sprutbetong [m2/100 m] 
1 0 11 1109 
  0,3 12 1159 
  0,5 12 1194 
2 0 22 2218 
  0,3 23 2267 
  0,5 23 2301 
3 0 33 3327 
  0,3 34 3376 
  0,5 34 3409 

 
Tabell 10 visar den ökade mängd sprutbetong som tillkommer på grund av ökat överberg. För-
stärkning av sprutbetong har endast antagits i tak samt en meter ner från anfang på vardera 
tunnelvägg.  
 
Tabell 11 Ökad mängd bultar med ökat överberg 

Sektion Överberg [m] c/c avstånd [m] Antal bultar [st/100m] 
1 0 2 606 
  0,3 2 640 
  0,5 2 662 
2 0 2 1079 
  0,3 2 1112 
  0,5 2 1134 
3 0 2 1551 
  0,3 2 1584 
  0,5 2 1606 

 

Tabell 11 visar ökad mängd bultar på grund av ökat överberg med c-c avståndet 2 m. Se Bilaga 6 
för samtliga beräkningar. 

Resultat från de numeriska beräkningar som utförts visas i Tabell 12 och i Bilaga 7. Resultaten 
visar en tendens att deformationerna runt tunnelöppningen ökar med större skadezon. Då för-
stärkningen i många fall är överdimensionerad i tunnlarna finns det ingen risk för att sprutbe-
tongens eller bultarnas hållfasthet ska överskridas. Däremot visar den numeriska analysen, be-
skriven i Kapitel 6, en tendens till att både sprutbetong och bultar belastas mer vid en större 
skadezon även om det är minimalt, se Bilaga 7.  Skadezonens storlek har dels definierats enligt 
ställda krav och dels av en storlek vilket överskrider kraven. 

Tabell 12 Ökade deformationer med ökad skadezon 

Skadezon i vägg och tak [m] Skadezon i sula [m] Största deformation [m] 
0 0 2,42E-3 

0,4 1,1 2,67E-3 
0,8 1,5 2,76E-3 



Förslag till kvalitetsförbättring av tunnelkontur 
 

 

 36  

8.8      Underhåll 
Efter att tunneln är färdig kräver den underhåll. Detta kan innebära dräneringsåtgärder på 
grund av inläckage och kan även innebära underhåll av insatt förstärkning eller partier i behov 
av skrotning.  

Att beräkna exakt hur mycket överberg eller en skadezon påverkar underhållet är tyvärr svårt då 
inga noggranna uppföljningar gjorts inom detta i befintliga tunnelprojekt. Däremot kan det 
antas att en större skadezon, vilken kräver mer skrotning, kan komma öka underhållet för tun-
neln. Skadezonen, vilket nämnts tidigare, ökar inläckaget i tunneln och fördelar vattnet över 
hela tunnelkonturen, vilket kan leda till mer underhåll för en vattenrik tunnel där risk för 
dropp är stor samt bildning av istappar under vintertid. 

I dagens projekt används ofta olika typer av inklädnader, både dukar och betonginklädnader 
vilka klär tunnelkonturen. De används dels av estetiska skäl och dels för att minska inläckaget i 
tunnlarna. Även dessa kräver underhåll vilket innebär tunnelkvalitén är viktig även bakom in-
klädnaderna. 

För att kunna underhålla en del tunnlar behöver trafiken ledas om. För stora vägtunnlar kan 
detta leda till en stor underhållskostnad och ju mer underhåll tunneln kräver desto dyrare blir 
avstängning av tunneln.  

8.9      Tidsåtgång och materialkostnader för olika nivåer av överberg 
Beräkningarna för respektive aktivitet har legat till grund för att beräkna andel ökad 
tid/kostnad för olika nivåer av överberg. Resultatet visas i Tabell 13 för olika tunnelstorlekar. 
Den resulterande andelen kan användas för att bestämma både ökad kostnad och tidsåtgång för 
de olika sektionerna.  

Tabell 13 

Sektion 1     

Aktivitet 
Fall 2, enligt krav 0,3 
m [%] 

Fall 3, över krav 0,5 m 
[%] 

Injekteringsskärm 2 2 
Lastning 12 8 
Sprutbetong 5 3 
Bult 5 4 
Summa 24 17 

    

Sektion 2     

Aktivitet 
Fall 2, enligt krav 0,3 
m [%] 

Fall 3, över krav 0,5 m 
[%] 

Injekteringsskärm 3 1 
Lastning 6 4 
Sprutbetong 2 2 
Bult 3 2 
Summa 14 8 
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Sektion 3     

Aktivitet 
Fall 2, enligt krav 0,3 
m [%] 

Fall 3, över krav 0,5 m 
[%] 

Injekteringsskärm 1 1 
Lastning 4 3 
Sprutbetong 1 1 
Bult 2 1 
Summa 9 6 

 

Skrotning, inläckage och underhåll har inte adderats till beräkningarna. Värdena för dessa akti-
viteter anses osäkra och är svåra att definiera exakt och därför tillkommer både tid och kostnad 
för dessa till de resultat som visas i Tabell 13. Den extra borrning som krävs för en skonsam-
mare sprängning, 10-15 % [1] är likaså inte inräknat.  

Resultatet visar att lastningen är den aktivitet vilken påverkas mest. Denna ökar med totalt 20 
% från teoretisk tunnelkontur för Sektion 1 och med 8 % då fall 3 och 2 jämförts. Den minsta 
tunnelsektionen, Sektion 1 är den som påverkas mest negativt vid ökat överberg. Tidsåtgången 
och kostnaden ökar med knappt 20 % från fall 2 till 3. Detta innebär att ju mindre tunnel 
desto mer påverkar överberg den slutliga tidsåtgången och kostnaden. 
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9 DISKUSSION 
Kommande tunnelprojekt inom exempelvis Stockholm kommer kräva högre krav och kontrol-
ler då befintliga anläggningar både ovan och under mark begränsar byggandet. Idag ställs de 
hårdaste kraven endast vid speciella förhållanden. I framtiden kan dessa speciallösningar vara 
standard för alla tunnlar i tätorter. Att driva tunnlarna mer skonsamt kan öka produktions-
kostnaden för projekt, men det är något som måste accepteras av både beställare och entrepre-
nörer. För beställaren kan det innebära en minskad kostnad ur ett längre perspektiv och fram-
förallt möjliggöra för vidare anläggningar under mark. För att nå tunnlar med bättre 
tunnelkvalitet krävs en ny inställning bland alla inblandade aktörer. 

Beställaren måste acceptera en ökad produktionskostnad, men de måste också ställa rätt krav, 
kontrollera kraven och göra en uppföljning av dessa. Tidigt i projekten måste byggledningen, 
vilka representerar beställaren i ett projekt, påvisa att konturkvalitet är viktigt och att tydliga 
kontroller av krav kommer utföras samt att entreprenören kan få en belöning om dessa uppnås.  

De entreprenörer som först hanterar att driva en tunnel enligt hårdare krav på kontur-
noggrannhet och konturkvalitet, med en industrialiserad process, kommer antagligen ligga i 
framkant i framtiden. I Äspö drivs tunnlar med hårda krav och kontroller, vilket entreprenören 
accepterat. En tydlig dialog underlättar samarbetet mellan beställare och entreprenör, vilket 
också bidrar till att krav uppnås. Med nya metoder kan entreprenören hitta nya sätt att spara tid 
och pengar, vilket kan vara positivt i utvecklingssyfte. 

Det är viktigt att våga testa nya metoder och tekniker för utveckling inom branschen. Självklart 
bör detta inte göras i stora projekt såsom Norralänken och Citybanan, men mindre projekt 
utanför tätbebyggt område bör drivas med en tillåten extra kostnad för test av nya tekniker. 
Förutom en kunskap om de ekonomiska skillnaderna skulle detta även ge entreprenören erfa-
renhet inom tekniken.  

Kraven kontrolleras i dagsläget inte tillräckligt noga av byggledningen. Entreprenören är med-
veten om detta och fortsätter det så kommer en förändring aldrig ske. Om entreprenörerna vet 
om att kontroller av krav kommer göras under projektet och om de ges ett incitament att upp-
fylla kraven kan detta leda till förbättring. För att detta ska vara möjligt är det också viktigt att 
entreprenören är medveten om vilka krav som ställs samt bakgrunden till dem. Denna inform-
ation måste ledas vidare till samtliga underentreprenörer. Försvinner denna information på 
vägen sitter personer i maskinerna, vilka inte vet vilka krav som ställs på deras utförande. Vid 
kontinuerliga kontroller då entreprenören är tydligt informerade om kraven (även underentre-
prenörer) och dess bakgrund, kan inställningen till konturnoggrannhet och konturkvalitet för-
bättras.  

Varför ställs idag krav på tunneln vilka dels inte följs upp och dels inte går att följa upp? Krav på 
överberg ställs och kontroll utförs i form av tunnelskanning. Däremot följs inte skanningen upp 
om inga drastiska förändringar sker. Materialet från skanningen borde följas upp korrekt så att 
byggledningen kan jämföra verklig tunnelkontur gentemot teoretisk tunnelkontur på ett enkelt 
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sätt gentemot krav. Kraven borde också vara mer produktionsanpassade och formuleras så att 
maskinoperatörerna själva enkelt kan följa upp om de utför aktiviteten inom krav. De bör tyd-
ligt veta vilken vinkel konturhålen kan borras med för att klara krav på stickmått för en specifik 
ansättning. Borrstickets vinkel kan borraren enkelt följa i borriggens borrplan.  

Idag presenterar samtliga studerade projekt överberg på olika sätt vilket försvårar en jämförelse 
projekten emellan. Detta kan vara en av orsakerna till att byggledningen ej använder materialet. 
Om samtliga projekt har jämförbara data sparar projektet tid genom att byggledningen vet vilket 
material de har att använda samt hur detta ska jämföras med kraven. I dagsläget visas i vissa fall 
överberg som procent av tunnelarean medan det i andra fall visas som meter utanför teoretisk 
tunnelkontur. Överberg som procent av tunnelarean är svårare att relatera till kraven, medan 
meter utanför teoretisk tunnelkontur är direkt jämförbart.  

Krav på skadezonen ställs i de flesta tunnelprojekt, men någon bra metod för att följa upp finns 
inte i dagsläget. Ett alternativ är att omformulera kraven till att endast rekommendera en ladd-
ningsmängd. På så vis fås ett krav som är möjligt att mäta samt lätt att följa upp samtidigt som 
det går att reglera mot tidigare forskning om skadezonens storlek. Laddaren bör också tydligt 
veta vilken skadezon som är tillåten för tunneln och vilken mängd sprängmedel som är tillåtet 
därefter. Då det i tätbebyggda områden är viktigt att minska vibrationerna från en salva kan 
även dessa vara tydligare krav. Dessa speglar inte direkt skadezonen, men de är ett krav vilket är 
mätbart.  

Skadezonen kan även påverka inläckagets spridning längs tunnelkonturen.  Vid en mindre 
skadezon finns färre inducerade sprickor i vilka vattnet kan transporteras, vilket innebär färre 
punkter med inläckage längs tunnelkonturen. Detta kan underlätta vid dräneringen, då vattnet 
enklare kan samlas upp vid färre antal plaster. En ökad skadezon innebär ökad möjlighet för 
spridning av vattnet i de inducerade sprickorna, vilket ökar antalet inläckande punkter och kan 
innebära en ökad mängd dräneringsdukar. 

Det blir allt vanligare med inklädnader och dukar i tunnlar båda av estetiska och praktiska skäl. 
Med stort överberg och en tunnel som ej följer bygghandling kan detta skapa problem. Om 
specifika betonginklädnader utöver sprutbetongen är projekterade kan dessa behöva omprojek-
teras, vilket leder till extra tid och pengar. Då en betonginklädnad ska fungera som dränering 
och berget därför inte är möjligt att underhålla likt tidigare, sätts bultar för att indikera om rö-
relser i berget. Om avståndet mellan betonginklädnaden och tunnelkonturen blir för stort för-
lorar bultarna sin funktion. I Norra Länken sätts en dräneringsduk fast med bultar längs hela 
tunnelkonturen. För att tunneln efter påsatt duk ska vara estetisk krävs att alla bultar är av 
samma längd. Överberg bidrar till att längre bultar krävs för att jämna ut duken, vilket bidrar 
till en ökad kostnad. 

Möjligheterna finns att borra bra konturhål med ett stick inom kraven visar både Lundbytun-
neln samt SKB:s tunnlar. I Lundbytunneln lyckades krav på överberg uppfyllas. Medelavstånd 
från teoretisk tunnelkontur var 0,33 m vilket klarar krav enligt AnläggningsAMA 98 och 2007, 
men ligger utanför AnläggningsAMA 2010. Tunneln drevs för nästan 20 år sedan, vilket visar 
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på att utvecklingen inte gått åt rätt håll. Kan detta bero av att dagens tunnlar drivs i längre sal-
vor? Analysen visar att Bilfinger Berger, vilka driver Vasatunneln i tremeters salvor ligger närm-
ast att klara ställda krav dör överberg. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt likt tidigare 
kan detta innebära ännu längre salvor för en snabbare indrift. Om tunnlarna drivs i längre sal-
vor måste det ställas tydliga krav för inmätning av salvborrhål. Ökad salvlängd ökar hålavvikel-
sen och för att kunna säkerställa att skadezonen inte ökar måste avvikelsen vara liten. Om sal-
vorna blir längre innebär det att vinkeln på konturborrhålen måste vara ännu mindre än idag 
för att klara krav på överberg. Trots att den mindre vinkeln ger samma utrymme i kommande 
salva kan maskinoperatören uppleva att den ska bidra till ett mindre utrymme. Detta kan leda 
till att maskinoperatören istället ökar vinkeln, vilket i sin tur leder till mer överberg. 

TASS-tunneln i Äspö visar att stick 25 cm fungerar i produktion utan att bidra till underberg 
eller förlänga tidsåtgången. Det som krävs är hårda krav på borrprecision och borrnoggrannhet. 
Produktionens samtliga aktiviteter borde utföras med avsikt att underlätta för nästkommande 
aktivitet. Idag utförs varje del av produktionscykeln utan den prioriteringen. Varje del ska ta så 
kort tid som möjligt så att nästa aktivitet kan påbörjas. Detta innebär att noggrannheten och 
kvalitén inte prioriteras under utförandet och därmed försämras.    

Framtiden kan vara automatiserade borriggar. Atlas Copco säger att ansättningsprecision för de 
automatiserade maskinerna är +/- 10 cm. Detta borde innebära att om tillförlitlighet helt ges till 
maskinen kan en ansättning på drygt 10 cm vara fullt tillräcklig för salvborrhålen utan risk för 
underberg. Inställningen till automatiserade borriggar hos de maskinoperatörer som stötts på 
under detta arbete har varit negativ. De automatiserade borriggarna anses vara för långsamma 
då borrstålen måste till ursprungsläget mellan varje borrat borrhål. Om de siffror Atlas Copco 
ger ut stämmer, kan detta innebära en ökad borrprecision och noggrannhet, men också inne-
bära förlängd aktivitet. Om en bättre tunnelkontur enklare uppnås, borde inte den ökade tiden 
tillåtas? Den utrustning som finns idag bör tillsammans i produktionen utvecklas för att för-
bättra konturkvalitén så att krav enklare kan uppnås samt att maskinoperatören känner sig be-
kväm i att lita på maskinen. 

Enligt Tabell 13 är lastningen den aktiviteten som påverkas mest av en sämre tunnelkontur. 
Detta genom att tiden och kostnaden ökar då fler vändor med lastbilen till upplaget krävs. Utö-
ver den direkta kostnaden innebär även den ökade lastningen en ökad miljöpåverkan. Samma 
andel som visas i Tabell 13 för tid och kostnad kan på samma sätt användas för att visa andelen 
ökad miljöpåverkan. I dagens samhälle är hållbarhet ett viktigt ord som många företag inom 
byggbranschen använder som marknadsföring. Denna ökade miljöpåverkan bidrar till att håll-
barhet inte kan signeras dagens tunnelprojekt. Det är svårt att sätta en kostnad för hur mycket 
ett projekt påverkar miljön, men ett ökat koldioxidutsläpp på 8 % för ett stort projekt genererar 
mycket koldioxid. Förutom avgaserna innebär fler transporter även större slitage på befintliga 
vägar vilka lasten transporteras på. Detta kan innebära att vägar behöver extra underhåll eller 
rentav byggas om. 
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Flera frågor kvarstår inom ämnet konturnoggrannhet och konturkvalitet. Hur viktigt är det? 
Hur ska en förändring påbörjas? Vems är ansvaret? Frågorna om överberg och skadezon har 
ställts i rapporter skrivna långt innan denna, men ännu har branschen inte kommit överens om 
hur de ska besvaras. Ämnet är svårt men bör uppmärksammas allt mer för att en förändring ska 
kunna ske på lång sikt. De första punkter som bör tas upp är följande: 

 Relevanta krav som är kontrollerbara måste bestämmas av beställaren 

 Kontroller och uppföljning av krav måste ingå i byggledningens dagliga rutiner 

 Entreprenören måste tydligt informeras att noggranna kontroller kommer göras 

 Om entreprenören uppnår krav kan detta leda till någon form av belöning 

 Entreprenören måste vara medveten om kraven och dess bakgrund 

 Informationen om kraven måste ledas vidare till samtliga underentreprenörer 

 Inställningen hos branschen måste förändras. Tunnelns ekonomi måste ses till dess livs-
längd 

 

Figur 20 Författarinnan på besök i Äspö [Privat foto] 

 

Flera faktorer saknas för att totalt sätt bestämma konturkvalitén och konturnoggrannhetens 
ekonomiska påverkan. För aktiviteterna i produktionscykeln såsom skrotning och underhåll har 
ingen tillräcklig uppföljning gjorts för att bestämma hur mycket dessa påverkar tunneln över en 
längre tid.  

Det vore bra att få erfarenheter om hur en tunnels underhåll påverkas av hur skonsamt en tun-
nel har drivits. Ett möjligt examensarbete skulle vara att följa upp äldre tunnlar där information 
finns från produktionen och se till dess underhåll idag.  

Vidare forskning som bör göras är också att följa upp om dagens drivningssätt klarar ställda 
krav för skadezon i projekt inom Stockholm. Den forskning som idag drivs för att vidareut-
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veckla metoder att undersöka skadezonen bör fortskrida och noga följas upp så att branschen 
får lära sig om metoderna. En idé är att ett examensarbete skrivs i samarbete med exempelvis 
Swebrec, vilka driver denna typ av forskning. Om en tillräckligt bra metod, för att använda i 
produktion, tas fram kan detta innebära att krav för skadezon är möjliga att följa upp. 

Författarinnans uppfattning är att mycket forskning görs på olika platser, men att all denna 
forskning inte samordnas. Trafikverket, i detta fall, borde samla ett antal forskningsprojekt, 
vilka samtliga tillsammans når det slutliga målet. Forskningen skulle exempelvis kunna inne-
fatta underhåll, skrotning och även sådana saker som berör byggledningsfrågor såsom vilka krav 
som ställs på byggledningen i projekt och vilka parametrar som styr urvalet.  
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10 SLUTSATSER 
För att bestämma överberg i ett tunnelprojekt skannas tunnelkonturen, vilket beskrivits tidigare 
i arbetet. Filerna används främst för att se intrång vilka behöver skjutas om, men kan även an-
vändas för att bestämma just överberg. Resultatet från skanningen jämför teoretisk tunnelkon-
tur med verklig tunnelkontur och på så vis kan mängd överberberg bestämmas. Detta är det 
enda som görs i dagens tunnelprojekt för att bestämma om krav för överberg uppfylls och det är 
endast vid en verklig tunnelkontur långt utanför teoretisk tunnelkontur som en genomgång av 
filerna görs. Byggledningen på plats vid studerade projekt, oftast tillfälligt anställda hos Trafik-
verket, är de som har ansvar för att undersöka om kraven uppfylls. Flera av de personer som 
besökts under detta arbete har ej visat något stort intresse för uppföljning av krav. Flera anser 
att dagens krav uppfylls och att tillräcklig uppföljning på krav utförs. Den tid som lades ner på 
att finna och få tillgång till det material som använts i detta arbete talar dock mot detta för 
några av projekten, då materialet var svårfunnet. 

Krav på maximal skadezon ska följas upp via krav i den Tekniska Beskrivningen (TB). Entre-
prenören har i uppgift att lämna sprängplaner till beställaren med uppgifter om laddnings-
mängd för granskning. För Citybanan är det i TB föreskrivet att de fem första salvorna i varje 
tunnel ska redovisa kontroller av borrhål med avseende på rakhet. Dessa krav gäller även för de 
sträckorna längs tunneln med större spännvidd. 

Det är svårt att kontrollera skadezonen utan att störa produktionen, vilket medför att inga 
andra regelmässiga kontroller görs. De metoder som finns och som beskrivits tidigare i arbetet 
anses för dyra och för tidskrävande varvid de inte används. Diagrammet för skadezonens storlek 
beroende av laddningskoncentration används för att bestämma den laddningsmängd som sal-
van ska skjutas med för att klara krav för skadezon, se Figur 8. Det är dock ingen som säkerstäl-
ler i varje enskilt projekt om detta hjälper för att klara av de krav som ställs. Vid en tvist kan 
okulära stickprover göras där synliga borrpipor och geologin bedöms för att ge en indikation 
om skadezonens utbredning.  

Vid användning av rörladdningar kan stickprov enklare göras för att direkt säkerställa om rätt 
laddningsmängd används. Idag används dock främst bulksprängämne, vilket pumpas in i borr-
hålen. Laddningsutrustningen, vilket pumpar in bulksprängämnet, loggar mängd inpumpat 
sprängämne vilket kan läsas av under och efter laddning för att säkerställa att rätt mängd an-
vänds. Detta kan dock lätt bli missvisande då även spill, sprängmedel utanför borrhålen, regi-
streras som inpumpat sprängmedel. 

I dagens tunnelprojekt utförs inget för att efter en skjuten salva bestämma den exakta storleken 
på skadezonen. 

I Kapitel 3.3 beskrivs krav för överberg och skadezon enligt AnläggningsAMA 2010. Dessa krav 
ställs i de flesta av Stockholms nya tunnelprojekt. Tidigare tunnelprojekt har krav från Anlägg-
ninsAMA 98 och 2007. Enligt Tabell 6 klarar de studerade tunnelprojekten ej de krav som 
ställs på överberg. Bilfinger Berger uppfyller kraven längs en av de studerade sträckorna medan 
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kraven ej uppfylls längs resterande studerade sträckor. Kraven bör vara mer produktionsanpas-
sade för att underlätta både för uppföljning och utförande. Om krav ställs på ett sådant sätt att 
maskinoperatören vet hur han ska förhålla sig till dem ökar det möjligheten för ett mindre 
överberg.  

Frågan om krav för skadezon uppfylls i dagens tunnelprojekt kvarstår då det inte finns något 
som säkerställer detta. Forskning pågår för att utveckla de metoder som kan användas för att 
bestämma skadezonen med en förhoppning om att hitta en metod som enkelt och billigt ska 
kunna användas utan att bidra till störningar i produktionen. I dagsläget innebär krav på skade-
zon endast en laddningsmängd. Är det relevant att ställa krav som inte följs upp? Krav för 
skadezon bör kanske ändras endast till att en laddningsmängd rekommenderas. 

Dagens krav gäller för samtliga tunnlar oberoende salvlängd och dess geometri. Tunnelgeo-
metrierna beskrivna i Tabell 6 visar att ju mindre tunnel, desto större andel överberg av teore-
tisk tunnelarea är tillåtet enligt kraven. Det visar dock också att det i studerade projekt varit 
svårare att följa teoretisk tunnelkontur för de mindre tunnelsektionerna.   

För krav på stickmåttet innebär en kortare salvlängd att borrhålen kan borras med en större 
vinkel än om tunneln drivs med en längre salvlängd vilket visas i Figur 21 och 22. Längre salvor 
ger större borrhålavvikelse, större stick och därmed mer överberg. I borriggens borrplan kan 
operatören följa vinkeln på borrstången innan borrning startar och under borrning.  

 

Figur 21 Största vinkel på borrhål i konturrad för fem- och tremeterssalvor enligt krav från AnläggningsAMA 98 och 2007 
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Figur 22 Största vinkel på borrhål i konturrad för fem- och tremeterssalvor enligt krav från AnläggningsAMA 2010 

Skadezonen påverkas inte direkt av tunnelns geometri utan beror av hur salvan med borr- och 
laddplan, mängd sprängmedel och tändplan planerats. Eftersom inga tester görs i dagens tun-
nelprojekt inom anläggning för att bestämma skadezonens storlek, är det svårt att avgöra dess 
skillnader för olika geometrier. 

Vilket nämnts tidigare är risken större för ökad borrhålavvikelse vid längre borrhål. En ökad 
borrhålavvikelse mellan borrhålen kan ge en större skadezon på grund av ökat avstånd mellan 
borrhålen. Detta innebär att en längre salva kan ge en större skadezon.  

Inställningen hos de som arbetar i ett tunnelprojekt är mycket viktig. Byggledningen, vilka re-
presenterar beställaren, har en viktig roll i hur inställningen till tunnelkvalitet och tunnelnog-
grannhet är inom projektet. Då tunnelkvalitén är viktig ur en beställares ögon bör kraven för 
dessa presenteras tydligt av byggledningen för entreprenörerna. Det bör även tydligt förklaras 
varför kraven ställs och bakgrunden till dem. På samma sätt bör det tydliggöras att kontroller av 
dessa krav kommer att utföras vilket, om krav ej uppnås, kan ge konsekvenser. I de studerade 
tunnelprojekten var kontroller av kraven ej noga utförda och sällan analyserade. Inställningen 
hos byggledningen är en stor faktor till hur entreprenören ser till kraven. För att uppnå gott 
resultat bör kraven vara tydliga, framföras tydligt och kontrolleras kontinuerligt av byggledning-
en. 

Entreprenörerna bör vara tydligt informerade om vilka krav som ställs på tunneln samt varför 
dessa krav ställs. Utan någon bakgrund till kraven kan det som entreprenör vara svårt att väga 
dessa mot kostnaderna i ett projekt. Entreprenören borde därefter, beroende på vilken entre-
prenadform som utförs, föra denna information vidare till underentreprenörer. Kanske bör 
detta göras tillsammans med byggledningen. Det är viktigt att även entreprenörer som arbetar i 
tunneln vet om kraven och att informationen inte fastnar någonstans innan den nått dessa.  

Under besök i Citybanan visade det sig att maskinoperatörerna inte viste vilka krav som ställs 
på tunnelkonturen. Det medför en risk att operatören inte utför tunneln på bästa sätt för att 
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uppnå krav. Navigering av borrhålen skedde manuellt av operatören. Ansättning gjordes utan-
för de 0,2 m vilket var förbestämt samt med en vinkel större än enligt borrplan, allt för att un-
derlätta borrningen i kommande salva. Att aktiviteten gick fort var viktigt. Ju snabbare en salva 
borras desto nöjdare är maskinoperatören. För att få en tunnel med mindre överberg samt en 
mindre skadezon är inställningen till konturkvalitet och konturnoggrannhet hos operatören i 
borriggen mycket viktig. Vilket nämnts tidigare är det viktigt med ett noggrant och rätt borrat 
borrhål. Om operatören vet att krav på tunneln måste uppnås samt att han genom en bra borr-
ning kan uppnå detta är chanserna större att resultatet blir bra.  

För en mindre tunnel är den ekonomiska skillnaden för överberg och skadezon störst. Främst 
finns tid och pengar att spara genom att följa den teoretiska tunnelkonturen så noga som möj-
ligt, men att minska överberg och skadezon gentemot kraven kan också bidra till minskade 
kostnader. Med tanke på ytterligare kostnader som tillkommer vid lastning, exempelvis motor-
bränsle, vägslitage samt miljöpåverkan finns det pengar att spara in på att driva en tunnel enligt 
krav. Det som krävs för att driva en tunnel mer skonsamt är en mer noggrann utförd borrning 
och laddning. Detta behöver inte innebära mycket mer tid än vad det i dagsläget tar. Fler hål 
behöver borras i konturraden, möjligtvis hjälparraden, men dessa hål kräver också mindre 
mängd sprängmedel. För en tunnel med i medel 0,5 m överberg ökar kostnaden från kravet 0,3 
m överberg med knappt 20 %. Inläckage, skrotning och underhåll är faktorer vars kostnader är 
svåra ett definiera och mer uppföljningar och forskning krävs inom ämnet för att bestämma 
dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



REFERENSER 

 47 

 

11 REFERENSER 
[1] Heiniö, Matti (1999) Rock Excavation Handbook. Sanvik: Sanvik Tamrock Corp. 

[2] Lundman Peter (2011) Cost Management for Underground Infrastructure Projects: A 

Case Study on Cost Increase and its Causes. Luleå: Universitetstryckeriet. ISBN 978-
91-7439-217-3 

[3] Svanberg Jenny (2007) Introduktion till bergmekanik. Luleå: Institutionen för Sam-
hällsbyggnad, Avd. för geoteknologi 

[4] Olsson, Henny & Sörensen Stefan (2011) Forskningsprocessen. Stockholm: Liber 
AB. ISBN 978-91-47-10051-4 

[5] Bell, Judith (2010) Introduktion till forskningsprocessen. Stockholm: Studentlitteratur 
AB. ISBN 91-440-4645-6 

[6]  Rocscience inc. (2012) Software tools for rock and soils, Phase2. Toronto: 
www.rocscience.com 

[7] Saiang, David (2008) Behaviour of Blast Induced Damaged Zone Around Underground 

Excavations in Hard Rock Mass. Luleå: Luleå University of Technology, Department 
of Civil, Mining and Environmental Engineering, Division Rock Mechanics 

[8] Bruland, Amund & Yangkyun, Kim (2008) A study on the application of a contour 

quality index in a drill and blast tunnel. Trondheim: Department of Civil and 
Transport Eng., Norwegian University of Science and Technology 

[9] Andersson Per (1994) Skadezon vid tunneldrivning, SveBeFo Rapport 8. Stockholm: 
Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning. ISSN 1104-1773 

[10] Bernspång, Lars (2003) Formelsamling för samhällsbyggare. Luleå: Universitetstrycke-
riet 

[11] Bergqvist, Ingvar & Olsson, Mats (1993) Sprickutbredning i berg vid skonsam spräng-

ning SveBeFo Rapport 3. Stockholm: Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning. ISSN 
1104-1773 

[12] SKB (2011) Sprängskadezonens bergmekaniska egenskaper. Äspö: Svensk Kärnbränsle 
hantering 

[13] Olsson, Mats (2010) Guidance document for tunnel blast design with focus to minimize 

the damage zone. Stockholm: Luleå University of Technology, Department of Civil, 
Mining and Environmental Engineering, Division Rock Mechanics. ISSN 1653-
5006 

http://www.rocscience.com/


Förslag till kvalitetsförbättring av tunnelkontur 
 

 

 48  

[14] Rubinsson, Josefine & Rönner, Johanna (2007) Spärngskadezonsutbredning och teo-

retisk spärngskadezon. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för 
geologi och geoteknik 

[15] Johansson, Daniel (2012) T7006B Tillämpad sprängteknik. Luleå: Swebrec 

[16] von Matérn, Marie (2012) Effektivisering Bergkonstruktioner. Stockholm: WSP Sam-
hälssbyggnad 

[17] Svensk Byggtjänst (1999) Allmän material- och arbetsbesksrivningen för anläggningsar-

beten, AnläggningsAMA 98. Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB. ISBN 91-7332-
885-5 

[18] Svensk Byggtjänst (2008) Allmän material- och arbetsbesksrivningen för anläggningsar-

beten, AMA Anläggning 07. Västerås: Edita Västra Aros AB. ISBN 978-91-7333-
268-2 

[19] Svensk Byggtjänst (2010) Allmän material- och arbetsbesksrivningen för anläggningsar-

beten, AMA Anläggning 10. Västerås: Edita Västra Aros AB. ISBN 978-91-7333-
445-7 

[20] Olsson Mats & Ouchterlony Finn (2003) Ny skadezonsformel för skonsam sprängning, 

SveBeFo Rapport 65. Stockholm: Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning. ISSN 
1104-1773 

[21]  Saraswati, Subhajit & Sarkar, Subir K. (2008) Construction Technology. Oxford: Ox-
ford University Press. ISBN 978-1-61344-105-3 

[22] Olofsson Stig O. (1999) Modern bergsprängningsteknik. Ärla: APPLEX. ISBN 91-630-
8553-4 

[23] Taaveniku, Johan & Wälitalo, Anders (2008) Uppföljning och analys av skonsam 

sprängning av ortkonturer i KUJ. Luleå: Universitetstryckeriet. ISSN 1404-5494 

[24] Andersson, Christer, Christiansson, Rolf, Niklasson, Bengt, Olsson, Mats & Wil-

son, Lasse (2004) Experiences of blasting of the TASQ tunnel. Äspö: Svensk Kärn-
bränsle hantering AB. ISSN 1402-3091 

 [25] Eriksson, Magnus & Stille, Håkan (2005) Cementinjektering i hårt berg. Stockholm: 
SveBeFo. ISBN: 91-631-6632-1 

[26] Johansson, Emmeli & Rickard, Karlzén (2010) Slutrapport från drivningen av TASS-

tunneln. Äspö: Svensk Kärnbränslehantering AB. ISSN 1402-3091 

[27] www.google.com, sökning Lundbytunneln 2012-05-08 

http://www.google.com/


REFERENSER 

 49 

 

[28] Persson Bror (1997) Lundbytunneln, Uppföljning av konventionell tunneldrivning med 

höga krav på täthet. Göteborg: Skanska Teknik AB 

[29] www.hitta.se, sökning Lundbytunneln 2012-05-08 

[30]  Ittner, Henrik via mail, 2012-05-08 

[31] www.trafikverket.se, sökning Norra Länken och Citybanan 2012-04-10 

[32] Nordlund, Erling, Rådberg, Gunnar & Sjöberg, Jonny (1998) Bergmekanikens 

grunder. Luleå: Universitetstryckeriet  

[33] Chang, Yanting & Rosengren Lars (2004) Riktlinjer för dimensionering av bärande 

huvudsystem i bergtunnlar med avseende på bärförmåga och beständighet. Stockholm: 
WSP Samhällsbyggnad 

[34] Zhang, Ping (2011) Phase2. Luleå: Luleå University of Technology, Department of 
Civil, Mining and Environmental Engineering, Division Rock Mechanics 

[35] www.sabo.se/kunskapsomraden/upphandling/entreprenad/2012-05-1

http://www.hitta.se/
http://www.trafikverket.se/




BILAGOR 
 

  

12 BILAGOR 
 

Bilaga 1. Parametrar för sprutbetong och bult  

Bilaga 2. Tunnelsektioner enligt fall1,2 och 3  

Bilaga 3. Beräkningar: injekteringsskärm  

Bilaga 4. Beräkningar: bergsckakt  

Bilaga 5. Beräkningar: sprutbetong  

Bilaga 6. Beräkningar: bult 

Bilaga 7. Resultat från numeriska beräkningar   



Förslag till kvalitetsförbättring av tunnelkontur 
 

 

  

12.1 Bilaga 1 
 

Tabell 14 Bultparametrar användna i den numeriska modellen  

BULT Ingjuten bult  
(Dimensionerande värden) 

Tvärsnittsarea, A [m2] 4,91E-4 
Elasticitetsmodul, E [GPa] 159 
Dragbärförmåga, Fy [kN] 178 
c-c avstånd [m] 2 
Längd, l [m] 5 

 

Tabell 15 Sprutbetongparametrar användna i den numeriska modellen 

SPRUTBETONG Sprutbetong (Dimensionerande 
värden) 

Materialtyp Elastisk 
Tjocklek, t [m] 0,075 
Elasticitetsmodul, E [GPa] 11 
Poissons konstant, v  0,25 
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12.2 Bilaga 2 
 

 

Figur 23 Sektion 1, fall 1,2 och 3 [m] 

 

Figur 24 Sektion 2, fall 1,2 och 3 [m] 

 

Figur 25 Sektion 3,  fall 1,2 och 3 [m] 
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12.3 Bilaga 3 
 

Tabell 16 Injekteringskärmens förändring för de olika sektionerna 

Sektion Tunnelbredd [m] Överberg [m] 
Vägghöjd 
[m] 

Båglängd 
[m] Tunnelbredd med stick [m] 

1 5 0 2 7,094 13,0 
  5,6 0,3 2 7,594 13,6 
  6 0,5 2 7,936 14,0 
2 10 0 4 14,18 18,0 
  10,6 0,3 4 14,674 18,6 
  11 0,5 4 15,014 19,0 
3 15 0 6 21,267 23,0 
  15,6 0,3 6 21,762 23,6 
  16 0,5 6 22,093 24,0 
       
       
Vägghöjd 
med stick 
[m] 

Båglängd med 
stick [m] 

Tunnelomkrets 
[m] 

Stickavstånd 
[m] 

Antal injekteringhål 
[st] Diff Andel 

6,0 19,7 44,7 3,0 14,9     
6,0 20,2 45,8 3,0 15,3 0,4 0,02 
6,0 20,6 46,6 3,0 15,5 0,3 0,02 
8,0 26,3 60,3 3,0 20,1     
8,0 27,3 61,9 3,0 20,6 0,5 0,03 
8,0 27,3 62,3 3,0 20,8 0,2 0,01 

10,0 33,8 76,8 3,0 25,6 
 

  
10,0 34,3 77,9 3,0 26,0 0,4 0,01 
10,0 34,7 78,7 3,0 26,2 0,2 0,01 
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12.4 Bilaga 4  
 

Tabell 17 Mängd bergschakt för de olika sektionerna 

Sektion  Salvlängd [m] Överberg [m] Tunnelbredd [m] Vägghöjd [m] Area ellips [m2] 
Mängd bergschakt 
[m3/salva] 

1 5 0 5 2 7,8 89 
  5 0,3 5,6 2 8,8 100 
  5 0,5 6 2 9,4 107 
2 5 0 10 4 31,4 357 
  5 0,3 10,6 4 33,2 378 
  5 0,5 11 4 34,5 393 
3 5 0 15 6 70,6 803 
  5 0,3 15,6 6 73,4 835 
  5 0,5 16 6 75,2 856 

 

Mängd bergschakt 
[m3/100m] Svällfaktor 50 % 

Kapacitet lastbil 
[m3/flak] Antal vändor [st/100m] Diff Andel 

1785 2677 10 268     
1999 2999 10 300 32 0,120 
2142 3213 10 321 21 0,080 
7140 10710 10 1071    
7564 11346 10 1135 64 0,059 
7852 11777 10 1178 43 0,040 

16059 24088 10 2409    
16696 25044 10 2504 96 0,04 
17122 25683 10 2568 64 0,026 
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12.5         Bilaga 5 
 

Tabell 18 Mängd sprutbetong för de olika sektionerna 

Sektion 
Tunnelbredd 
[m] 

Vägghöjd 
[m] Båglängd [m] 

Överberg 
[m] Mängd sprutbetong [m2/m] 

1 5 2 7,094 0 11 
  5,6 2 7,594 0,3 12 
  6 2 7,936 0,5 12 
2 10 4 14,18 0 22 
  10,6 4 14,674 0,3 23 
  11 4 15,014 0,5 23 
3 15 6 21,267 0 33 
  15,6 6 21,762 0,3 34 
  16 6 22,093 0,5 34 

 

Mängd sprutbetong [m2/salva] Mängd sprutbetong [m2/100 m] Diff Andel 
55 1109     
58 1159 50 0,05 
60 1194 34 0,03 

111 2218     
113 2267 49 0,02 
115 2301 34 0,02 
166 3327     
169 3376 50 0,01 
170 3409 33 0,01 
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11.5          Bilaga 6 
 

Tabell 19 Mängd bultar för de olika sektionerna 

Sektion Tunnelbredd [m] Vägghöjd [m] Båglängd [m] Överberg [m] c/c avstånd syst.  [m] 
1 5 2 7,1 0 2 

 
5,6 2 7,6 0,3 2 

 
6 2 7,9 0,5 2 

2 10 4 14,2 0 2 

 
10,6 4 14,7 0,3 2 

 
11 4 15,0 0,5 2 

3 15 6 21,3 0 2 

 
15,6 6 21,8 0,3 2 

 
16 6 22,1 0,5 2 

 

Antal bular [st/salva] Antal bultar [st/100m] Diff Andel 
30 606     
32 640 33 0,05 
33 662 23 0,04 
54 1079     
56 1112 33 0,03 
57 1134 23 0,02 
78 1551     
79 1584 33 0,02 
80 1606 22 0,01 
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11.6          Bilaga 7 
 

 

Figur 26 Deformationer i fall 1, utan skadezon 

 

Figur 27 Diagram över 4 bultars belastning i fall 1, utan skadezon 
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Figur 28 Diagram över sprutbetongens belastning i fall 1, utan skadezon 

 

 

Figur 29 Deformationer i fall 2 med skadezon enligt krav 0,4 m i tak/vägg och 1,1 m i sulan 
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Figur 30 Diagram över 4 bultars belastning i fall 2, med skadezon enligt krav 0,4 m i tak/vägg och 1,1 m i sulan 

 

Figur 31 Diagram över sprutbetongens belastning i fall 2, med skadezon enligt krav 0,4 m i tak/vägg och 1,1 m i sulan 
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Figur 32 Deformationer i fall 3 med skadezon dubbelt krav 0,8 m i tak/vägg och 1,5 m i sulan 

 

Figur 33 Diagram över 4 bultars belastning i fall 3, med skadezon dubbelt krav 0,8 m i tak/vägg och 1,5 m i sulan 

 

 

6,55E-17 

-1,37E-16 
-1,50E-16

0 1 2 3 4 5 6

D
ra

gk
ra

ft
 [

M
N

] 

Avstånd från tunnelkontur [m] 

Fall 3, med skadezon dubbelt krav 



Förslag till kvalitetsförbättring av tunnelkontur 
 

 

  

 

Figur 34 Diagram över sprutbetongens belastning i fall 3, med skadezon dubbelt krav 0,8 m i tak/vägg och 1,5 m i sulan 
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