
2. Trafikverkets krav och råd för
tunnlar – i reglernas värld
Per Vedin, Trafikverket – Stora projekt – teknik och miljö

Inledning
Samhällets krav på snabba och effektiva transporter har ökat. För att kunna tra-
fikera med snabbare persontåg och tyngre godståg krävs rakare spår med liten 
lutning, vilket i praktiken innebär fler tunnlar. För vägtrafiken ställs krav på en god 
framkomlighet samt att trafik i storstädernas centrala delar ska reduceras. Detta 
skapar också en efterfrågan för fler tunnlar. 

Idag förvaltar Trafikverket ca 150 km väg- och järnvägstunnlar, (figur 1), merpar-
ten bergtunnlar. Till detta tillkommer andra undermarksanläggningar som till exem-
pel servicetunnlar och bergrum. Under de senaste 20 åren har antalet tunnlar ökat
med 100 km från 50 km till 150 km. Under en kommande 10 års period kommer 
anläggningen att ytterligare öka med 100 km till närmare 250 km. Antalet tunnlar 
blir fler, längre och mer komplexa. Detta har medfört att kraven på tillgänglighet och 
säkerhet resulterat i ett ökat kravställande.

Trafikverkets krav tunnel – I reglernas värld
Per Vedin, Strateg bergteknik och tunnelsäkerhet, Trafikverket - Stora projekt

Inledning
Samhällets krav på snabba och effektiva transporter har ökat. För att kunna trafikera
med snabbare persontåg och tyngre godståg krävs rakare spår med liten lutning, vilket i
praktiken innebär fler tunnlar. För vägtrafiken ställs krav på en god framkomlighet samt
att trafik i storstädernas centrala delar ska reduceras. Detta skapar också en efterfrågan
för fler tunnlar.

Idag förvaltar Trafikverket ca 150 km väg- och järnvägstunnlar, (figur 1), merparten 
bergtunnlar. Till detta tillkommer andra undermarksanläggningar som till exempel
servicetunnlar och bergrum. Under de senaste 20 åren har antalet tunnlar ökat med 100
km från 50 km till 150 km. Under en kommande 10 års period kommer anläggningen att
ytterligare öka med 100 km till närmare 250 km. Antalet tunnlar blir fler, längre och mer
komplexa. Detta har medfört att kraven på tillgänglighet och säkerhet resulterat i ett
ökat kravställande.

Figur 1. Ackumulerad längd för planerade och driftsatta tunnlar.
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Figur 1. Ackumulerad längd för planerade och driftsatta tunnlar.
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Den ökade tunnelängden har inneburit att samhället ställt högre krav på säkerheten 
då konsekvenserna av en eventuell olycka ökar i tunnlar med hög trafikbelastning 
eller stort resandeutbyte. Bland annat har detta skett genom de Europeiska regler 
för tunnelsäkerhet som getts ut både för väg- och järnvägstunnlar under senare 
delen av 2000-talet.

Den ökade efterfrågan på tunnlar har inneburit att antalet tunnlar ökat, speciellt i 
bebyggda områden, vilket ställer högre krav på utformning, dimensionering och ut-
förande. Även en större miljömedvetenhet har under det senaste decenniet medfört 
ett ökat kravställande med avseende på t.ex. grundvattenpåverkan.

Även om många nya tunnlar byggs åldras den redan driftsatta anläggningen. 
En bra kravställande är viktigt för att erhålla en lång livslängd på anläggningen. 
Den tekniska livslängdsklassen, TLK 120, innebär att en teknisk livslängd på 120 år 
uppnås med 90 % sannolikhet. Medelvärdet har antagits vara 25 % större, dvs. en 
medellivslängd på 150 år för tunnlars bärande huvudsystem. Ett sådant krav kan 
vara svårt att verifiera. Trafikverket har dock ett fall att hänvisa till. Järnvägstunneln 
Bränninge (133 m) är en bergtunnel vilken driftsattes 1861. Den slutsats som kan 
dras är att det redan då fanns ett kunnande inom tunnelbyggande vilket medfört att 
dagens livslängdskrav på det bärande huvudsystemet uppfylls då tunneln används 
än idag, 150 år senare. Givetvis med periodvis underhåll.

Mycket har skett sedan tunneln i Bränninge driftsattes. Tunnlarna blir längre och 
längre. År 2015 får Trafikverket sin längsta järnvägstunnel då Hallandsås, 8,7 km, 
öppnar för trafik. Inom en snar framtid kommer, vid sidan om Malmö, även Stock-
holm och Göteborg att ha underjordiska stationer i berg för tågtrafik.

Under de sista två decennierna har även vägtunnlarnas numerär ökat på sam-
ma sätt som järnvägstunnlarna. De längre tunnlarna byggs i storstadsområden 
och komplexiteten har ökat. Många tunnlar som byggs idag är inte enbart ett hål 
utan komplexa anläggningar med flertalet anslutande tunnlar, påfarter och avfarter. 
Södra länken är ett exempel på en sådan driftsatt tunnelanläggning. Inom ett antal 
år kommer även Norra länken att driftsättas och senare även Förbifart Stockholm. 
Dessa tre anläggningar utgör, när de är färdigställda, en tunnelängd av ca 80 000 m, 
80 % av totala tunnellängden för Trafikverkets alla vägtunnlar.

För att möta framtidens utmaningar stöttar Trafikverket branschens utveckling 
genom att övergå till mer funktionella krav och därmed öppna upp för nya, innova-
tiva lösningar.

Trafikverkets tekniska krav och råd tunnel
2009 startades ett samarbete mellan dåvarande Banverket och Vägverket med att 
skapa ett gemensamt regelverk för både väg- och järnvägstunnlar. Målet var att slå 
ihop Vägverkets ATB tunnel 2004 (publikation 2004:124) och BV tunnel (BVS 585.40). 

Att driva en tunnel ska inte skilja sig beroende på transportsystem då det i grund 
och botten är ett hålrum som ska skapas i samma typ av berg. Väg- och järnvägs-
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tunnlar har alltså många likheter och det är också bakgrunden till att regelverken 
slagits ihop. Syftet med denna sammanslagning var att få regelverken att:
• Stimulera till innovativa lösningar vid genomförande av investeringsobjekt
• Fungera bra i både utförande- och totalentreprenader.
• Bli mer konkurrensneutrala
• Förenkla för utländska anbudsgivare att hitta och förstå vårt regelverk
• Öka tydligheten i kraven så att feltolkningar undviks

I februari 2012 började Trafikverkets regelverk att gälla, Tunnel 11. Då detta sked-
de slopades samtidigt tidigare regelverk ATB tunnel 2004 och BV tunnel. Eftersom 
detta främst var en fusion av två gamla regelverk är många krav oförändrade från 
tidigare utgåvor och förändringar av kraven lämnades till kommande revideringar. 

Summan av sammanslagningen blev två nya dokument, Krav och råd, figur 2.
Krav är ett kontraktsdokument medan råd är ett kunskapsdokument. I tidigare re-
gelverk har krav och råd funnits i samma dokument vilket medfört oklarheter gäl-
lande vad som ingår i tecknade avtal.

Regelverkspyramiden
Trafikverket har ställt upp en pyramidmodell för regelverket, figur 3. I toppen av 
denna pyramid finns föreskrifter i Trafikverkets författningssamling (TRVFS) men 
även föreskrifter från tidigare Banverkets författningssamling (BV-FS) och tidigare 
Vägverkets författningssamling (VVFS).

Nivåerna under toppen är uppdelade i övergripande krav, krav och råd. Till skill-
nad från tidigare Banverkets och Vägverkets regelverk har krav på material, ut-
förande och kontroll lyfts ut för att behandlas i AMA och TRVAMA, Trafikverkets 
komplement till AMA. Anledningen till detta är att Trafikverket ska ställa krav på 
slutproduktens utformning och prestanda och att dessa kravdokument ska kunna 
tillämpas både i utförande- och totalentreprenader.
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Figur 2. Fusion av ATB tunnel och BV tunnel.
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Övergripande	krav
Övergripande krav tillämpas internt och ska styra Trafikverket verksamhet. Det är 
inte avsikten att avsteg ska ske från dessa. Beteckningen ”övergripande” syftar på 
kravens status och inte på kravens detaljeringsgrad. Övergripande krav tas fram 
utifrån behoven samhällsnytta, nytta för transportsystemet, livscykelperspektiv och 
systemstandard.

Den underliggande nivån krav ska vidareförmedla det som de övergripande kra-
ven innebär, men i en form som fungerar bättre i kontraktsammanhang. Detta bety-
der att övergripande krav aldrig åberopas i kontrakt.

Krav
Kravdokument tas fram och formuleras för att:
• Kunna åberopas i kontrakt
• Vara möjliga att verifiera genom mätning
• Var möjliga att kostnadsuppskatta för en anbudsgivare
• Visa öppenhet enligt EU-krav
• Inte diskriminera någon potentiell leverantör (LOU o LUF)

Regelverkspyramiden
Trafikverket har ställt upp en pyramidmodell för regelverket, figur 3. I toppen av denna
pyramid finns föreskrifter i Trafikverkets författningssamling (TRVFS) men även
föreskrifter från tidigare Banverkets författningssamling (BV-FS) och tidigare Vägverkets
författningssamling (VVFS). 

Nivåerna under toppen är uppdelade i övergripande krav, krav och råd. Till skillnad från
tidigare Banverkets och Vägverkets regelverk har krav på material, utförande och
kontroll lyfts ut för att behandlas i AMA och TRVAMA, Trafikverkets komplement till
AMA. Anledningen till detta är att Trafikverket ska ställa krav på slutproduktens
utformning och prestanda och att dessa kravdokument ska kunna tillämpas både i
utförande- och totalentreprenader.

Figur 3. Pyramidmodell för regelverket.
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Syftet med kraven är att uppnå rätt funktion utifrån samhällets behov. Detta kan till 
exempel vara krav på bärförmåga, kapacitet eller hastighetsklass. Krav kan även 
bestå av krav på teknisk prestanda hos system och komponenter till exempel kli-
mattålighet och tålighet mot utmattningsbrott.

Råd
Råd är ett kunskapsdokument. Rådsdokumentet kan höra till ett specifikt kravdoku-
ment men även vara fristående. Syftet med ett rådsdokument är att uppnå:
• Entydig tolkning av innebörden i ett krav.
• Tydlighet i krav genom förklaringar och exempel på lösningar.
• Förbättrad kalkylerbarhet

Råden kan till exempel bestå av godtagna exempel på utformning, dimensione-
ringsmetoder, material eller verifikationsmetoder. Råd formuleras för att användas 
av planerare, projektör, tillverkare, entreprenör eller förvaltare.

Utförande	material	och	kontroll
AMA anläggning 10 och Trafikverkets komplement till AMA 10 (figur 4), TRVAMA, 
ligger båda på nivån krav i regelpyramiden. I utförandeentreprenader är AMA ett 
krav och beskrivningen en specifikation av beställningen. I totalentreprenader är det 
upp till entreprenören om denne vill ansluta till AMA. Oavsett hur kraven på material, 
utförande och kontroll är formulerade i kontraktet innehåller AMA nyttiga kunskaper. 

Det händer att projektörer tror att det är fritt att ändra det som står i AMA anlägg-
ning. Detta är en missuppfattning. Det är endast Trafikverket som kan ange vilka 
ändringar eller tillägg som kan göras till AMA. 

Detta innebär att ändringar och tillägg i tekniska beskrivningar utöver vad som 
står i våra krav- och rådsdokument inkluderat TRVAMA och AMA 10 är avsteg från 
Trafikverkets regelverk och avsteg krävs.

Trafikverket har bestämt att AMA Anläggning 10 ska användas i utförandeentre-
prenader med förfrågningsunderlag daterat efter 2011-12-01. Finns det inga änd-
ringar eller tillägg i TRVAMA har Trafikverket bestämt att det som står i AMA anlägg-
ning ska gälla.

Figur 4. AMA anläggning 10 
och Trafikverkets komplement, 
TRVAMA anläggning 10.
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Tunnel 11 – förändringar från tidigare regelverk
Nya	krav.
Inriktning har varit att inte införa nya krav. Det har dock varit oundvikligt med vissa 
förändringar. Detta beror på förändringar i lagstiftning och regler. Mindre utredningar 
har initierats och i den mån de hunnit slutföras har resultaten inarbetats i Tunnel 11.

Exempel på nya krav som har tillkommit sedan ATB tunnel 2004 och BV tunnel 
gavs ut är:
• Eurokoder – europeiska konstruktionsstandarder
• Direktiv 2004/54/EG minimikrav för vägtunnlar på TEN-vägnätet.
• TSD tunnel, tekniska specifikationer för driftskompatibilitet - aspekt säkerhet i

järnvägstunnlar.

Krav och råd för material, utförande och kontroll är flyttat till AMA anläggning 10 och 
Trafikverkets komplement till AMA anläggning 10, (TRVAMA 10).

Kapitel vilka växt sedan ABT 2004 och BV tunnel är kapitel för säkerhet vid 
användning både för väg- och järnvägtunnlar. Detta beror på de nya krav nämnda 
ovan.

Bergspecifikt
En stor förändring från tidigare regelverk ATB tunnel 2004 och BV tunnel är som 
tidigare nämnts att i stort sett att alla krav och rådstexter för material, utförande 
och kontroll flyttats till AMA eller TRVAMA. De tidigare regelverken hade ca 25 sidor 
vardera i avsnittet ”bergtunnel”, totalt 50 sidor. Mycket av dessa avsnitt innehöll 
krav på material utförande och kontroll. I Tunnel 11 består huvudavsnitten ”berg-
konstruktioner” i krav och rådsdokumenten tillsammans av ca 8 sidor.

Tunnel 11 – giltighet
En vanlig fråga som ställs är giltigheten för Tunnel 11 i projekt vilka inte innebär 
nybyggnad av en tunnel. Enligt Tunnel 11 kan Trafikverket själv bestämma i vilken 
omfattning Tunnel 11 ska gälla vid tillbyggnad eller ombyggnad av tunnlar. Det be-
tyder att Trafikverket kan bestämma att utförande, material och kontroll inte behö-
ver följa AMA vid underhållsarbeten. Anledningen till detta är att tillgängligheten till 
många av tunnlarna inte möjliggör ett utförande enligt AMA och att specialproduk-
ter i många fall måste användas för att kunna utföra arbeten. Trafikverkets ambition 
är dock att där det är möjligt förbättra anläggningens prestanda vid underhållsarbe-
ten och minst ersätta defekta produkter med likvärdiga lösningar.

När regelverket revideras uppstår ofta frågan vid vilken tidpunkt vi inte längre ska 
ta hänsyn till nya eller ändrade krav. Någon gång måste ett regelverk låsas. Exakt 
tidpunkt när detta ska göras finns inte. Det beror på projektets komplexitet och 
avgörs således av vilka konsekvenser ett beslut att följa en ny revidering skulle få. I 
stora projekt kan kostnadsökningar i form av administration vid byte av regelverk bli 
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betydande. Anpassning till nya externa regelverk ska dock alltid ske i den omfatt-
ning de är tillämpliga.

Tunnel 11 gäller enbart för tunnlar, krav och råd för berg i dagen kravställs i Trafik-
verkets tekniska krav för geokonstruktioner, TK Geo 11.

Revidering och kommande aktiviteter
Trafikverket samlar in information och kommentarer på gällande regelverk löpande. 
Då brister eller oklarheter identifieras initieras forskning, utveckling eller mindre ut-
redningar. Detta sker i de flesta fall efter förslag från externa användare. Innan nya 
krav införs, förändras eller befintliga krav tas bort är det mycket viktigt att Trafikver-
ket har en fullständig bild av vad en förändring innebär ekonomiskt och för anlägg-
ningens funktion och underhållsmässighet. Detta medför i många fall att det tar 
tid att förändra regelverket. Vid direkta felaktigheter eller mindre förändringar kan 
Trafikverket besluta om avsteg från gällande regelverk eller beslut om att ett nytt 
krav ska gälla i specifika projekt. Trafikverket har nedanstående aktiviteter planerat 
för sina regelverk tunnel under 2013-2014.

Övergripande	krav	tunnel
Övergripande krav tunnel ska tas fram under 2013.

Krav	och	råd	–	Tunnel	11
Tunnel 11 revideras och en ny utgåva ges ut i början på 2014. Den kommande ut-
gåvan fokuserar primärt på att se över installationer i vägtunnlar.

Krav	och	råd	–	Säkerhet	i	järnvägstunnlar
Nya krav och rådsdokument tas fram under 2013 vilka ska ersätta Banverkets tidi-
gare Handbok och Standard för säkerhet i järnvägstunnlar.

Utöver ovanstående kommer Trafikverket även att nypublicera tidigare Banver-
kets Handböcker ”Aerodynamik i järnvägstunnlar” (BVH 585.35) och ”Projektering 
av bergtunnlar” (BVH 1585.36). 

Information om regelverk.
När beslut av Tunnel 11 genomförts och avsteg beviljats har information av dessa 
inte spridits tillräckligt bra ut till branschen. Trafikverket kommer därför att börja 
med riktade utskick till branschen inom områdena ”berg och tunnel” samt ”tunnel-
säkerhet” under 2013.
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Kompetens inom berg och tunnel och tunnelsäkerhet
Trafikverket har sedan bildandet 2010 och samordnat sin kompetens inom berg och 
tunnel i ett tekniskt nätverk. Syftet med detta interna nätverk är erfarenhetsutbyte 
och en möjlighet till diskussion och information. Nätverkets medlemmar är teknik-
chefer och specialister från olika teknikområden som berg, tunnelsäkerhet och in-
stallation. I dagsläget har nätverket cirka 35 medlemmar. I nätverket samordnas 
deltagande i referensgrupper och nationella och internationella organisationer. Även 
spridning av resultat från forskning och tunnelprojekt är en viktig uppgift. Genom 
detta nätverk går det alltid att få svar på frågor inom kompetensområdet och rätt 
väg in i Trafikverket.

Sammanfattning
Trafikverket har slopat ATB tunnel 2004 och BV tunnel. Dessa har ersatts av Trafik-
verkets krav och råd tunnel, TRVK tunnel 11 och TRVR tunnel 11.

Trafikverket kommer under 2013 att öka informationen ut till branschen avse-
ende regelverk berg och tunnel samt tunnelsäkerhet. Detta kommer att ske med 
riktade utskick till intressenter.

För att erhålla ett mer lättförståeligt och användarvänligt regelverk behöver 
Trafik verket feedback från användarna. Forskning, utveckling och teknikspecifika 
utredningar initieras i de flesta fall efter kommentarer från användarna.

Att förändra regelverket tar ofta lång tid. Detta för att säkerställa ett korrekt krav-
ställande med genomförda konsekvensanalyser.

Material utförande och kontroll har lyfts till AMA anläggning 10 och trafikverkets 
komplement TRVAMA. Detta för att lättare kunna åberopa Krav och råd i både utfö-
rande och totalentreprenader.
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