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Inledning
Tunnelindustrin har aktivt drivit på leverantörerna till att utveckla nya och bättre 
system och utrustningar. Resultatet av detta är en ständig förbättring av säkerhet 
och ökad framdrift vid drivning av tunnlarna, trots att kraven på bergförstärkning i 
många fall blivit striktare.

Drivningstiden för väg- och järnvägstunnlar är sällan mer än 2–4 år. Därför anlitar 
projektägaren oftast en entreprenadfirma för att bygga tunneln. Kontrakten omfat-
tas vanligtvis av tydliga direktiv när det gäller överberg och underberg, samt tidsra-
mar för att färdigställa projektet. Om dessa direktiv inte efterlevs blir påföljderna för 
entreprenören ofta stränga, vilket kan innebära skillnaden mellan god lönsamhet 
och katastrofal förlust.

På alla stora marknader för anläggningstunnlar är andelen entreprenörer hög, 
vilket leder till hård konkurrens där varje liten fördel som en entreprenör har gen-
temot konkurrenterna kan bli en avgörande faktor i upphandlingen av ett projekt. 
Möjligheten att kunna öka indriften eller bättre kontrollera tunnelns slutliga profil 
förbättrar chanserna att vinna en upphandling. Därför är hastighet, kvalitet och 
säkerhet mycket eftertraktade egenskaper hos en borrigg.

Sedan 1998 då Atlas Copco lanserade det datoriserade styrsystemet Rig Control 
System (RCS) har många förbättringar gjorts för att öka produktiviteten, kvaliteten 
och säkerheten för kunderna. En av de viktigaste aspekterna gällande användar-
vänligheten hos RCS är förmågan att skapa utmärkta resultat utan att vara bero-
ende av operatörer som har flera års erfarenhet. I tillägg kan utbildning med hjälp 
av simulatorer göra att entreprenören kan utbilda sina operatörer på Atlas Copcos 
utrustningar i förväg och därigenom säkerställa en kortare introduktionstid och för-
bättrad kvalitet vid drivningen av tunneln.

Vägtunnlars utformning i Skandinavien
Trafiksituation och tunnellängd är två faktorer som avgör utformningen av skandi-
naviska vägtunnlar. Vägtunnlar som är utformade för hög trafikmängd i storstads-
områden har ofta många olika tvärsektioner i varierande storlek.

Norska vägtunnlar delas in i olika tunnelklasser där utformningen av tunnlarna fås 
genom standarder. Nöduppställningsplatserna är 90 m långa och placerade med 
250–500 m mellanrum beroende på tunnelklass. För parallella tunnlar,  tunnelklass 
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E och F, behövs även extra genomfarter mellan tunnlarna med 250 m mellanrum, 
se figur 1 (Vegdirektoratet, 2014).

I Sverige byggs varje vägtunnel med en ny design. Under de senaste decen-
nierna har vägtunnlarna både ökat i antal och längd. De längre tunnlarna byggs 
i storstadsområden och många av dem är komplexa konstruktioner med flerta-
let anslutande  tunnlar, påfarter och avfarter (Vedin, 2013). På grund av miljö skäl 
och kostnads skäl optimeras tunneln så mycket som möjligt för att undvika onödigt 
berguttag, men utformningen på tunneln blir desto mer varierande med många 
olika tvärsektioner (Thorén, 2013).

Beslut om vilken typ av bergförstärkning som ska användas i trafiktunnlar base-
ras vanligtvis på bergförhållanden och trafikbelastning. Ofta krävs både en primär 
och en sekundär bergförstärkning. Den primära förstärkningen inkluderar skrot-
ning, bultning och fiberarmerad sprutbetong. Den sekundära förstärkningen i tunn-
lar med beräknad hög trafikmängd innefattar ofta inklädnad med prefabricerade 
betongelement eller platsgjuten betonginklädnad (Berggren et al., 2014).

Teknologi för förbättrad kvalitet på tunnelprofilen
Enligt en studie som presenterar ett index för bedömning av konturens kvalitet 
hos trafiktunnlar eller underjordsutrymmen visar att 40 % av det totala överber-
get orsakas av konturhålets påhuggsposition och 50 % av överberget orsakas av 
stickvinkeln, för bergmassor med Q-värden mellan 1–100 (Kim, 2009). Rätt position 
och vinkel för spränghålen är därför av betydande vikt.

Automatiserad borrning och hantering av borrplan
Atlas Copco’s lansering av RCS år 1998 var ett stort steg i utvecklingen av borr-
ning och sprängning. RCS introducerades med tre olika nivåer av bomstyrning, 

Figur 1. Nöduppställnings-
platser, nödstationer och 
tvärtunnlar i tunnelklass E 
och F. 
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Advanced Boom Control (ABC): ABC Basic med manuell styrning, loggning och 
diagnostik, ABC Regular med delvis automatiserad styrning och utökad loggning, 
samt ABC Total för helt automatiserad styrning. De två sistnämnda omfattar en 
digital borrplan och hjälp med hålets positionering och vinkel.

Idag har Atlas Copco mer än 3000 produkter med RCS världen över, där 90 % 
av alla Boomer med RCS har ABC Regular eller ABC Total valt som option. Det är 
ett styrsystem som är väl beprövat i fält.

Sedan RCS lanserades har flera jämförelser mellan RCS och manuell borrning 
utan hjälp med hålets positionering och vinkel visat att överberget är 10–20 % lägre 
vid användning av RCS ABC Regular eller Total jämfört med den manuella borr-
ningen, beroende på operatörens skicklighet. Underberg är också vanligt förekom-
mande vid borrning utan hjälp med hålets positionering och vinkel.

Dynamic Tunneling Package
Under 2016 lanserade Atlas Copco Dynamic Tunneling Package (DTP), en ny pro-
gramvara för borriggar. Genom att generera borrplanen i själva riggen kan borrpla-
nen skräddarsys för varje tvärsektion där riggen är navigerad. Detta leder till bättre 
noggrannhet vid drivningen, i synnerhet där arean på tvärsektionen ökar eller mins-
kar, eftersom borrplanen alltid blir anpassad till den aktuella sektionen, se figur 2. 

För att kunna använda programvaran måste en 3D-modell av tunnelprojektet och 
regler för borrplanen importeras till riggen via en USB eller Wi-Fi-anslutning. Efter 

Figur 2. Genererad borrplan anpassad till aktuell tvärsektion visas i en Boomer-display.
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att borriggen har navigerats vid gaveln skapar operatören en borrplan, och har då 
flexibilitet att justera borrplanen genom att flytta kilen samt flytta, lägga till eller ta 
bort individuella hål. Reglerna skapas i Underground Manager, Atlas Copcos pro-
gramvara för vanliga datorer, som används för planering, rapportering och uppfölj-
ning av data som skickas till och från Atlas Copcos borrutrustning.

Innan DTP lanserades skapades alla borrplaner manuellt i Underground  Manager. 
För tunnelsektioner där arean på tvärsektionen ökar eller minskar behövs flera olika 
borrplaner, vilket leder till ett stort antal borrplaner gjorda på förhand. Utmaningen 
med att skapa en serie förgjorda borrplaner för individuella tvärsektioner är att för-
utspå indriften av varje salva i dessa sektioner för att säkerställa att rätt borrplan 
används. Om indriften inte skulle bli densamma som den på förhand antagna, till 
exempel på grund av bergförhållanden eller problem med sprängmedel, kommer 
nästa borrplan inte vara anpassad till nästa tvärsektion. Detta kan lösas genom 
tidskrävande uppföljningar av varje salva och omjusteringar av borrplanen på kon-
toret, som sedan måste skickas tillbaka till riggen innan borrning av nästa salva. 
Erfarna operatörer kan lösa problemet genom att positionera hålen utan att ta hjälp 
av en borrplan. Detta leder dock till överberg eller underberg oavsett hur skick-
lig operatören är. Resultatet från genererade borrplaner i borrigg och på förhand 
gjorda borrplaner som använts i verkliga projekt visas i figur 3.

En annan funktionalitet hos DTP inkluderar bultplaner för systematisk borrning 
av bulthål, en ny funktion som gör att tak och väggar inte behöver märkas upp vid 
systematisk bultborrning med en Boomer. Ökade säkerhetskrav från industrin har 
lett till begränsningar när det gäller borrning samtidigt som personer befinner sig i 

Figur 3. Till vänster: borrplaner från DTP. Till höger: borrplaner gjorda på förhand som inte 
matchar tvärsektionerna.
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 korgen på riggen. Om bulthål måste målas upp manuellt på berget kan borrningen 
inte påbörjas förrän detta är utfört, vilket leder till att värdefull tid vid gaveln går 
förlorad. Genom att använda bultplaner kan både borrningen av bulthål och borr-
ningen av salvan påbörjas direkt, eftersom bulthålen inte behöver målas upp på 
bergväggen.

Märkbara fördelar med programvaran är bland annat:
• Förbättrad konturkvalitet
• Flexibilitet att justera borrplanen på riggen vid gaveln; flytta kilen samt flytta/

lägga till/tas bort individuella hål
• Risken att behöva vänta på en ny borrplan från kontoret elimineras
• Tidsbesparing för personal som skapar borrplaner
• Ökad säkerhet vid bultborrning för systematisk bultning
• Tidsbesparing vid bultborrning för systematisk bultning

Uppskattning av kostnader och besparingar
Överberg eller underberg resulterar i ökade kostnader i samband med installation 
av primär och sekundär bergförstärkning, oavsett vilken förstärkningsmetod som 
väljs.

Figur 4. Bultplan visas i en Boomer-display.
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Kostnad vid överberg
Överberg orsakas i de flesta fall av konturhålens position av påhugg och stick-
vinkel. Kostnader som är förenade med överberg kan delas in i två delar. Dels 
kostnader för losshållningen av berget och den primära bergförstärkningen, och 
dels kostnader för den sekundära bergförstärkningen. Båda dessa delar medför 
tidsfördröjningar som påverkar hela projektet.

Kostnader i samband med losshållning och primär bergförstärkning är bland annat:
• Tid
• Extra utlastning
• Extra bergbultar
• Extra sprutbetong
• Slitage på maskinerna
• Förbrukningsmaterial

Den ökade kostnaden för utlastning, bergbult och sprutbetong vid 30 cm överberg i 
en 5 km lång tunnel med en tvärsektion på 75 m2, 80 mm sprutbetong och en extra 
bult var fjärde meter blir ungefär 860 000 EUR, varav kostnaden för lastning och 
transport står för mer än hälften.

Om en platsgjuten betonginklädnad används måste det extra hålrum som orsa-
kas av överberg fyllas med betong. För en större tvärsektion medför detta att för 
varje extra cm överberg blir extrakostnaden 150 000 EUR räknat på en 5 km lång 
tunnel. Om överberget i detta fall ökar till 30 cm blir extrakostnaden 4 500 000 EUR.
Där en inklädnad med prefabricerade betongelement används, är hållfastheten hos 
bultarna som ska hålla elementen på plats dimensionerad för en viss längd. Vid för 
mycket överberg krävs ytterligare installationer för att kompensera för en längre 
bult, vilket medför behov av ytterligare material, fler arbetstimmar och risk för att 
projektet försenas. Till en 5 km lång tunnel med 7500 bultar som håller fast elemen-
ten kan ytterligare installationer krävas för omkring 10 % av bultarna, vilket medför 
en kostnad på 50 000 EUR för extra material och arbetstid.

Kostnad vid underberg
Underberg kan orsakas av icke gynnsamma bergförhållanden, sprängning, samt 
felaktig position och vinkel av salvhålen. Underberg medför ökade kostnader och 
en risk att tunnelprojektets färdigställande försenas. Extra sprängning av en sek-
tion, som i många fall redan är förstärkt med bergbultar och sprutbetong, medför 
ökade kostnader på grund av extra borrning, laddning, utlastning och bergförstärk-
ning. Kostnaden omfattar:
• Tid
• Mer sprängmedel
• Extra utlastning, utlastning av sprängt berg, sprutbetong och bergbult
• Extra bergbultar, för att ersätta de bultar som sprängs bort
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• Extra sprutbetong, för att ersätta sprutbetongen som sprängs bort
• Slitage på maskinerna
• Förbrukningsmaterial

Kostnaden för ovan nämnda faktorer, vid sprängning av endast en mindre sektion 
på 5 m2 med 30 cm tjocklek blir ungefär 900 EUR.

Tidsbesparing med bultplaner för systematisk bultning
Cykeltiden för att manuellt måla berget för borrning av systematiska bulthål är 
ungefär 15 min per salva. Genom att använda bultplaner med DTP kan denna 
arbetstid räknas bort. En 5 km lång tunnel där den genomsnittliga indriften per 
salva är 5 m resulterar i ungefär 1000 salvor. Om 15 min räknas bort från varje 
arbetscykel minskar tidsåtgången för att slutföra tunneldrivningen med ungefär 
250 h. Kostnader förknippade med utrustning och personal uppgår till ungefär 
800–1000 EUR/h. Det innebär att den potentiella besparingen uppskattningsvis är 
200 000–250 000 EUR.

Fallstudier
Sedan DTP lanserades i början av 2016 har Atlas Copco testat programvaran till-
sammans med olika entreprenörer och kunder inom gruvnäringen, där behoven 
varierar.

Veidekke Entreprenør AS
Veidekke, en av Norges ledande tunnelentreprenörer, arbetar med flera olika pro-
jekt över hela landet. DTP infördes framgångsrikt i företagets maskinpark i början 
av 2016, och är idag ett värdefullt verktyg för kvalitetssäkring och tidsbesparing. 
Jon-André Nilsen, Manager Surveying Technic Underground på Veidekke, är en av 
flera utvalda kunder som har deltagit i utvecklingen av DTP och bistått med värde-
fulla bidrag till programvaran.

RV80-projektet i Bodö var ett av pilotprojekten för DTP. En del av RV80 är en sek-
tion med två parallella vägtunnlar, båda 2,5 km långa, där ungefär 500 000 m3 berg 
ska losshållas. Bergförstärkningen som används i detta projekt omfattar selektiv 
bultning, sprutbetong, injektering, spiling, PE-skum samt inklädnad med prefabri-
cerade betongelement. DTP bidrar till kvalitetssäkring och minimerar kostnaden 
för överberg. Programvaran har fått ett positivt mottagande av borriggsoperatören 
Kent Simensen som tycker att programvaran är enkel att använda. ”Borrplansge-
neratorn har gjort vardagen min nere i tunneln mycket enklare”.

Ett annat projekt där DTP har införts är E134-projektet i Kongsberg. Där handlar 
det också om en parallell vägtunnel, med 2 km långa tunnlar, där 330 000 m3 berg 
ska losshållas. Bergförstärkningen omfattar systematisk bultning, sprutbetong, 
injektering, spiling samt inklädnad med prefabricerade betongelement. Förutom 
kvalitetssäkring har DTP förbättrat säkerheten för operatörerna och optimerat salv-
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cykeln genom att minska behovet av att måla tak och väggar för systematisk bult-
hålsborrning. Resultatet blir besparingar i både tid och pengar.

NEW Boliden AB
Boliden är ett ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Boliden är 
verksamt i sex gruvområden i Sverige, Finland och Irland. Gruvan i Renström togs 
i drift 1952 och är en av Sveriges djupaste gruvor med en djupramp på 1440 m. 
Gruvan i Kristineberg togs i drift 1940 och är den äldsta aktiva gruvan i Bolidenom-
rådet. Malmkropparna är belägna mellan 800 och 1500 m under markytan.

Dynamic Mining Package (DMP), som är en gruvversion av DTP med liknande 
funktioner, började användas i Renström för ett antal år sedan. Användningen av 
DMP vid ortdrivning i gruvan resulterade i en minskning av överberg, där 18 500 EUR 
kunde sparas in bara på kostnaden för utlastning vid ortdrivning av 200 m ramp. 
Orten hade en tvärsektion på 29 m2 och lastfickor och pumpgropar som var 20 res-
pektive 10 m långa, se figur 5. De lyckade resultaten från fältförsöken i Renström 
ledde till fortsatt utveckling av mjukvaran, som nu också har blivit introducerad i 
gruvan i Kristineberg.

Figur 5. Ritning av rampen i Renström.
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Slutsats
Den moderna tunnelindustrin fortsätter att driva teknikutvecklingen framåt i strävan 
efter att möta kraven i allt mer komplexa miljöer och för att ligga steget före konkur-
renterna. Kostnaderna i samband med olika metoder för tunneldrivning och bergför-
stärkning varierar. Oavsett metod är det dock viktigt att driva tunnlarna enligt plan.

Nya teknologier skapar betydande värden när de används i praktiken. Vikten 
av stöd från ledningen, rätt utbildning för operatörer och underhållspersonal samt 
uppföljning och kommunikation av resultatet är avgörande för att ny teknologi ska 
kunna implementeras framgångsrikt.

Fördelarna med att använda Dynamic Tunneling Package är många och kan ses 
ur flera aspekter. Tunnelprojektets färdigställande kan nås tidigare genom att opti-
mera salvcykeln, vilket gör att värdefull tid och pengar sparas. Genom att säker-
ställa god kvalitet på tunnelkonturen minskar mängden överberg och extraarbete 
på grund av underberg, vilket avsevärt förbättrar möjligheterna att uppnå ett fram-
gångsrikt och lönsamt projekt.
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