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Sammanfattning 

Bergtunnlar används i stor utsträckning till att transportera vatten i många industrier och 

kommunala verksamheter t.ex. vatten- och kärnkraft, vattenverk för dricks- och 

avloppsvatten, råvattenförsörjning till industrianläggningar etc. 

Dessa tunnlar är oftast konstant vattenfyllda men behöver övervakning och 

underhållsinspektioner med jämna mellanrum. Utöver bergras kan även uppsamling av 

sediment hindra vattenflödet och orsaka stopp. 

Tunnelinspektioner ska så lite som möjligt påverka driften. Detta kan uppnås genom att 

utföra inspektion och underhåll med en fjärrstyrd undervattensrobot, så kallad ROV 

(Remotely operated vehicle) utrustad med sonarer, kameror och mätinstrument utan att 

tömma tunneln på vatten och under säkra arbetsförhållanden.  

ROV kan anpassas till specifika behov och tunneldimension. Den största 

undervattensroboten, utrustad med 7000m lång optisk kabel, tillåter tunnelinspektioner 

upp till 7 km från en enda ingångspunkt. 

Ny sonarteknik ger möjlighet att utrusta ROV med 3D sonar som möjliggör att skanna 

tunnelgeometri och ras-/sedimentmassor även i dåliga siktförhållanden. 

Tunneltillståndet bedöms av bergtekniker via livestreaming av skanningar och 

videoinspelningar. 3D sonardata kan senare avvändas för att skapa en fullskalig modell 

av hela inspektionsintervallet från punktmolnet. 

Vi presenterar teknisk kapacitet av undervattensrobotar utrustad med 3D sonar samt 

exempel på inspektionsresultat från vattenfyllda tunnlar med bergras eller 

sedimentsamling samt underhållslösningar.  

 

© 2020, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors.

Bergteknikdagen 2020



Bakgrund 

Bergtunnlar används i stor utsträckning för att transportera vatten i industriell och 

kommunal verksamhet t.ex. vatten- och kärnkraft, vattenverk för dricks- och 

avloppsvatten, råvattenförsörjning till industrianläggningar etc. Reningsverk använder 

oftast bergtunnlar för transport av orenat vatten till recipienten. Dessa tunnlar är dock 

oftast bara delvis vattenfyllda och ger möjlighet för konventionell fysisk inspektion och 

underhåll under lågvattentillstånd. 

I Sverige återfinns den största delen av konstant vattenfyllda tunnlar inom vattenkraft, 

där de flesta vattenkraftverk använder bergtunnlar för till- och utlopp. Kärnkraften är 

också beroende av bergtunnlar för kylvatten. Utöver det används tunnlar för dricks- 

eller processvatten av kommunala bolag eller stora industrier. Inom industrin kan den 

14 km långa Ådalstunneln nämnas som försörjer pappersindustrin längs med 

Ådalsälven samt den 7 km långa sötvattentunneln Motala Ström- Malmölandet i 

Norrköping. Den mest kända dricksvattentunneln är den 80 km långa Bolmentunneln 

(värdens 5:e längsta tunnel) som försörjer stora delar av Skåne med dricksvatten.  

Flera stora ras har inträffat i vattenfyllda tunnlar (Håkanssons, 2013). Tunnelras kan 

orsaka stopp i vattenvägar men också kan påverkar markstabilitet ovanpå tunneln och 

även orsaka slukhål. Flera fall av slukhål finns dokumenterade i Sverige t.ex. Gidböle 

och Norränge kraftverk (Hultman, Stille & Söder, 1993; Heiner & Stille, 1990) som 

orsakats av tunnelras.  

Det faktum att de flesta vattenfyllda tunnlar i Sverige är mer än 50 år gamla i 

kombination med eftersatt inspektion och underhåll gör att det finns det stort behov av 

ett kostnadseffektivt och arbetsmiljösäkert inspektionsverktyg (t.ex. ROV) för att 

säkerställa kontinuerlig drift. Denna problematik har nyligen även uppmärksammats av 

Energiforsk i rapporten ”Åldrande vattenförande bergtunnlar” (Energiforsk 2019). 

Nedbrytning av bärandehuvudsystem i bergtunnel 

I bergtunnlar består det bärande huvudsystemet av själva bergmassan i kombination 

med en förstärkning som oftast består av bergbultar och sprutbetong i nya tunnlar. I 

äldre tunnlar har även gjutna betongvalv varit en vanlig förstärkningskonstruktion. 

Enligt definitionen i TRV Inspektionshandbok för berganläggningar (TRV, 2017) ska 

bärande huvudsystem i tunnlar ”utformas, dimensioneras och utföras så att skadlig 

nedbrytning förhindras under den tekniska livslängden”. I inspektionshandboken 

påpekas att kontinuerligt underhåll av bergtunnlar är nödvändig för att säkerställa 

tunnelsstabilitet under planerad livslängd.  

Nedbrytning av bärande huvudsystem har många likheter i torra och vattenfyllda 

tunnlar; i vattenfyllt tillstånd tillkommer dock även det hydrostatiska trycket samt 

förändring i detta och strömmande vatten som möjliga påverkansfaktorer. Huvudorsaker 

till nedbrytning av bärande huvudsystem i vattenfyllda tunnar kan sammanfattas som: 
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- nedbrytning av bergmassan (t.ex. sämre bergkvalité, svällande leror, sprängskador, 

bergspänningar) 

- nedbrytning av bergbultar (t.ex. korrosion av oingjutna bultar, urlakning av 

cementbruket, kemisk nedbrytning av cementbruket) 

- nedbrytning av sprutbetong (t.ex. karbonatisering, urlakning, erosion, 

armeringskorrosion) 

- nedbrytning av platsgjutna betongkonstruktioner (samma som för sprutbetong) 

- variation i hydrostatiska vattentrycket (t.ex. tryckslag, svallning eller undertryck vid 

belastningsväxlingar eller avstängningar). 

 

Inspektionsmetod 

Otillgängligheten i konstant vattenfyllda tunnlar är en viktig orsak till eftersatt eller 

utebliven inspektion och underhåll som kan leda till att full eller delvis ras i tunnlar 

inträffar. Utöver bergras kan även uppsamling av sediment hindra vattenflödet och 

orsaka stopp. 

Tunnelinspektioner ska så lite som möjligt påverka driften. Detta kan uppnås genom att 

utföra inspektion och underhåll med ROV (Remotely operated vehicle) utrustad med 

sonarer, kameror och mätinstrument utan att tömma tunneln på vatten och under säkra 

arbetsförhållanden. Inspektionsmetodik med ROV av skador på betongkonstruktioner i 

vattenkraftverk beskrivits tidigare av Sundberg & Amsköld (2015).  

 

ROV - Undervattensrobot 

ROV utrustning utvecklats på 50-talet mest inom militären och forskningen och tagits 

fram även för kommersiella bruk sedan 70-talet. Det finns mängder av typer och 

storlekar på ROV-ar som är anpassade efter ändamål (figur 1). Inom tunnelinspektioner 

används oftast så kallade ”mid-sized ROV”. Dessa har vanligtvis en vikt på mellan 100 

kg och 1000 kg och är anpassade för större djup och längre räckvidd.  
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Figur 1. Flera typer av ROV. t.v. Loxus Explorer- utrustas med 3D sonar, fjärrstyrda kameror, 

LED-lampor, räckvidd upp till 7km; mitt-SEAMOR Marine Chinook- multibeam sonar, 

kameror, belysning, räckvidd upp till 2000m; t.h.- Video Ray- multibeam sonar, kameror, 

belysning, räckvidd 300m.   

ROV-ar kan anpassas till specifika behov och tunneldimension. Faktorer som ska 

beaktas i val av ROV är tunnellängd, -dimension, storlek på inspektionslucka och 

eventuella hinder i vattenvägen.  

Den största ROV-en utrustad med 7000m lång optisk kabel möjliggör inspektion av 

tunnlar upp till 7 km från enda ingångspunkt. Tunneldiametern för denna utrustning bör 

inte vara mindre än 2 m.  

ROV-en sänkts ner via t.ex. svalltorn eller inspektionslucka. Vid vattenytan kopplas 

ROV-en bort från lyftanordningen och rör sig i vattnet med hjälp av propellrar (figur 2 

och 3). Kabel för strömförsörjning och dataöverföring har samma densitet som vatten 

vilket ger neutral bärkraft och möjliggör inspektioner i långa tunnlar.  ROV-en rör sig 

med en genomsnittlig hastighet på 1 km/h. 

Positionen av ROV-en i tunnel under inspektion (längdmätnig) avläsas med hjälp av en 

räknare på kabelrullen, djupgivare ock kompasser. Detta dock kan ge avvikelse på några 

meter som ökar ju längre bort från ingångspunkten ROV-en befinner sig. Längdmätning 

kan fördelaktigt kallibreras mot kända fasta punkter (t.ex. korsande tunnlar, fasta 

instalationer etc. med känd position). 
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Figur 2. Exempel på etablering för ROV inspektion av tunnel.  
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Figur 3. A) ROV farkosten med 3D sonar (blå) och kameror i olika riktningar. B) ROV 

förflyttades med kranbil till tunnelanslutningen via svalltornet. C) Den 7 km långa kabel som 

ger kraftförsörjning och dataöverföring. 

Sonarteknik 

Ny sonarteknik ger möjlighet att utrusta ROV-en med en 3D sonar som möjliggör att 

skanna tunnelgeometri och ras-/sedimentmassor även i dåliga siktförhållanden.  

C 

A B 

Bergteknikdagen 2020



Loxus 3D Tunnel Inspections Oy har som första ROV operatör i världen börjat använda 

den nya, av Teledyne Marine utvecklad, BlueViews T2250 multibeam-profileringssond 

i tunnelinspektioner. BlueViews T2250 (figur 4) är ett kompakt system som är särskilt 

utformat för att producera 3D-data lämpad för tunnelinspektioner med 

centimeternoggrannhet. Systemet använder högfrekvent, lågeffekt akustisk multibeam-

teknik och använder 2100 överlappande smala ”beams” för att skapa en kontinuerlig 

360 ° -profil som strömmas till operatören. Multibeam-sonar opererar vid en frekvens 

över 20Hz och skapar ett tätt 3D-punktmoln från vilken en verkligt detaljerad analys av 

geometrin kan göras i realtid och användas för efterföljande detaljanalys av 

inspektionsdata.   

BlueViews T2250 sonar är lämplig att använda i tunnlar med 2 - 16 m2 area.   

 

Figur 4. BlueViews T2250 -360 Tunnel Profiler. Bild- Teledyne Marine. 

 

Tunneltillståndet bedöms av bergtekniker/inspektör via livestreaming av 3D skanning 

och video (figur 5). 3D sonar data kan senare avvändas för att skapa en fullskalig 3D 

modell av hela inspektionsintervallet från punktmolnet.  

Kända brister i data från multibeam sonar orsakas av bubblor (gas/luft) (figur 6), 

växtlighet eller is. Störning och reflexion kan också skapas mot vattenyta om tunneln är 

inte helt vattenfylld eller finns luftfickor.  
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Figur 5. Kontrollrum vid inspektion. Bilder från skanning och videokameror streamas på 

skärmen för navigation och för direkt bedömning av synliga skador i tunnel. Allt material spelas 

in för senare utvärdering. 
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Figur 6. Exempel på 3D skanning av vertikalschakt. Observera störning i bilden som orsakas av 

luftbubblor. 

Bergteknisk bedömning av inspektionsdata  

En bergteknisk bedömning av tunnelstatus under pågående ROV-inspektion kräver 

förberedelse som omfattar en analys av den geologisk undersökningen innan 

tunnelbygget, dokumentation av tunnelkonstruktionen samt relationshandlingar och 

dokumentation av tidigare inspektioner om dem finns tillgängliga. I de flesta fall är 

dokumentationen av äldre tunnlar byggda innan 70-talet ganska begränsad (figur 7) och 

väldigt få tunnlar har inspekterats fysisk eller med fjärrstyrda metoder som ROV.  
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Figur 7. Exempel på relationshandling från råvattentunnel byggt på 60-talet. Vid 

inspektionsplanering även denna noggrannhet ger viktigt information om eventuella 

svaghetszoner som relateras till bergytans topografi eller utförd förstärkning.  

Under inspektionen har bergtekniker möjlighet att följa ROV-ens framfart i streamad 

video från ett flertal kameror. Dessa är oftast riktade mot tunnelbotten, vägar och taket. 

Vid bra siktförhållanden kan det vara ett viktigt verktyg att utvärdera bergtekniska 

förhållanden (t.ex. litologi, blockighet, utfall etc.) samt status på förstärkning 

(utstickande delar på bultar, sprutbetong, betongkonstruktioner etc.) (figur 8). 

Videoinspektion dock kan vara omöjlig vid sämre siktförhållanden.  

 

Figur 8. Exempel på videobild från kameror riktade mot tunneltaket och anfangen i bra 

siktförhållanden.  
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Största fördelen med sonardata är att tekniken fungerar i dåliga siktförhållanden och är 

oberoende av belysning och vattenkvalitén. Noggrannhet på centimeterprecision som 

kan uppnås med 3D multibeam sonar är tillräcklig för att dokumentera tunnelgeometri, 

förstärkningselement av betong/stål samt identifiera och kvantifiera block utfall, 

tunnelras, sedimentsamling etc. (figur 9 - 15) 

Vid behov av en mer detaljerad analys av enskilda objekt i millimeterskala kan andra 

tekniker användas t.ex. fotogrammetri.    

  

Figur 9. Exempel på 3D skanning av bergtunnel med variation i tunnel geometri. 

 

Figur 10. Exempel på 3D skanning av bergtunnel med tidigare reparation (betong lining) av 

kollapsad tunnel. 
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Figur 11. Exempel på 3D skanning av bergtunnel med bergras. 

Bergteknisk analys av sonar-inspektionsdata har dock sina begränsningar. Det måste 

accepteras att detta är en fjärranalysmetod som inte kan jämföras med fysisk inspektion 

av torrlagda tunnlar. Viktiga inspektionsobservationer som sprickbildning, 

sprickegenskaper, bompartier, vittringsgrad i berg och betong är svåra eller omöjliga att 

identifiera i detalj. Därför krävs det särskild erfarenhet hos bergtekniker och en 

noggrann analys av all tillgängliga data innan inspektionen för att kunna göra en samlad 

bedömning av tunneltillstånd.   

 

 

Figur 12. Exempel på detaljanalys av 3D skanning av bergtunnel med blockutfall. 
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Figur 13. Exempel på detaljanalys av 3D skanning av bergtunnel med blockutfall. 

 

 

Figur 14. Exempel på 3D skanning av TBM bergtunnel med sedimentsamling i botten. 
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Figur 15. Exempel på detaljanalys av 3D skanning av bergtunnel med blockutfall (decimeter 

stora block kan identifieras). 

 

Tillämpningsområden av ROV teknik i drift och underhåll 

Utöver inspektioner kan ROV-ar även användas för drift och underhäll av vattenfyllda 

tunnlar. ROV kan utrustas med t.ex. manipulatorarmar, borrutrustning för provtagning 

och även sugrör för tömning av sediment/slam. Sediment/slam samling är an vanlig 

orsak för blockering av vattenvägar vid låg vattenflöde eller vid komplex 

tunnelgeometri. ROV utrustad med sugrör och kopplad med ledning till vakuumpump 

kan möjliggöra inriktad och övervakad tömning av tunnel på flera hundrameters avstånd 

från ingångspunkt utan tunneltömning. 

 

Slutsatser och diskussion  

ROV utrustad med 3D multibeam-sonar är just nu det mest avancerade instrumentet för 

att utföra inspektioner av vattenfyllda tunnlar på ett arbetsmiljösäkert sätt. Kombination 

av rätt storlek på ROV-en och längden på kabeln tillåter inspektion av tunnlar på upp till 

7 km från enda ingångspunkt. Kombinationen av samlad sonar- och videodata ger 

möjligheter för bergtekniker att göra en samlad bedömning av tunneltillståndet utan 

extrem kostsamma och tidskrävande procedur av tunneltömning och fysisk inspektion. 

Just nu finns det ingen branschpraxis, handbok/riktlinjer eller myndighetskrav för 

inspektion av vattenfyllda tunnlar. Tunnelägare hanterar underhållsfråga på egen hand. 

Med tanken på effekten av eventuell tunnelkollaps för anläggningsägare och även för 
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3:e man efterfrågas branschpraxis och riktlinjer för säker och långsiktig drift av denna 

infrastruktur. 
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