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Sammanfattning 

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult besitter många års erfarenhet av olika system för 

insamling av mät-, karterings- och produktionsdata från flera stora tunnelprojekt. Med 

produktionsdata menas i det här fallet information om sprängsalvor, injektering, bultning, 

sprutbetong och andra förstärkningsåtgärder. 

I många fall finns det ett värde i att kombinera produktions- och mätdata, till exempel för 

vibrationsprognoser eller uppföljning av injektering och inläckage. I andra fall kommer 

informationen att användas i projektets driftcykel eller vara en del av relationshandlingarna.  

Hur data kommer in från dessa projekt är mycket varierande beroende på beställar-

organisation, mätkonsult och entreprenör. Ofta är det komplicerat att samla in denna data. 

Leveranser av data har också undermålig kvalité, som svårlästa handskrivna noteringar. 

Insamlingen bör digitaliseras och automatiseras. Beställarorganisationerna bör kravställa 

digital leverans av all data redan i upphandlingarna, även om själva insamlingen av data sker 

manuellt. Detta bör ske via ett så kallat API eller meddelandesystem, som båda förklaras på 

ett pedagogiskt sätt i rapporten. 

En automatiserad och digitaliserad datainsamling leder till: 

• effektivare informationsutbyte 

• förbättrade analysmöjligheter 

• högre kvalité på informationen 

• billigare datainsamling  
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Inledning 
Anställda på Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB har sedan 2006 arbetat med mät- och 

produktionsdata i stora tunnelprojekt. Både som leverantörer av data och i beställar-

organisationer. 

I vårt arbete med detta har Dahlgren & Mejner noterat vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra. 

Dahlgren & Mejner har också noterat vad data används till och hur det används. 

Dahlgren & Mejner anser att det finns stora vinster med att förbättra datakvalité och 

automatisera överföring av data. 

Syfte 
Syftet med rapporten är att på ett redogöra för vilken data som samlas in i stora tunnelprojekt, 

vilken data som skulle kunna samlas in, samt hur och varför detta bör utföras effektivare. 
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Datainsamling i stora tunnelprojekt 
I ett tunnelprojekt så är en förenklad bild av datainsamlingen som nedan. Det finns: 

1. en mängd olika observationer om hur byggnationen påverkar omgivningen, 

omgivningsdata, till exempel grundvatten och vibrationer. 

2. en mängd olika parametrar om hur byggnationen har utförts, produktionsdata, till 

exempel sprängjournaler och injekteringsprotokoll 

3. information om berget, kartering, till exempel bergart och sprickor 

Byggherren tillhandahåller normalt ett eller flera system som samlar in denna data. Vissa data 

lagras som ”riktiga data” och annan data lagras som inskannade PDF:er. Med uttrycket 

”riktiga data” avses bokstäver och siffror som är lagrade som just det, och inte som bilder 

eller PDF. Är dom lagrades som siffror kan man rita ett diagram. Är dom lagrade som bilder 

eller PDF måste först någon konvertera det till riktiga data i till exempel Excel. 

Ofta kopplas data till en geografisk position, antingen med koordinater eller kopplad till 

sektioner längs en staklinje. 

Data som är insamlad används både för kontroll under byggskedet men också för framtida 

underhåll och drift av tunneln. 

Chaos, Redbex, Webforum och IDA/PDB är exempel på insamlingsportaler i tunnelprojekt. 

Hur data kommer in till insamlingsportalerna ovan varierar stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1 Olika typer av data som samlas in 
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Datatyper som samlas in 
I ett infrastruktur projekt idag så förväntas det att beställaren sparar en mängd data från olika 

datakällor. Datakällorna kan delas upp i tre huvudkategorier: omgivningsdata, 

produktionsdata och karteringsdata. 

Huvudsakligen är det entreprenörer som levererar produktionsdata, olika mätkonsulter 

levererar omgivningsdata samt geologer en som levererar karteringsdata. 

Vidare finns ofta en databas för fastigheter, där det lagras bland annat grundläggnings-

uppgifter. 

En del av den här datan används för analyser medan projektet pågår, en del används till 

relationshandlingar och en del sparas till förvaltning av objektet som byggs. 

• Produktionsdata 

o Injektering 

o Skrotning 

o Sprängning 

o Förstärkning 

o Bultning 

• Omgivningsdata 

o Grundvattennivåer 

o Nederbörd 

o Inläckage 

o Infiltration 

o Vattenkemi 

o Markkemi 

o Luftanalys 

o Flora 

o Fauna 

o Vibrationer 

o Luftstötvåg 

o Buller 

• Kartering 

o Sprickor 

o Vattenföring 

o Bergkvalité 

o Förstärkningshänvisningar 

o Q- eller RMR-system 
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Mognadsgrad 
Dom tre nivåer av digitalmognad som finns idag är: 

o Inskannade PDF:er lagrade i digitalt system 

o Digitalt inmatade data via formulär 

o Automatiskt överförda data 

Dessa stämmer väl överens med väl överens med mognadsgraden på BIM, från Mark Bew 

och Mervyn Richards. Precis som BIM bör branschen röra sig mot en integrerad miljö med 

”interoperabilitet”. 

Interoperabilitet är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera 

tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Det vill säga ”två eller flera systems 

förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra”. 1 

Då skulle beställare slippa tillhandahålla formulären som kommer beskrivas på kommande 

sidor, och kan istället få data uppladdat till sina system eller anropa systemet för att ladda ner 

data. Beställare kan inte räkna med att konsulter och entreprenörer tillhandahåller sådan 

funktionalitet, utan det är något som måste det bör ställas krav på vid upphandling. 

Formulär har även en högst begränsad datamängd, ska vi läsa över detaljerade loggar om till 

exempel bergets kvalité som utläses vid borrning, så måste dessa filer laddas upp. 

 

Figur 2 Mognadsnivåer av BIM 

                                                
1 https://it-ord.idg.se/ord/interoperabilitet/ 
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Användargränssnitt och applikationsgränssnitt 
Nedan förklaras vad gränssnitt för människor, användargränssnitt, och gränssnitt för datorer, 

applikationsprogrammeringsgränssitt är för något. 

Användargränssnitt 
En dörr har ett användargränssnitt. För att öppna och stänga dörren så finns det ett handtag. 

Det är vårt gränssnitt (”interface”) till dörren. 

En dörr kan också ha ett gränssnitt som en dator kan använda. Detta skulle kunna vara en 

styrenhet som talar om för dörren att den ska öppnas, baserat på information från en 

rörelsesensor. 

Styrenheten kan inte använda dörrhandtaget utan den behöver ett maskinellt gränssnitt, ett 

applikationsprogrammeringsgränssnitt eller ”application programming interface” (API).  

På samma sätt så har en mjukvara ett användargränssnitt, ofta en webbapplikation där en 

användare kan läsa data via webbsidor. Detta kan illustreras som nedan, en dator har 

information, som en användare läser via en webbsida. Ska ett annat system hämta samma 

information, så behövs ett applikationsprogrammeringsgränssnitt.  

Figur 3 Användargränssnitt 

Applikationsprogrammeringsgränssnitt 

En mjukvara behöver alltså ett applikationsprogrammeringsgränssnitt, API, för att ett annat 

system ska kunna läsa data. Detta är för att beställare ska kunna automatisera dataöverföring 

till sina system. Detta kan illustreras som nedan. Ett system läser data från ett annat system, 

precis som en människa läser data från ett annat system. Detta skulle kunna vara 

grundvattennivåer, injekteringsmängder eller vibrationsmätvärden.  

API:et är en del av programvaran i systemet till vänster. API:et tillhandahåller särskiljda 

funktioner, till exempel ”ladda ner mätpunkter” och ”ladda ner mätvärden tillhörande 

mätpunkt nr 1”. 

När det andra systemet anropar dessa funktioner, så returneras en lista med mätpunkter eller 

mätvärden. Det andra systemet kan då välja att spara ner dessa värden eller visa dom direkt i 

till exempel en karta. 

 

Figur 4 Applikationsgränssnitt 

API  

WWW  

Bergteknikdagen 2020



Filöverföring 
Innan det kom bra standarder för API:er, så användes ofta ett standardiserat protokoll för 

filöverföring, File Transfer Protocol. 

File Transfer Protocol eller FTP, ett av de tidigaste populära filöverföringsprotokollen för 

Internet. FTP är ett kommandobaserat protokoll för överföring av text och binära datafiler. 

Den första specifikationen skrevs redan 1971. 

FTP är på flera sätt ett osäkert protokoll, främst för att lösenord och data skickas i klartext 

vilket ger en potentiell risk att någon sniffar information från dataströmmen. Moderna 

programvaror använder ett grafiskt eller textbaserat gränssnitt som skal för kommandon. 

Redan långt före World Wide Web fanns värddatorer med filer allmänt tillgängliga för 

nedladdning. FTP var standardprotokollet för att komma åt filerna. Numera erbjuds filerna 

vanligen med protokollet HTTP istället, liksom vanliga webbsidor. 2 

Trots detta är det fortfarande mycket vanliga att leverantörer delar mig sig av data via FTP 

istället för via ett API. Rapporten kommer senare ta upp fördelar med att använda ett API 

istället för FTP. 

Exempel på beställarsystem för produktionsdata 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) som Region Stockholm driver, lagrar 

produktionsdata i ett system som heter Webforum. 

FUT har skapat flera formulär för inmatning av produktionsdata. I exemplet nedan visas 

formuläret för injektering. På nästa sida ser vi hur Trafikverket har valt att göra för 

bultredovisning i Redbex. 

Man kan undra om det är beställarens uppgift att tillhandahålla dessa gränssnitt. Många 

leverantörer har egna gränssnitt där dom matar in data, som sedan förs över till beställarens 

system automatiskt. 

Det finns också flera system där produktionsdata lagras som PDF:er i ett dokumentarkiv. 

                                                
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
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Figur 5 Bultprotokoll i Webforum 
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Trafikverket håller på att införa systemet Redbex, där vissa produktionsdata kan lagras som 

riktiga tal. Ofta lagras dock data som PDF:er i ett dokumentarkiv. 

Om en beställare ska tillhandahålla formulär som dessa är det av stor vikt att dom är 

lättanvända för entreprenör. Det bör också ingå redan i upphandlingen, vilken data som ska 

matas in och när data ska matas in. 

 
Figur 6 Bultprotokoll i Redbex 
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Vad finns i entreprenörernas system 
I system används av leverantörer finns en enorm mängd data lagrat på ett strukturerat sätt. 

Ingen av leverantörerna marknadsför API:er för den här typen av data (för vissa maskindata 

finns API:er färdiga). Endast ett fåtal produktionsparametrar har API:er.  

Eftersom data lagras på ett strukturerat sätt i dessa system, bör beställare åtminstone i varje 

fall kravställa att data skall laddas upp i textformat (till exempel CSV, JSON, XML) till FTP-

server för att kunna behandlas och lagras automatiskt. 

Exempel på parametrar som dessa system lagrar: 

• Tunnellinjer och koordinater 

• Konturer som kan kopplas till de olika tunnelsektionerna 

• Navigeringslasrar 

• Borrplansregler för att riggarna ska kunna räkna ut borrplaner enligt 

utsättarnas/beställarens krav 

• MWD-loggar 

• MWD-inställningar / kalibrering 

• Salvloggar 

▪ När var hur man borrat 

▪ Man kan se ner till individuella hål, typ av hål exempelvis kontur eller bult 

hål, längd, riktning, etcetera 

• Fixpunkter till totalstations navigering eller profilering 

• Profileringsloggar 

• Hantera riggtyper med olika program med olika IREDES-standarder 

• Sprängplaner 

▪ Fördröjning 

▪ Primer/booster 

▪ Typ av sprängämne 

▪ Tändkapslar 

▪ Hålladdning 

• Borrplaner 

• Bultplaner 

• Injekteringsplaner 

• MWG-loggning (injektering) 

• Undersökningsborrning 

• Vattenförlustloggning 

 

Entreprenörer, leverantörer och beställare bör tillsammans diskutera vilken data som ska 

delas och hur. Det finns en bra grund för att göra det betydligt bättre än branschen gör idag. 

 

För att till exempel visualisera geologi har en leverantör jättefin funktionalitet att visa 

svaghetszoner, som är loggade både från borriggar och geologer. Det fungerar dock bara om 

man har samma leverantör. Därför behöver branschen ett bättre system för att effektivt kunna 

utbyta data mellan system. Denna data skulle också kunna kombineras med ”Tunnel Seismic 
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Prediction” som Trafikverket använder på E4 Förbifart Stockholm. 3 Det kräver naturligtvis 

också att olika aktörer kan dela data effektivt mellan systemen. 

Att kravställa ett applikationsprogrammeringsgränssnitt 
Vissa konsulter levererar idag API:er utan att det kravställs av beställarorganisationen. Andra 

konsulter har förberedda system för att leverera data via filer till en så kallad FTP-server (yta 

där man kan ladda upp och ladda ner filer, beroende på behörigheter). 

I många fall finns det ingen möjlighet till automatisk delning av data alls, utan en användare 

får själva exportera och importera data. I vissa fall finns ingen bakomliggande system alls, 

utan data levereras på pappersprotokoll.  

I några upphandlingar som skett nyligen har beställaren ställt krav på att ett API ska 

levereras. Eftersom beställaren har känt till att vissa leverantörer har API på plats, och vissa 

inte, har beställaren gett en viss tid för att konsulterna ska hinna leverera ett API efter 

avtalsstart. 

I fallen nedan har beställaren mycket väl känt till vilken data som levereras i systemen. I 

andra fall bör beställaren specificera vilken data som ska laddas ner. Kravställer beställaren 

detta redan vid upphandlingen slipper beställaren vid ett senare tillfälle en diskussion vilken 

data som konsulter och entreprenörer ska dela med sig utav. Detta kan till exempel gälla borr-

, ladd- och tändplaner, som entreprenörer kan uppfatta som att de skyddas av immaterialrätt. 

Kräver beställaren att dessa ska levereras, så slipper projektet vid ett senare skede 

diskussionen om var som skyddas av immaterialrätt och inte. 

Här är några exempel på när API:er har kravställts i förfrågningsunderlaget. Det kommer 

spara projektet mycket tid när det kommer till att föra över data. 

 

Figur 7Exempel på kravställning av API 

 

Figur 8Exempel på kravställning av API 

                                                
3 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-

stockholm/Vagstrackning/SkarholmenSatra/Aktuellt-i-SkarholmenKungens-kurva/2020/trafikverket-anvander-

ny-teknik-i-tunnlarna/ 
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Figur 9Exempel på kravställning av API 

När beställaren kravställer API:er så kommer beställaren att tvinga branschen att digitalisera 

sig. Ett exempel på detta presenteras nedan. 

I Sverige finns det en handfull webbapplikationer för vibrationsmätning. Nya tunnelbanan 

ställde krav på API:er för integration med förvaltningens egna system. Innan fanns det ett 

system med ett dokumenterat API. Nu finns det tre system med dokumenterade API:er. 

Det är ett exempel på hur beställare kan driva branschen framåt. Det gör också 

upphandlingarna med rättvisa. Ofta kommer det krav på att skicka data automatiskt senare i 

projektet. Genom att begära detta redan upphandling blir projektet sannolikt billigare och 

upphandlingen blir rättvisare. 

API:er inom omgivningspåverkan är vanligt. Där ska beställare kräva att det finns ett API 

eller åtminstone automatisk och schemalagd uppladdning av textfiler. För data från 

entreprenörer är det inte lika enkelt i dagsläget. Där bör dock beställare kravställa 

uppladdning av textfiler (inte PDF) till en filserver. 

I kravställning bör det framgå att API:et ska vara säkert, vilka format som ska stödjas 

(normalt JSON/XML), vilket koordinatsystem eller staklinje som används samt vilken data 

som beställaren väntas kunna läsa ur systemet. 

Exempel på användning av API och FTP för överföring av data 
På projekt Västlänken och Olskrokens planskildhet använder Trafikverket idag cirka tio 

API:er från leverantörer som har API:er. Detta är grundvattendata, vattenkemi, luftkvalité, 

rörelse/sättning och väder. Utöver det finns automatiskt uppladdning via FTP för vibrationer, 

grundvattennivåer, infiltrationsanläggningar och extensometrar. 

All data ovan läses in minst en gång per dag, i vissa fall en gång per timme. Det här sparar 

mycket tid åt både konsulter och beställare. Det minimerar också misstag som att ladda upp 

fel fil eller på fel plats. 

FTP eller API 
Stora delar av problematiken löses genom att konsulter och entreprenörer laddar upp data 

antingen manuellt eller automatiskt med FTP. 

FTP står för ”File Transfer Protocol” och är en gammal standard för att föra över filer. Många 

av branschens mätsystem använder fortfarande FTP för filöverföring. 

Att föra över filer med FTP kan göras antingen manuellt av en människa eller automatiskt av 

en dator. På flera tunnelprojekt finns båda dessa lösningar. 

Med FTP kan man föra över till exempel textfiler och på så sätt få in riktiga data och inte 

inskannade protokoll. 
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Går det inte att kravställa API:er, för till exempel MWD-data (Measurement While Drilling) 

och det inte går att automatisera FTP-överföring, så bör projekten kravställa att datafiler förs 

över manuellt via FTP. 

API:er har dock flera fördelar över FTP-överföring, även när FTP-överföringen är 

automatiserad: 

1. Beställaren kan själv välja när data ska hämtas 

2. Beställaren kan själv välja hur ofta data ska hämtas 

3. Går något fel, kan beställaren automatiskt hämta data på nytt 

4. Beställaren behöver inte ge skrivrättigheter till beställarens system 

5. API-lösningar är säkrare än FTP-lösningar 

Genom API förflyttas makt från leverantören till beställaren genom att använda API istället 

för FTP. 

Effektivare analysmöjligheter med hjälp av API:er 
Bygg- och projektledare har behov av att kombinera data från en mängd olika datakällor för 

att göra bra analyser. Dessa data kommer från bland annat 

• MWD-data 

• Loggar från borriggarna 

• Laddata från laddutrustningen 

• Geologiska parametrar 

• Injekteringsdata 

Det är osannolikt att det kommer lyckas bygga alla analysfunktioner som behövs i en 

programvara, så behovet för att ta ut data via API:er kommer alltid att finnas. 

Detta gäller alltså även beställarens system. Så när system som Chaos, Webforum och 

Redbex handlas upp, bör det ingå API:er i förfrågningsunderlaget. Då får beställaren 

möjlighet att enkelt visa data i andra specialiserade programvaror som till exempel Matlab 

och ArcGIS. 

En projektledare och byggledare exporterar data utifrån flera olika system, inklusive 

Trafikverkets, och analyserar dessa data i externa program. Hade det funnits API:er till dessa 

olika system hade analyserna gått mycket fortare att genomföra, och dom hade även kunnat 

automatiseras. 

Snabbare leverans med API 
När det är möjligt att hämta data via ett API kan detta göras ofta. Det finns ingen resurs att 

betala för att ladda upp en PDF eller mata in data via ett formulär. Det möjliggör hämtning av 

data så ofta som beställaren vill. 

Bättre kvalité med API 
Leverantörer har data i bra systemen. Men dessa system har inga API:er. Då exporterar 

entreprenörer data i PDF-format, vilket blir väldigt svårt att analysera. Det går mycket tid på 

att exportera data och ladda upp data i andra system. Och det värsta är att data görs sämre, 

riktiga data tas bort när PDF-filer skapas. 

Bergteknikdagen 2020



När väl data är inne i beställarsystemet måste även dessa system av API:er för att det ska gå 

att analysera bra. 

Data i textformat förs från både borrigg och laddutrustning med USB-sticka. Programvara 

från leverantörer av borriggar och laddutrustning läser denna data och kan presentera den i 

sina program. Ofta förvanskas denna data innan den når beställare. Istället för att ”riktiga 

siffror” når beställaren så kommer data i ohanterbara PDF-filer. 

Så här kan det se ut på stora tunnelprojekt, data har lagrats som riktig data i entreprenörens 

system men scannas sedan in och måste tolkas av människa. 

 

Figur 10 Inskannade protokoll som tidigare har haft tolkningsbar data (”riktiga data”) 

I andra fall får beställaren in handskrivna data som kan vara svår att tolk även för en 

människa. 

 

Figur 11 Handskriven data 

Det är beställarens data 
I många fall kan bra produktionsdata i kombination med bra mätdata användas för analys. För 

Varbergstunneln togs det efter provsprängningar fram en indriftsanalys. För att bättre validera 

bergkonstanterna från provsprängningen med empiri från ett utfört projekt med liknande 

förutsättningar (bergtäckning grundläggning på sand) så tog konsulten ut data från det 

projektet. 
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Det är såklart jättebra. Men det hade inte fungerat om sprängjournalen och vibrationsvärden 

laddades upp som PDF:er, det hade tagit alldeles för lång tid. I det här fallet var data sparad 

som riktig data och en analys kunde därmed utföras. 

Dock så finns även här en brist. Datan ligger inte hos beställaren. Det var ren tur att konsulten 

hade tillgång till de här datan. 

Blir beställare bättre att samla in riktigt data, och inte PDF:er, så kommer beställaren att 

kunna tillhanda hålla data från många fler projekt och därmed få bättre analyser. 

Det blir alltså både billigare och bättre genom att använda API:er, istället för att betala för att 

konsulter ska ladda upp PDF-dokument. 

Framtid 
Precis som den utmärkta rapporten ” Digitalisation in Norwegian Tunnelling”4 skriver, så 

ligger framtiden i att kombinera flera olika datakällor, med bibehållen kvalité, för bättre 

analys. 

Major expansion in smart use of all the digitally collected data from: 

- sensors on jumbos, grouting-rigs, excavators etc 

- scanning and pictures from the face 

- environmental monitoring 

- digitally collected data from tunnel construction sites” 

Branschen bör enas om vissa gemensamma standarder för att underlätta överföring av data 

från främst entreprenörers system. Branscherna inom omgivningspåverkan har redan kommit 

så långt att de facto-standarder har etablerats, där räcker det att kräva ett API. 

I en längre framtid bör vi även gå ifrån API:er. För att ladda ner data från ett API så 

schemaläggs ett arbete som hämtar in informationen, till exempel en gång per dag eller en 

gång per timme. Det är sannolikt oftare än vad vi läser data när vi laddar upp det manuellt. 

Men varför kan inte till exempel borriggen eller sensorn skicka sina värden så fort dessa 

kommer in? Det kallas ”händelsedriven arkitektur”. 

5Händelsedriven arkitektur använder en publicera/prenumerera-modell, där producenter 

publicerar händelser och konsumenter prenumererar på dem. Producenterna är oberoende av 

konsumenterna och konsumenterna är oberoende av varandra. Du kan använda en 

händelsedriven arkitektur för program som matar in och bearbetar en stor mängd data med 

mycket låg fördröjning. Formatet är också användbart när olika undersystem måste utföra 

olika typer av bearbetning på samma händelsedata.” 

Det skulle alltså kunna vara en borrigg som direkt efter att den har borrat ett hål, skickar den 

informationen till en kö hos beställaren. Där tas meddelandet emot och kan både meddela 

någon samt uppdatera till exempel en BIM-modell med hålet som just hade borrats. 

                                                
4 http://nff.no/wp-content/uploads/2019/05/Publication-28.pdf 
5 https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/architecture/guide/architecture-styles/ 
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Slutsats 
Det finns både en bra grund i branschens system och bra anledningar till att beställare bör 

arbeta med på kravställning av automatisk dataöverföring, helst med API. 

Där det inte är möjligt med automatisk överföring bör beställare ställa krav på att data 

kommer in digitalt och inte som till exempel PDF-dokument. Det bör också ställas krav inom 

vilken tid datan skall in, hur lång tid det får gå mellan avslutat arbete och rapportering av 

data. 

Automatisk överföring av data leder till ökad datakvalité, tätare leveranser och effektivare 

analyser av data. 

Branschen bör tillsammans ta fram vissa standarder för hur data ska levereras och vad som 

ska ingå i leveransen. 
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