
Indien bygger bergrumsanläggningar 
för råolja med svensk hjälp
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Sammanfattning
Indiska staten har beslutat att genomföra ett program för strategisk lagring av ca 
18 miljoner m3 råolja i bergrumsanläggningar. Utbyggnaden skall ske i tre etapper. 
Den första etappen, som nu är under genomförande, omfattar ca 6 miljoner m3 och 
består av tre anläggningar.

Anläggningarna är lokaliserade till kustnära områden med pre-kambrisk berg-
grund av yppersta kvalitet och lagringen kommer att ske i oinklädda bergrum med 
vattenridå. För två av anläggningarna i etapp 1, Visakhapatnam på Indiens östra 
kust och Padur på den västra kusten, har en svensk konsultgrupp – SWECO, Skan-
ska Teknik och Midroc Engineering engagerats.

Byggande av den första anläggningen, Visakhapatnam, började i april 2008 och 
är nu inne i en intensiv fas och bergarbetena beräknas vara klara i november 2010.
Byggstart för anläggningen i Padur är planerad till februari 2010. Anläggningarna 
skall vara klara för drifttagning 2011 respektive 2013.

Projektbeskrivning
Allmänt
Indiska staten har beslutat att genomföra ett program för strategisk lagring av ca 
18 miljoner m3 råolja i bergrumsanläggningar. Utbyggnaden skall ske i tre etapper. 
Den första etappen, som nu är under genomförande, omfattar ca 6 miljoner m3 och 
består av tre anläggningar.

För projektets genomförande har man under Ministry of Petroleum and Natural 
Gas inrättat en särskild beställarorganisation benämnd Indian Strategic Petroleum 
Reserves Ltd (ISPRL) som i sin tur anlitat oljeministeriets ingenjörsföretag Engineers 
India Ltd (EIL) som Project Management Consultant (PMC). Eftersom denna typ av 
anläggningar inte tidigare utförts i Indien har man beslutat att engagera en sk Fo-
reign Backup Consultant (FBC). Kravet på konsulten var att man genomfört minst 
ett ”exactly the same” projekt (både storlek, produkttyp och lagringsprincip) samt 
ett antal likartade projekt för lagring av petroleumprodukter i bergrum.

För två av anläggningarna i etapp 1, Visakhapatnam (1.6 miljoner m3) på Indiens 
östra kust och Padur (3 miljoner m3) på den västra kusten, har EIL engagerat en 
svensk konsultgrupp - SWECO, med underkonsulter från Skanska Teknik och Mid-
roc Engineering. Den svenska konsultgruppens uppdrag omfattar förundersökning, 
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design, framtagning av kravspecifikationer och förfrågningsunderlag, entreprenad-
strategi, detaljerad byggtidplan och kostnadskalkyl, utvärdering av anbud, rådgiv-
ning vid upphandlingen samt deltagande i entreprenadstyrning, slutprovning och 
drifttagning. Den tredje av anläggningarna, Mangalore, genomförs med Geostock, 
Frankrike, som FBC. Skanska har tidigare på uppdrag av EIL utfört förstudier för ett 
antal möjliga lagringsplatser, däribland Visakhapatnam och Mangalore.

Detta föredrag avser den första anläggningen, Visakhapatnam, som är under 
byggnad sedan mars 2008. Anläggningen skall vara klar att tas i drift i början av 
2012. Anläggningsentreprenaden är upphandlad för Mangalore och arbeten pågår 
med arbetstunnelns portal

För anläggningen i Padur har upphandlingen av anläggningsentreprenaderna 
(med hänsyn till anläggningens storlek har berg- och betongarbetena delats på två 
jämnstora entreprenader) nu avslutats och byggstart beräknas ske i april 2010 med 
planerad drifttagning 2013.

Lagringsprincip
Anläggningarna bygger på den väl beprövade svenska traditionen för lagring av 
olja i oinklädda bergrum. Designen har, jämfört med de svenska anläggningarna, 
utvecklats bland annat för att tillåta gasövertryck i anläggningarna och med system 
för hantering av vax- och slambildningsproblem.

Gastrycket tillåts i driftskedet uppgå till 1.3 bars övertryck vilket innebär att ing-
en gas behöver frigöras till atmosfären vid normal drift. Om gastrycket stiger över 
denna nivå förbränns gasöverskottet med fackla. För att säkerställa gastäthet täcks 
hela anläggningen av en horisontell vattenridå.

För hantering av slam och vaxproblem i råoljan har anläggningen försetts med 
ett system för cirkulation av olja från anläggningen, uppvärmd till 70° C, utmed 
samtliga bergrumsbottnar.  Detta ställer  höga krav på oljepumparnas utformning 
och installation som måste kunna hantera olja med hög halt av slam och vax vid hög 
temperatur. För att underlätta utpumpning av slam och vax lutar bergrumsgolven i 
både längdled och tvärled.

Utformning av anläggningen
Anläggningens huvuddelar är:

• Tre ca 840 m långa bergrum sammankopplade till en ”w-form” – lagringsenhet A
• Två ca 320 m långa bergrum, sammankopplade i ”u-form” – lagringsenhet B
• Ett vattenridåsystem, 20 m över bergrummens tak, bestående av tunnlar och

borrhålsgallerier med 50–100 m långa hål .
• Tre inpumpningsschakt, 4 x 4 m
• Två pumpschakt, 6 x 12 m
• Arbetstunnlar
• Skiljeväggar och barriärer av betong
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Figur 1. Visakhapatnam anläggningens layout

Bergrummens olika längd beror dels på skilda driftfall (aktiv respektive passiv lag-
ring) och dels på geologiska faktorer. Dimensionerande oljeflöde är 10 000 m3/h vid 
fyllning och 6 400 m3/h vid tömning. Bergrummen är 30 m höga (vid pumpschakten) 
och 20 m breda. Se fig. 2.

För att minska risken för ansamling av slam och vax har bottnarna en lutning 
både i längdled, från inloppspunkterna mot pumpschakten, och i tvärled från mitten 
ut mot väggarna.

Figur 2. Tvärsektion vid pumpgrops- och inloppsgavlarna för lagringsenhet A
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Arbetstunnlarna har, med tanke på att kunna uppnå kort byggtid, utformats för en 
uttagssekvens bestående av takort och tre pallar samt för att medge tidigt färdig-
ställande av pumpgroparna så att de kan överlämnas till installationsentreprenören.
Tunneltvärsnittet är 8 x 11 m för att få plats med ventilation och för att medge mö-
tande trafik med bergtruckar.

Arbetstunnlarnas nedre delar kommer att utnyttjas för lagring av olja medan de 
övre kommer att vara vattenfyllda och ingå i vattenridåsystemet.
Trycknivån i vattenridån kommer att vara 40 m över bergrumstaken för att med 
tillräcklig säkerhet balansera drifttrycket i anläggningen. Förinjektering utförs i be-
gränsad omfattning i avsnitt med hög hydraulisk konduktivitet för att inläckaget 
till anläggningen i driftskedet med hänsyn till driftekonomin skall begränsas till ca 
15–20 m3/h. Efter rening kommer läckvattnet antingen släppas till havet eller vid 
behov användas för att höja trycknivån i vattenridån.

Riskhantering i projektet
För att uppnå en tydlig fördelning av kontraktuella risker mellan entreprenören och 
beställaren baseras kontraktet på ett antal geotekniska/geologiska referensvärden 
(Geotechnical Reference Conditions – GRC) som utgör gränsdragningen mellan ris-
ker som beställaren respektive entreprenören skall bära.

Följande parametrar ingår i referensvärdena:

• Marknivå
• Bergytans nivå, med ett variationsintervall
• Det fasta bergets yta, med variationsintervall
• Bergmaterialets tekniska egenskaper
• Separat bergprognos för varje tvärsnittstyp
• Grundvattenförhållanden

Bergprognosen bygger på Q-systemet och ett kontraktsvillkor är därför att all berg-
klassificering i byggskedet också skall göras med Q-systemet. Ersättningformen, 
med rörlig ersättning för bergschaktning och förstärkning samt för betongarbeten 
under jord, ses också som en del i riskhanteringen. Den prissatta mängdförteck-
ningen är därför strikt kopplad till bergprognosens olika kvalitetsklasser.

Geologiska förhållanden och bergprognos
Den dominerande bergarten är ”Khondalite”, som är en för den Indiska sub-kon-
tinenten förekommande och karakteristisk metasedimentär pre-kambrisk gnejs. 
Bergarten innehåller aluminiumsilikat och grafit samt har en riklig förekomst av gra-
nater, vilket ger den sitt karakteristiska utseende. Bergarten har hög hållfasthet och 
bergmassan är mycket lämplig för undermarksbyggande.
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En annan, men icke lika frekvent förekommande, bergart är ”Charnockite” vilken 
fått sitt namn efter Job Charnockite som grundade Calcutta på 1600-talet och vars 
gravsten var gjord av denna magmatiska pre-kambriska bergart. Bergarten uppträ-
der som intrusioner eller fickor i Khondaliten och har en mycket sämre hållfasthet 
och sämre motstånd mot vittring än denna.

Ett lager av laterit har på markytan en mäktighet på mellan 1 och 6 meter och 
vittringen av Khondaliten når som mest ett djup på ca 30 meter och dess mineral-
sammansättning gör att den är tämligen resistent mot vittring. 

Ett fåtal skjuvzoner korsar anläggningen och dessa har gett upphov till blockut-
fall (”kyrkor”) samt medfört ett behov av att för-förstärka bergmassan med ”spiling”.
Den pre-kambriska bergrunden har veckats i flera omgångar, vilket skapat dalar i 
landskapet där ett mer vittringsbenäget bergmaterial har eroderats bort. Detta har 
främst påverkat anläggningen i arbetstunneln och i schakten.

Bergtäckningen för huvuddelen av bergrummen har en mäktighet på mellan 130 
till 150 meter, vilket ger en vertikal spänning på ca 4 MPa. Spänningsmätningar 
har utförts under förstudien och dessa visar att den horisontella spänningen är 2,5 
gånger högre än den vertikala, som med vald orientering på bergrummen ger ett 
gynnsamt förhållande vad gäller valvstabilitet. Bergrummen är orienterade 50 gra-
der från den maximala horisontella huvudspänningens riktning.

Grunvattennivån ligger ca 50 meter under markytan och bergmassan, på berg-
rumsnivå, har ett medianvärde på hydraulisk konduktivitet om ca 5 x 10–8 m/s. Berg-
massan är hydrotermalt omvandlad vilket har lett till lerfyllda sprickplan och ett 
mycket begränsat inläckage, trots att vattenridån är trycksatt framför tunnel fronten. 

Bergprognosen är baserad på Q-systemet och framgår av nedanstående tabell.

Bergklass Q klass Prognos [%]

Good Q > 10 40

Fair 4 < Q ≤ 10 40

Poor 1 < Q ≤ 4 15

Very poor Q ≤ 1 5

Bergförstärkning
I denna bergmassa av god kvalitet, är det främst kilstabiliteten, i samband med 
stora spännvidder i taket och höga väggar, som måste säkerställas och syftet med 
bergförstärkningen är därför främst att förhindra blockutfall.

Bergförstärkningen är traditionell med slaka ingjutna bultar, bestående av 25 mm 
kamjärn, samt fiberarmerad sprutbetong. Bultlängden varierar generellt mellan 4 till 
6 m och sprutbetongtjockleken mellan 50 till 150 mm. Lokala anpassningar med 
andra mått förekommer.
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”Spiling”, för att erhålla en för-förstärkning av bergmassan, har utförts i begränsad 
omfattning i samband med passering av enstaka skjuvzoner. Inom ramen för entre-
prenörens ”aktiva design” mäts deformationer med optiska prismor i sektioner, var 
20:e meter, i bergrummen. Ett antal exstensometrar har också installerats, framfö-
rallt för att hålla kontroll på deformationerna i samband med skjuvzoner.

Detaljprojekteringen för bergförstärkning är entreprenörens ansvar. Den är base-
rad på FEM beräkningar beträffande spänningssituationen vid framförallt komplexa 
geometrier och beräkningar för kilstabilitet.  Förstärkningsfilosofin baseras på berg-
klassificering samt ”aktiv design”, med beräkningar och uppmätning av deforma-
tioner.

Upphandlingsmodell
Entreprenaduppdelning
För att bredda konkurrensen och underlätta för Indiska entreprenadföretag att delta 
i projektet har anläggnings- och installationsarbetena upphandlats i två separata 
entreprenadkontrakt. Anläggningsentreprenaden omfattar bergarbeten och betong-
arbeten under mark medan installationsentreprenaden omfattar samtliga installa-
tionsarbeten samt anläggnings och byggnadsarbeten ovan jord.

Kontrakts- och ersättningsfrom
Anläggningsentreprenaden kan närmast beskrivas som en styrd funktionsentre-
prenad – ”Design & Build”. Detaljprojekteringen av bergschaktning och bergför-
stärkning ingår i entreprenörens åtagande. Ett antal anläggningsdelar som be-
dömts som kvalitetskritiska för lagringsprincipens funktion – vattenridåsystemet, 
betongbarriärer, pumpschakt och pumpgropar, bergrumsgolven samt procedurer 
för provning av bergrummens täthet – utförs efter detaljprojektering som tillhanda-
hålls av beställaren.

Ersättningen av anläggningsarbetena delas i en fast del, främst avseende den 
fasta etableringen och en rörlig del där alla arbeten under jord ersätts via en prissatt 
mängdförteckning kopplad till bergprognosen.
Installationsentreprenaden är också ”Design and Build” med detaljstyrning av kva-
litetskritiska delar under jord, såsom pumpinstallationerna och systemet för cirkula-
tion av het olja. Ersättningsformen är fast pris.

Anbudsgivning och upphandling av anläggningsentreprenaderna
Åtta kortlistade entreprenörer inbjöds i ett första upphandlingsskede att avge icke 
prissatta tekniska anbud. Dessa utvärderades på följande kriterier:

• Metodbeskrivningar för arbetenas utförande i alla avseenden
• Organisation och nyckelpersonal
• Väsentliga entreprenadmaskiner och utrustning (minimikrav var formulerade i för-

frågningshandlingarna)
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• Tidplanens trovärdighet att anbudsgivaren, med angiven organisation och ma-
skinpark, kan genomföra arbetena på en stipulerad byggtid av högst tre år. Här
krävdes att anbuden skulle inkludera detaljerade planeringsdata på salvnivå för
att underlätta utvärderingen.

De fyra anbudsgivare som utvärderats som tekniskt acceptabla inbjöds därefter till 
den ekonomiska budgivningen som, ca två veckor efter avslutad teknisk anbuds-
värdering, genomfördes som ”Reverse Auction”. I korthet innebär detta att bestäl-
laren, via ett ”virtuellt auktionsrum” publicerar sitt utgångspris (framräknat av den 
svenska konsultgruppen) och anbudsgivarna under två timmar har tillfälle att bjuda 
under. Alla kan genomföra sin budgivning över Internet från sina respektive kon-
tor och alla, inklusive beställaren kan på bildskärm följa utvecklingen. Sekretessen 
säkras genom att man endast kan se vilken av anbudsgivare A, B, C och D som vid 
varje enskilt tillfälle har lämnat det lägsta budet. Namnet på vinnande företag avslö-
jades först efter avslutad auktion. Denna metodik har under senare år blivit vanlig i 
Indien och det finns företag som specialiserat sig på att tillhandahålla lösningar för 
de tillhörande IT- och säkerhetssystemen samt hela proceduren för auktionen.

Beställarens utropspris, som baserades på dens svenska konsultgruppens de-
taljerade produktionskalkyl, delgavs anbudsgivarna några dagar före auktionen så 
att man fick tillfälle att ha synpunkter på både prisnivå och a-priserna i mängdför-
teckningen. När auktionen stängdes hade de fyra anbudsgivarna, i en starkt ac-
celererande process, sammanlagt lämnat bortåt 300 bud och kontraktssumman 
hamnade ca 15 % under beställarens utropspris. Enligt upphandlingens spelregler 
innebar det att såväl den fasta delen som alla individuella a-priser i den rörliga er-
sättningsdelen i kontraktet reducerades med samma procentsats.

Upphandlingsförloppet blev med den valda metodiken snabbt och projektet 
kunde drivas från förstudie till tilldelning av anläggningskontrakt på mindre än ett år. 
Denna upphandlingsmodell har nu använts nu konsekvent för samtliga fyra anlägg-
ningskontrakt i den första etappen. Installationsentreprenaderna upphandlas däre-
mot med en konventionell ”två kuverts modell”, dvs. samtidig avgivning av tekniskt 
och ekonomiskt anbud. 

Anläggningskontrakten för de tre anläggningarna i fas ett har tilldelats Hindustan 
Construction, ett av Indiens största entreprenadföretag (2 kontrakt) och SKE&C, 
Korea (2 kontrakt).

Anläggningskostnad
Efter att tre anläggningsentreprenader och en installationsentreprenad är upphand-
lade, och att den första anläggningsentreprenaden är till ca 60 % genomförd, är 
prisbilden att den direkta byggkostnaden för en komplett driftklar anläggning är ca 
900 SEK/m3 lagringsvolym. Anläggningsentreprenaden står då för ca 45 % av den 
totala kostnaden.
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Status för entreprenadarbetena
Vid årsskiftet 2009-2010, dvs. efter ca 20 månaders byggtid har ca 50 % av bergut-
taget gjorts. Arbeten pågår med takorter och pall 1 i enhet A , och med pall 1 och 2 
i enhet B. I enhet B är takorterna klara.

Samtliga takorter beräknas vara färdiga i månadsskiftet februari mars 2010 och 
hela bergarbetet skall vara avslutat i november 2010. Det innebär ca 3 månaders 
försening i förhållande till kontraktstidplanen. Förseningen uppkom under det första 
halvåret på grund av vissa inkörningsproblem, men därefter har framdriften i stort 
sett varit i linje med tidplanen.

Genom att det i nuläget finns ett stort antal arbetsfronter, både takorter och pal-
lar, ligger kapaciteten sedan några månader på ca 100 000 m3/månad.

Erfarenheter från hittills utförda bergarbeten
Inledningsvis hade den Indiske entreprenören betydande problem att uppnå fö-
reskriven kvalitet, främst vad gäller kontursprängningen och bergförstärkningen. 
Vidare var framdriften långsammare än planerat. Ett uppenbart skäl till detta har 
varit bristen på erfaren arbetskraft i kombination med otydlig arbetsledning. Efter 
en ”learning curve” på bortåt ett år, med många och långa diskussioner med entre-
prenören, fungerar bergarbetena nu i stort sett bra.

Arbetena med vattenridån fungerade väl, mycket tack vare att Wassara sänk-
hammare valdes för borrningen av ridåns hål som kunde utföras väl inom tolerans-
kravet på 5 % avvikelse. Ridån kunde därmed utan problem trycksättas i god tid 
före start av berguttaget i bergrummen.

Trots den trycksatta vattenridån har inläckaget till bergrummen visat sig vara 
mindre är beräknat. Som följd av detta har injekteringens omfattning kunnat re-
duceras till åtta 20-meters skärmar vid rummens schaktändar. Vatteninflöden av 
betydelse har i princip endast inträffat där de ovan nämnda skjuvzonerna korsar 
bergrummen.

Q-klassificeringen utförs av entreprenören och föreslagen bergförstärkning re-
dovisas för beställaren som lämnar ”No objection”, i förekommande fall. Man kan 
konstatera att detta system har brister och projektet innehåller klassiska menings-
skiljaktigheter beträffande bedömd bergkvalitét beroende på parternas ställnings-
taganden och olika intressen.
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Figur 3 Sammanställning av Q klassificering årsskiftet 2009-2010
(röd = V.Poor, gul = Poor, blå = Fair, grön = Good)
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