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Sammanfattning 

Idag äger Trafikverket flera järnvägstunnlar som har en ålder på över 100 år, och några 
är till och med äldre än 120 år. När vi dimensionerar och utformar bergtunnlar för väg 
eller järnväg nämns idag ofta att de ska dimensioneras för en livslängd av 120 år. Kravet 
på livslängd som vi avser är en teknisk livslängdsklass (TLK) 120, men det är inte 
självklart vad det innebär i praktiken. 

De tunnlar som byggdes för 120 år sedan trafikeras fortfarande och uppfyller i stort de 
krav som vi ställer på nya bergtunnlar idag. Det är därför rimligt att anta att krav och 
tillgängliga produktionsmetoder i slutet av 1800-talet var tillräckliga för att uppnå 
dagens krav på livslängd.  

Behöver vi därför alla dagens krav och på vilket sätt har ny teknik och ny kunskap 
bidragit till bättre och säkrare bergtunnlar för väg och järnväg? Här finns en möjlighet 
att se över dagens krav. Det skulle kunna innebära ett minskat användande av 
sprutbetong och bergbult, mer koldioxidsnåla anläggningar, och framförallt vackrare 
tunnlar. 

Summary 

Today, the Swedish Transport Administration operates several railway tunnels, which 
has an age of more than 100 years, many with an age of more than 120 years. When we 
design tunnels for road or rail today, they are often mentioned that they are dimensioned 
for a life span of 120 years. The lifetime requirement that we are talking about is in fact 
a technical lifetime class (TLK) 120, but it is not self-evident what it means in practice. 

The tunnels that were built 120 years ago are still in operation and largely meet the 
functional requirements that apply to new rock tunnels today. It is therefore reasonable 
to assume that requirements and available production methods at the end of the 19th 
century were sufficient to fulfill today's technical requirements. 

We have to ask ourselves, has new technology and new knowledge contributed to better 
and safer road and railway tunnels? Here is an opportunity to review today's 
requirements. This could mean a reduced use of rock reinforcement, a more low-carbon 
facility and more beautiful tunnels. 
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Järnvägstunnlar i Sverige 

Fram till mitten av 1900-talet fanns det få bergtunnlar i Sverige. Det beror på att 
tunnelbyggande alltid varit förknippat med höga kostnader, precis som för broar. Vid 
byggnation av järnväg försökte man förut så långt som möjligt att undvika bergtunnlar 
genom att lägga järnvägen i dalgångar mellan höjder istället för igenom höjder. Kraven 
på högre hastigheter har senare krävt rakare spår vilket har ökat andelen bergtunnlar då 
högre hastigheter kräver betydligt större radier, mer än 3000 meter för 250 km per 
timme och radier på mer än 7000 meter för hastigheter omkring 320 km per timme.  

Idag har Trafikverket ca 180 järnvägstunnlar i drift. De har en totallängd på ca 125 000 
meter, större delen med berg som bärande huvudsystem. Många äldre bergtunnlar har 
idag tagits ur drift. Det beror sällan på att den tekniska livslängden för bergtunneln har 
uppnåtts utan på att banans geometri är undermålig, radierna är helt enkelt för små för 
att tillåta högre hastigheter. Det finns dock fortfarande många delar av järnvägsnätet där 
många äldre bergtunnlar fortfarande är i drift. Några av dessa kan utläsas i Tabell 1. 

Tabell 1. Bergtunnlar i Trafikverkets järnvägsanläggning som år 2018 fortfarande är i 
drift. Markerade tunnlar beskrivs närmare nedan. 

Tunnelnamn Driftsatt år Ålder [år] Längd [m] Kommun 
Bränninge U 1861 157 133 Södertälje 
Gryttom 1871 147 76 Arvika 
Mölnbacka 1876 142 152 Forshaga 
Rämshyttan 1877 141 167 Borlänge 
Loka 1877 141 159 Hällefors 
Teåker 1879 139 106 Mellerud 
Haksjön 1879 139 76 Dals-Ed 
Lilltunneln 1884 134 17 Ragunda 
Ragunda 1886 132 127 Ragunda 
Landvetter 1 1894 124 181 Härryda 
Landvetter 2 1894 124 380 Härryda 
Hindås 1894 124 156 Härryda 
Tornehamn 1902 116 586 Kiruna 
Vassijaure 1902 116 165 Kiruna 
Aplared 1902 116 280 Borås 
Brandsmo 1902 116 79 Tranemo 
Gnosjö 1902 116 431 Gnosjö 
Kärra S 1903 115 199 Uddevalla 
Kärra N 1903 115 91 Uddevalla 
N Tullinge 1903 115 200 Botkyrka 
S Tullinge 1903 115 37 Botkyrka 
   3798  
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Teknisk livslängd 

Teknisk livslängd enligt Banverkets tidigare regelverk, BV tunnel version 2.0 (BVS 
585.40), angavs vara den förväntade tid under vilken en konstruktion med normalt 
underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Det vill säga att konstruktionen 
uppfyller sitt syfte och att den går att trafikera med tåg utan oacceptabla risker. 

Krav på teknisk livslängd uttrycks som Teknisk livslängdklass, TLK. TLK X avser 
teknisk livslängdsklass där X anger krav på teknisk livslängd uttryckt i år som förväntas 
uppnås med minst 90 % sannolikhet. Medelvärdet av teknisk livslängd antas vara minst 
25 % större än X (BVS 585.40). Förväntad medellivslängd är således 150 år för TLK 
120 och med en antagen normalfördelning kan TLK 120 presenteras enligt Figur 1.  

 

Figur 1. Teknisk livslängd för bergtunnlar med en antagen normalfördelning. 

I den senaste versionen av Trafikverkets regelverk avseende krav på tunnelbyggande 
(TDOK 2016:0231) används begreppet avsedd livslängd. Avsedd livslängd skiljer sig 
inte från det tidigare begreppet och definieras som (TDOK 2016:0232): 
 

En tidsperiod under vilken ett byggnadsverk eller en del av ett 
byggnadsverk med normalt underhåll kan utnyttjas för avsedd funktion.  

 
I dessa två regelverk nämns i det första erforderlig funktionsduglighet och i det andra 
avsedd funktion. Båda dessa begrepp är något vidare än enbart bergtunnelns 
konstruktiva livslängd. Dessa begrepp kan tolkas som möjligheten att bedriva trafik. Det 
är därför rimligt att anta att det även inkluderar utformningen av en bergtunnel så att 
den går att nyttja för framtida behov. 
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Det finns flera bergtunnlar för järnväg som har avvecklats. Anledningen detta har sällan 
varit brister i det bärande huvudsystemet av berg utan istället att de trafikala 
funktionskraven inte längre kan uppfyllas. Banan tillåter inte högre hastigheter, 
tunnlarna är för små eller ligger på fel plats. 
 

Äldre bergtunnlar i drift 

Alla Trafikverkets tunnlar inspekteras minst var 6:e år. Då kontrolleras alla delar, både 
berg- och betongkonstruktioner. I de fall brister uppmärksammas i det bärande 
huvudsystemet av berg sker skyddskrotning för att minimera sannolikheten för nedfall i 
spårområdet. I förekommande fall utförs även kompletterande förstärkning. Det finns 
inga noteringar om ras eller utfall i våra bergtunnlar som resulterat i personskador. 

Gryttomtunneln i Arvika kommun är 76 meter lång och togs i drift år 1871. Vid båda 
tunnelpåslagen finns betongportaler om vardera ca 4 meter. Tunneln strossades upp, det 
vill säga tunnelns area utökades, i samband med elektrifieringen av banan 1937. Efter 
det finns inga större åtgärder registrerade för tunneln.  

Bergkvaliteten har bedömts med hjälp av RQD (Rock Quality Designation) och är 
mellan 70-80. Förstärkningen i tunneln består av selektiv helingjuten bult. 
Ingjutningarna är av varierande kvalitet och bultarna är lätt ytpåverkade av korrosion. 
Tunneln upplevs som torr trots att det inte finns någon information om injektering. Det 
har förekommit nedfall av ytligt berg i tunneln. 

På betongportalerna förekommer det en del spjälkningsskador med anslutande kalk- och 
rostutfällningar, vilket tyder på att armeringen har börjat att korrodera.  

Rämshyttetunneln i Borlänge kommun är en 167 meter lång bergtunnel som togs i 
drift 1877. Redan tidigt noterades problem med instabilt berg och stor risk för ras samt 
inläckande vatten. Framförallt förekom bergproblem i tunnelns östra delar.  

För att minska inläckande vatten gjordes försök med att cementinjektera tunneln på 
femtiotalet på en 20 meter lång sträcka. Resultatet av cementinjekteringen blev inte 
framgångsrik. En kort tid efter avslutad cementinjektering noterades återigen inläckage 
av vatten i samma område.  

Vid ungefär samma period noterades problem med nedfallande bergmaterial i tunneln 
och 1954 infördes ett förbud mot rensning av tunneltaket. Åtgärden medförde att 
hastigheten sänktes till 20 kilometer per timme samtidigt som bevakning tillsattes 
dygnet runt. För att säkra tunneln beslutades 1956 att åtgärda tunneln med hjälp av en 
helinklädnad av prefabricerade betongelement, se Figur 2. Innan det skedde utökades 
tunnels sektion genom strossning. 

År 1980 förlängdes tunneln med betongportaler, 6 meter vid det östra påslaget och 10 
meter vid det västra påslaget. Detta gjordes sannolikt för att motverka problem med 
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svallis vid påslagen.  Bergtäckningen är dåligt känd men den beräknas som minst vara 
ca 2 meter. Ca 20-30 meter in från tunnelns östra påslag förekommer två större 
svaghetszoner av amfibolit. Inom zonerna har omfattande bergras inträffat.  

Bergrasen ovanför inklädnadstaket fortskrider. Idag är det beslutat om en ny dragning 
av järnvägen förbi Rämshyttetunneln och den beräknas vara färdigställd 2021. Fram till 
dess inspekteras tunneln minst en gång varje år. Den nya dragningen kommer att gå i 
skärning istället för tunnel. 

 

Figur 2. Rämshyttetunnelns sektion visar installerade vägg och takelement för att 
skydda spårområdet mot nedfallande berg. 

Ragundatunneln i Jämtland är en 127 meter lång bergtunnel, också den med relativt 
god bergkvalité, se Bild 1. Bergkvalitetén i tunneln har bedömts ha ett Q-värde större än 
10, vilket bedöms som bra berg.  
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Den norra tunnelmynningen är helt oförstärkt medan den södra tunnelmynningen har 
förstärkts med en betongportal. När betongportalen är konstruerad är oklart. I tunneln 
har det vid inspektioner visat sig att tunneln oftast bedöms som relativt torr. Det 
förekommer vissa bomma områden i tunneln. I övrigt är det främst vittrande betong 
som bedöms som skador.  

I framtiden kommer sannolikt delar av Ragundatunnelns sektion att behöva utökas 
genom strossning. Det beror på att behovet från näringslivet att kunna köra större 
transporter ökar. Tunneln är idag en trång sektion för Stambanan genom övre Norrland.  

 

Bild 1. Ragundatunneln – Stambanan genom övre Norrland. Foto: Per Vedin. 

Vassijauretunneln byggdes 1902 och är en 165 meter lång bergtunnel som ligger på 
Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen. På båda sidorna av tunnelmynningarna 
ansluter snögallerier, slutna stålkonstruktioner, för att skydda mot drivsnö. Den totala 
längden för bergtunneln med anslutande snögallerier är cirka 640 meter.  

Vassijauretunneln behöver ofta skyddsskrotas. Fuktinträngningar i tunneln 
överensstämmer väldigt väl mellan olika inspektionstillfällen. Berggrunden i området 
består av kvartsit, glimmerskiffer och metagråvacka. Ytberget vittrar relativt snabbt och 
det finns förslag på åtgärder som selektiv bergbult och ytförstärkning med sprutbetong. 
Det finns även förslag på att frostisolerande dräner ska monteras där det anses lämpligt 
för att motverka svallisbildning. 

Typ av förstärkning – förr och nu 

Typen av förstärkning bestod förr primärt av skyddstak vid dåligt berg och minimalt 
med bergbult. Tunnelportaler i betong byggdes vid påslag med dålig bergkvalitet. Det är 

© 2018 Svenska Bergteknikföreningen och författare /Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergmekanikdagen 2018



oklart vilka metoder som användes för att dimensionera bergtunnlarna för järnväg för 
120 år sedan. Utformning av tunnelsektionen inverkar också på erforderlig förstärkning 
tillsammans med bergkvaliteten. Normalsektionen för Vassijauretunneln, figur 3, visar 
en tunnelgeometri med ett valv med pilhöjd på ca 2,7 meter ett så kallat tunnvalv, med 
formen av en halv cylinder. Denna utformning av bergtunneln resulterar att den 
storskaliga stabiliteten hanteras av det naturliga valv som bildas ovanför tunneltaket.  

 

Figur 3. Normalsektion för tunnlar Malmbanan däribland Vassijauretunneln. 

Omfattningen av bergförstärkningen behöver också relateras till drivningsmetoderna. 
Samtliga av de över 100 år gamla bergtunnlarna har drivits med konventionell borrning 
och sprängning precis som många av dagens bergtunnlar. Den tillgängliga utrustningen 
var enklare förr och med betydligt lägre kapacitet än dagens maskiner.  
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Lagar och regler 

Den första gemensamma byggnadsstadgan i Sverige är från 1874. Men det dröjde ända 
fram till 1959 innan det upprättades en författning (SFS 1959 nr 612) i vilken det fanns 
paragrafer för att byggnaders grundkonstruktion ska ha betryggande bärförmåga, stadga 
och beständighet. I den angavs att  

Byggnads grundkonstruktion och stomme samt övriga byggnadsdelar, ska kunna 
utsättas för belastning, skola hava betryggande bärförmåga stadga och 
beständighet. 

Idag regleras krav på bärförmåga, stadga och beständighet för konstruktioner genom 
Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen (2011:338). I Plan- 
och byggförordningen anges i 3 kap 7 §: 

7 § För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges 
i 8 kap. 4 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett 
byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som 
byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till 

1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar, 
2. oacceptabla större deformationer, 
3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta 

utrustning till följd av större deformationer i den bärande 
konstruktionen, eller 

4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat  

Utöver denna reglering har Transportstyrelsen bemyndigande att meddela ytterligare 
regler. Det sker till exempel genom föreskrifter om hur Europeiska 
konstruktionsstandarder ska tillämpas. Dagens föreskrifter gäller inte för 
bergkonstruktioner.  

För att säkerställa att lagen och förordningen uppfylls ställer Trafikverket krav (TDOK 
2016:0231) på att utredningar och beräkningar ska verifiera att kraven på bärförmåga 
uppfylls för det bärande huvudsystemet, inredning och installationer i bergtunnlar Dessa 
utredningar och beräkningar ska även klargöra om det finns behov att utföra 
bergmekaniska kontroller, till exempel mätningar. 

Dagens dimensioneringsmetoder för bergtunnlar 

Dagens dimensioneringsmetoder är oftast en kombination av analytiska och numeriska 
beräkningar beroende på bergtunnlarnas komplexitet. Dimensioneringsmetoderna är 
uppbyggda så att de används för att ta reda på omfattningen av bergförstärkningen som 
krävs för en given geometri. Ofta anses den geometriska utformningen vara en 
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förutsättning redan från start. Det innebär att geometrin inte alltid är optimerad för att 
minimera mängden bergförstärkning.  

De bergtunnlar som Trafikverket bygger idag har alla en ytförstärkning av sprutbetong, 
ofta med tillsatta stålfibrer. I de flesta fall kravställs en minsta tjocklek av 50 millimeter 
sprutbetong. För att säkra berget mot blockutfall tillämpas systematisk eller selektiv 
bultning. Systematisk bultning innebär att bultning sker i ett på förhand bestämt 
mönster. Vid selektiv bultning sätts bult för att säkra vissa specifika områden eller 
block. Idag anger Trafikverket att bergbult av en viss kvalité antas ge en avsedd teknisk 
livslängd av 120 år. 

Diskussion – livslängd, kapacitet och miljö 

På flera sträckor ser vi idag ett behov av fler parallella tunnlar och större tunnlar. Vid 
byggnation av Hällåsentunneln södra på 90-talet låg man steget före. Här byggdes en 
extra portal för ett kommande dubbelspår, se Bild 2. Man visste redan då att det 
kommer ett ökat behov i framtiden. 

 

Bild 2. Hällåsentunneln södra. Vid byggnation förbereddes för ett dubbelspår som idag, 
20 år senare är aktuellt. Foto: Per Vedin. 

Det är svårt att sia om framtiden. Behov och önskemål om snabbare, längre, större och 
tyngre tåg har dock varit detsamma de senaste 150 åren. Vi vill ha en högre kapacitet 
men bygger i många fall för små eller för få tunnlar. Idag finns alltför många exempel 
på suboptimeringar, speciellt för trånga passager med tunnlar, broar och skärningar. 
Våra bergtunnlar håller betydligt längre än många andra konstruktioner, därför måste vi 
anpassa läget och utforma tunnlarna så de går att använda i framtiden. Genom att 
eftersträva raka och stora bergtunnlar med minimal lutning framtidssäkrar vi 
infrastrukturen. 
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En annan skillnad mellan förr och nu är att vi förr oftare byggde för att forcera hinder. 
Idag bygger vi i större utsträckning tunnlar för att inte infrastrukturen ska utgöra ett 
hinder. Bergtunnlar, oavsett längd, minskar barriärverkan på ett miljömässigt sätt vilket 
är helt i linje med de krav som ställs med avseende på att minska mängden koldioxid i 
produktionen av nya anläggningar. 

Bergkonstruktioner, till skillnad från betong och stålkonstruktioner, är miljövänliga 
eftersom byggmaterialet redan är på plats och att massorna i de flesta fall kan användas 
i andra anläggningsprojekt. 

Genom att i högre grad studera alternativ utformning av tunnelsektioner skulle vi kunna 
minska mängden bergförstärkning utan att reducera bergtunnlarnas livslängd. Vi 
behöver fundera på vilken miljöpåverkan som är störst, större mängd bergschakt eller en 
mer omfattande bergförstärkning. I samband med det behöver även byggtiden och 
byggkostnaden analyseras. 

Tunnlar byggdes förr med minimalt med förstärkning. Produktionsmetoder tillät inte 
någon större omfattning av förstärkning av bergbult, sprutbetong eller betonginklädnad. 
Idag har produktionsmetoderna utvecklats vilket gjort att förstärkning med sprutbetong 
och bergbult är en regel. Något som innebär en högre miljöpåverkan. 

Det finns en möjlighet att den tekniska utvecklingen med bland annat högre 
produktionskapaciteter har lett till att vi i högre grad förstärker våra bergtunnlar bara för 
att det går och inte för att det verkligen behövs. Med en högre kapacitet kan också en 
ökad skadezon följa beroende på hur arbetet kravställs och följs upp. Något som i sig 
kan leda till en ökad mängd bergförstärkning. 

Slutsats 

De flesta av våra bergtunnlar kommer att stå betydligt längre än 120 år. Utmaningen är 
inte den tekniska livslängden utan den tid som det är samhällsekonomiskt rimligt att 
bedriva trafik. Det viktigaste att beakta är det geografiska läget, utformningen och 
möjligheten att utföra underhållsåtgärder. 
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