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ÅF och Atlas Copco demonstrerar hur en 3-D tunnelmodell med mycket varierande 
dimensioner kan importeras direkt till planeringsverktyget för Atlas Copco:s borrig-
gar. Importen möjliggörs tack vare branschstandarden IREDES.

Om projekt Förbifart Stockholm
Vad: En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel. Anslutningar till ytväg-
nätet via sex trafikplatser. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter.  

Vem: Trafikverket bygger ny väg och ny sträckning för E4 väster om Stockholm. 
Görs i nära samarbete med bland annat fem direkt berörda kommuner och SL.

Varför: Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingele-
den och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafik-
system.

Byggstart: Slutet av 2013.

Byggtid: Cirka 10 år. 

Budget: knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå).

Finansiering: ca 80% via trängselskatt och ca 20% från staten. Ingen trängselskatt 
planeras på Förbifart Stockholm.

Bakgrund
Projekteringen av förbifart Stockholm har präglats av en hög ambition att använda 
modern projekteringsmetodik och att utveckla sättet att projektera, handla upp och 
bygga tunneln. Under 2012 fastställdes en BIM-strategi hos Trafikverket som gav 
inriktningen mot att öka andelen modeller samt minska antalet ritningar i de slut-
liga förfrågningsunderlagen. I många tidigare projekt har modeller använts för att 
producera traditionella handlingar. Tvärsektioner, planer och profiler samt detaljer 
har genererats från modellerna för att beskriva hur anläggningen skall byggas. BIM-
strategin pekar ut att modellerna i förbifart Stockholm skall kunna användas som 
”gällande modeller”. Det innebär att de skall vara korrekta och kompletta så långt 
det är praktiskt möjligt.
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Typsektionen
På grund av miljöskäl och kostnadsskäl vill Trafikverket att vi optimerar tunneln 
så mycket som möjligt för att undvika onödigt berguttag. Det innebär att det inte 
finns marginaler i sektionen för att hantera lokalt förekommande objekt. Så även om 
man utgår från ett stort antal typsektioner så kommer tunneln ha en mycket varie-
rande utformning längs sträckan. Rampanslutningar, ledningskulvertar, driftutrym-
men, skyltar, fläktar, bommar, luftutbytesstationer, parkeringsfickor m.m. påverkar 
tunnelns sektion i stora delar av sträckan. Detta ställer stora krav på hur modellen 
utformas men också på hur den senare sprängs ut av bergentreprenören.

3D-projektering
För att kunna hantera detta på ett bra sätt så används avancerade programvaror 
i projektet för att bygga upp modellen. ÅF använder Bentley PowerCivil och Auto-
desk Civil 3D för detta. Modellen byggs upp parametriskt och de breddningar och 
detaljschakter som förekommer integreras i huvudmodellen. Anslutningar mellan 
dessa hanteras automatisk i systemen och i slutändan genereras en komplett mo-
dell med alla ingående breddningar, nischer, ledningsgravar, sidotunnlar, höjningar 
av tak m.m. Olika teknikområden utgår sedan från dessa modeller för att lägga in 
ledningar, kabelstegar, konstruktioner, skyltar. Tillsammans bildar dessa en samord-
ningsmodell där allt verifieras med avseende på kollisioner och byggbarhet.

Från 3D-modell till Rigg
För att på bästa sätt få över modellen från projekteringssystemet till en produk-
tionsmiljö har ÅF tillsammans med Atlas Copco undersökt hur detta bör gå till på 
bästa sätt. En av svårigheterna är att projekteringmodellen är en dynamisk modell 
som kan hantera förändringar parametriskt baserat på ett avancerat regelverk. Pro-
duktionsplaneringen bygger på statiska snitt där förändringar i sektionen hanteras 
vid varje snitt och sedan linjärt till nästa snitt. Detta innebär att man måste generera 
statiska snitt vid varje förändring som sker i sektionen. Sektionerna följer plan och 
profilgeometri så dessa behöver inte återskapas i snitten utan det är när det sker en 
förändring i tvärsnittet. 

Projekteringsmodellen kan dessutom hantera tvärtunnlar med en viss automa-
tik och integrera dessa till huvudmodellen. Eftersom produktionsplaneringen oftast 
inte tar med tvärtunnlar i den normala framdriften så måste separata snitt även 
skapas för dessa. Första steget är därför att definiera vilka snitt som skall genereras 
för att produktionsmodellen skall kunna återskapas så korrekt som möjligt utifrån 
projekteringsmodellen. För att underlätta överföring så genereras tunnelinformatio-
nen till formatet IREDES. Där sektioner, linjer och annan basinformation kan föras 
över till produktionsplaneringen. Demonstration av detta kommer att ske i samband 
med presentationen.
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Nyttoeffekter
Designfasen
Om man kan säkerställa informationskedjan från en komplett och gällande projek-
terad modell till produktionsplaneringsverktygen så behöver man inte upprätta de-
taljritningar i samma omfattning som tidigare. Förändringar i projekterad anläggning 
under byggskedet kan distribueras på ett säkrare, enklare och snabbare sätt direkt 
till entreprenören eftersom projektören har kontroll på hela flödet från projekterings-
modell till produktionsplaneringsverktygen.
En gällande och komplett modell får en högre kvalitet och är bättre verifierad när 
den lämnas över till entreprenören och antal justeringen i efterhand minskar.

Upphandlingsfasen
Entreprenören får ett mer detaljerat underlag att basera sitt anbud på. Preliminära 
borrplaner i kan upprättas under anbudsskedet vilket ger exaktare planering och 
anbudspris. Komplexa situationer kan identifieras och klargöras innan entreprenö-
ren lämnar anbud vilket minskar entreprenörens risk. Genom ett exaktare under-
lag kan entreprenörens logistikplanering förbättras redan i anbudsskedet, planerad 
framdrift och berguttag/transporter kan planeras noggrannare. Detta minskar risker 
och säkerställer att angiven tidplan kan innehållas. Eftersom komplett modell till-
handahålls minskar risken för felaktigheter i samband med att varje entreprenör 
bygger upp denna från 2D-ritningar. Dessutom har alla entreprenörer tillgång till 
samma modell vilket gör anbuden mer likställda.

Produktionsfasen
Då hela modellen finns tillgänglig i entreprenörens planeringsverktyg så kan borr-
planer planeras mer heltäckande och hänsyn kan tas till nischer, breddningar och 
andra detaljschakter. Produktionen kan dessutom påbörjas snabbare i uppstarten 
av projektet. Med modellen tillgänglig i riggen kan borraren ta större hänsyn till för-
ändringar av sektionen direkt vid fronten. Man minskar risken att ”glömma” detaljer 
och undviker att tvingas tillbaka i efterhand för kompletteringsschakter. Då data 
från riggarna kan återföras tillbaka till modellen kan injektering, planerad borrning 
i korsningspunkter, extra uttag m.m. optimeras och samordnas på ett effektivare 
sätt. Även planering förstärkningsarbeten underlättas på detta sätt.

Relationshandlingar	och	underhållsinformation
Med modellen som central punkt för dokumentation av planerad borrning, geo-
logiska karteringar/undersökningar, förstärkningar, scanningar m.m. så förbättras 
tillgängligheten till korrekt information om berget under driftsskedet. Dessutom un-
derlättas framtagandet av relationshandlingarna om detta sker underhand istället 
för i efterhand som är brukligt.
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