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Inledning 
Under 2007 introducerade Atlas Copco en integrerad tunnelskanner/profiler. Tunnelskannern som är integrerad i 
styrsystemet monteras på bergborrningsaggregaten, och ersätter de tidigare förekommande varianterna av icke-
integrerad skannerutrustning. Atlas Copco Tunnel Profiler, som systemet heter, används idag av flera entreprenörer 
vid olika projekt i Skandinavien och Finland.  Atlas Copco Tunnel Profiler kan skanna en tunnel på 65m2 på bara 
5 minuter och är naturligtvis integrerad med det datoriserade styrsystemet för bergborrningsaggregaten, vilket 
medför att resultatet av skanningen omedelbart finns tillgängligt för analys på dataskärm i borraggregatet samt 
i Tunnel Manager, Atlas Copcos programvara för tunnelplanering.

Under 2008 introducerades en metod att navigera bergborraggregatet med en, i styrsystemet integrerad, 
totalstation. Totalstationsnavigering används även den av flera entreprenörer i bland annat Skandinavien 
och Finland. Att använda totalstation vid navigering är i sig inte något nytt, men då denna integrerats med 
styrsystemet ges möjlighet för enskilda operatörer att använda denna metod, utan direkt assistans av en 
utsättare. Totalstationsnavigering ger en mycket exakt angivelse av borraggregatets position i förhållande till 
tunneldesignen. En noggrannhet på +/-1cm, att jämföras med de +/-10cm som vanligen fås med den traditionella 
metoden med tunnellaser och siktplattor på borraggregatets matare. 

I Atlas Copcos koncept ”High Precision Tunnelling” ingår förutom Totalstationsnavigering och Tunnel Profiler, 
även:

• Programvara för tunnelplanering:  Tunnel Manager, Tunnel Manager PRO samt Tunnel Manager MWD

• Measurement While Drilling (MWD) – insamling av olika borrdata och tolkning av dessa för att
exempelvis tidigt kunna identifiera variationer i berget.

• Rig Remote Access (RRA) – är ett stöd för trådlös eller trådbunden kommunikation mellan borraggregat
och planeringskontor. Att kunna skicka planeringsdata till aggregatet och att samtidigt kunna få loggfiler
skickade från aggregatet till kontoret, samt möjlighet att från en extern dator logga in i borraggregatets
styrsystem, och titta på menybilder, se inställningar och på distans kunna felsöka och planera åtgärder.

Historik 
Att vid tunneldrivning navigera borraggregatet har alltid varit viktigt för att säkerställa tunnelns utseende och 
sträckning, från Eupalinos tunnel från 530-talet före Kristus till dagens byggande av Norra Länken är och har 
behovet av navigering, att veta var man befinner sig, varit grundläggande. 

Eupalinos tunnel byggdes på ön Samos för att förse den dåvarande staden Samos, omedelbart väster om 
Pythagorion, med dricksvatten från en källa 2 kilometer nordväst. Den 1036 meter långa tunneln byggdes genom 
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det mellanliggande berget, och för att spara tid byggdes tunneln från båda sidorna. Efter smärre korrigeringar 
kunde man förena tunnlarna. Byggtiden har beräknats till mellan 5–15 år.  

Eupalino behövde nog inte oroa sig 
för straffavgifter om tunneln blev nå-
got större eller mindre än planerat, 
på motsvarande sätt som dagens tun-
nelbyggare kan. Begreppen överberg 
samt underberg var nog okända på Eu-
palinos tid, bara tunneln var stor nog 
för arbetarna var den nog tillräcklig 
för den planerade vattenmängden och 
beställaren således nöjd. Något krav 
på noggrannare profilmätningar fanns 
inte. 

I dag, å andra sidan finns den hårda 
krav både vad det gäller underberg, 
tunneln får ju inte bli för liten, och 
överberg, med bland annat stora kost-
nader för sprutbetong och utlastning av onödigt material som följd. Andra anledningar till att vilja navigera med 
precision kan vara att kunna följa en malmkropp och på det viset slippa bryta onödigt gråberg, säkerställa att 
orter och ramper får rätt profil och en rimligt slät sula, samt att loggning av data kan kopplas till rätt tunnel/ort.

Navigering av borraggregat i nutid
Kraven på dagens tunnelbyggare att effektivare hantera över- och underberg leder till ett ökat behov av mer so-
fistikerad utrustning för att navigera borraggregatet och snabbt detektera resultatet av utfört arbete. 

Den idag ledande metoden att navigera ett borraggregat är att använda en till tunnellinjen relaterad laserlinje. 
Man förbereder borraggregatet genom att i dess styrsystem läsa in relevant tunnellinje/laserlinje och borrplan. 
Därefter positionerar man exempelvis den ena mataren, för ändamålet försedd med ett riktinstrument, två styck-
en siktplattor, i linje med laserlinjen så att lasern lyser genom den första plattan och träffar den andra. I och 
med detta är matarens riktning i parallell med laserlinjen och systemet kan därefter, genom sensorer i alla leder, 
bestämma var borraggregatet befinner sig i relation till tunnellinjen. 

Vad systemet inte vet är dock var utefter tunnellinjen aggregatet befinner sig utan ett sektionsnummer måste 
också anges. Då sektionsnummer angetts vet borraggregatets styrsystem vart aggregatet befinner sig i förhål-
lande till den aktuella designen/ tunnellinjen. 

Noggrannheten i denna metod är ca +/- 10 cm, vilket vanligen är fullt tillräckligt.

Bild 1. Eupalinos tunnel

© 2009, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Bild 2. Navigering, med laser och siktplattor

Andra metoder, kanske mest använd i gruvmiljö, är gruvnavigering. Denna metod passar, framför allt, vid 
tillfällen då man önskar större frihet i navigeringen för att till exempel följa en malmkropp, och samtidigt borra 
efter en borrplan. Denna metod har i detta läge ingen koppling till en eventuell design, men om den kompletteras 
med en tunnellinje kan man ge borrloggen ett sektionsnummer (namn) för senare utvärdering i kontorsdatorn.

Navigering med hjälp av totalstation
I takt med ökade krav på precision och enkelhet har andra metoder att navigera utvecklats. Under 2008 intro-
ducerades en metod att navigera bergborraggregatet med en, i styrsystemet integrerad, totalstation. Att använda 
totalstation vid navigering är i sig inte något nytt, men då denna integrerats med styrsystemet ges möjlighet för 
enskilda operatörer att använda denna metod, utan direkt assistans av en utsättare. 

Totalstationsnavigering ger en mycket exakt angivelse av borraggregatets position i förhållande till tunneldesig-
nen, med en noggrannhet på +/-1cm i förhållande till tunnelkoordinatsystemet. 

Bild 3. Navigering med totalstation

© 2009, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Utrustning som behövs för att navigera med hjälp av integrerad totalstation
För att navigera med hjälp av totalstation måste borraggregatet vara utrustat på ett visst sätt. Till att börja med 
måste borraggregatet ha en nivå på styrsystemet som stödjer borrplanshantering, i Atlas Copcos fall behövs 
lägst ABC Regular (Advanced Boom Control) samt en del extra hårdvara.

• Borraggregat med lägst ABC Regular
• CCI-modul (Kommunikationsmodul)
• Radiomodem
• Referenspunkter i tunneln med tillhörande prismor
• Prismor på borraggregat (om totalstationen monteras på stativ)
• Totalstation
• Mjukvara

Idag används en fristående totalstation placerad på ett stativ. Målet är att så småningom placera totalstationen på 
en lämplig plats på borraggregatet och därigenom ytterligare förenkla systemet. Totalstationen är som nämnts 
tidigare integrerad i styrsystemet på borraggregatet. Genom radiokommunikation mellan totalstation och 
aggregat, kan alla steg vid navigering förutom uppställning och nivellering av totalstationen, sköts från hytten 
på borraggregatet.

Förberedelser för navigering då totalstationen är placerad på tripod

• Aktuell tunnellinje, referenspunkter, borrplaner måste överföras
till borraggregatets styrsystem.

• Prismor monteras på referenspunkterna i tunneln.

Arbetsgång
Förutsatt att ovan nämnda förberedelser har utförts. 

• Borraggregatet grovnavigeras till lämplig plats, exempelvis i
mitten av tunneln, på lagom avstånd från stuffen.

• Totalstationen placeras på sin tripod bakom borraggregatet
och nivelleras.

Bild 4. Leica Red Line totalstation
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I borraggregatets hytt
En av borraggregatets matare positioneras mot gaveln som referens. 

I navigationsmenyn väljer man ”Total station” som navigations metod, man anger också vilket navigationsdjup, 
hur långt fram på tunnellinjen som ska tas med i beräkningen vid navigeringen.

När man sedan trycker på knappen “Es-
tablish TPS” söker totalstationen automa-
tiskt efter referenspunkterna på borrag-
gregatet, för att identifiera positionen av 
dem. 

Därefter trycker man på knappen ”Navi-
gate”. När detta val gjorts söker totalsta-
tionen efter referenspunkter i tunneln och 
när erforderligt antal punkter är identi-
fierade skickar totalstationen över navi-
gations koordinater till borraggregatets 
styrsystem via radiosignal.   Aggregatet 
är nu navigerat i tunnelkoordinatsystemet, 
med en noggrannhet av < +/- 1 cm. 

Profilmätning med skanner monterad på borraggregatet
Tidigare varianter av tunnelskanner, exempelvis tidiga Beaver Profiler har fungerat helt fristående från borrag-
gregatet. Dessa har visserligen gjort mätningar av profilen som kunnat jämföras med en teoretisk profil och 
senare utvärderats i en planneringsprogramvara, men det har varit ett både mer komplicerat och tidskrävande 
arbete än vad som är fallet idag . Tidigare har det varit nödvändigt att navigera både borraggregatet och tun-
nelskannern var för sig. Resultatet av mätningarna har inte heller lika enkelt kunnat presenteras och dokumen-
teras, men med dagens, i styrsystemet, RCS, integrerade tunnelskanner behövs endast en navigering. Navigerar 
man borraggregatet blir skannern automatiskt navigerad och tvärtom. 

Även precisionen av skanningen har ökad, framför allt i de fallen man navigerar med totalstation Man navigerar 
då borraggregatet med en precision av +/-1 cm istället för cirka +/- 5cm vilket är en vanlig siffra då det gäller 
navigation med hjälp av tunnelskannern.

Användningsområden för tunnelskanner
En tunnelskanner kan hjälpa till att driva tunneln med en optimal profil i förhållande till planerat utseende. Den 
är ett verktyg för att finjustera borrplanerna i förhållande till hur resultatet av närmast föregående salva. 

Visning av underberg och överberg 
Att snabbt kunna identifiera underberg och därmed kunna borra och skjuta tillsammans med nästföljande 
salva sparar både tid och pengar för entreprenören. Skannern visar också på storleken av överberg och kan 
på så sätt hjälpa till i arbetet med att finjustera borrplaner i syfte att minska mängden överberg och därige-
nom minska kostnaderna bland annat för sprutbetong samt att transportera ut onödigt berg. 

•

Bild 5. Navigeringsmeny (in zoomad)
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Minskat behov för utsättare att utföra enkla uppdrag 
Ett annat användningsområde är manuella mätningar på enskilda punkter i tunneln. Med hjälp av en joy-
stick riktas laserstrålen mot en intressant punkt, knöl eller en bult, och punktens koordinater loggas.

Tjocklek på sprutbetong 
Mätningar före och efter det att sprutbetong installeras ger också en indikation på tjockleken av sprutbe-
tongen, men Atlas Copco Tunnel Profiler är i dagsläget inte avsett att vara ett verktyg för verifierande mät-
ning. Då man måste flytta borraggregatet mellan mätningarna kommer noggrannheten vid navigering sätta 
gränsen för precisionen på mätningarna. Navigeras aggregatet med en precision av +/- 5 cm adderas detta 
till precisionen av skanningen vilket får till följd att mätningarna endast kan ses som indikerande och inte 
verifierande.   

Navigering av borraggregat och skanner 
Ytterligare ett användningsområde är, som tidigare nämnts, navigering av borraggregatet. 

Snabbt resultat
Att skanna en tunnel på 65m2, med en salvlängd på 5 meter tar endast cirka 5 minuter. Detta gör att systematisk 
skanning av tunneln kan passas in i den normala tunnelcykeln utan att förlora värdefull tid. Det är faktiskt 
möjligt att skanna under tiden man borrar nästa salva, men med sämre precision, på grund av vibrationer och 
liknande, som följd. Resultatet av skanningen kopplas sedan automatiskt till aktuell profil och loggas.

Utrustning för att kunna skanna samt navigera med Atlas Copco Tunnel Profiler
För att skanna och navigera med hjälp av integrerad tunnelskanner måste aggregatet vara utrustat på ett visst 
sätt. Till att börja med måste borraggregatet ha en nivå på styrsystemet som stödjer borrplanshantering (Atlas 
Copco, ABC Regular (Advanced Boom Control)) samt en del extra hårdvara.

• Borraggregat

• Atlas Copco Tunnel Profiler bestående av:
– Skanner med fästkonsol
– Extra Profiler pekskärm/dator i hytten på borraggregatet
– Switchbox i hytten
– Programvara

• Planneringsprogramvara för att utvärdering av profilloggarna på en kontorsdator

• Tunnel Manager Pro eller Tunnel Manager MWD

• För att skanna behövs
– Tunnellinje
– Konturdata
– Giltig navigering från borraggregatets styrsystem (eller från skannern)

• För att navigera behövs
– Tunnellinje
– Fixpunkter
– Och/eller en laserlinje

•

•

•
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Förberedelser
• Aktuell tunnellinje, konturdata, eventuella fixpunkter och laserlinje är överförda till borraggregatets

kontrollsystem samt till skannern.

• Borraggregat eller skanner navigerade i förhållande till tunnellinjen.

Skanning av tunnelprofil
Innan man kan börja skanna måste man bestämma hur skanningen ska utföras, vilket punkttäthet, avstånd mel-
lan registrerade punkter, man önskar, hur långt ned mot sulan man önskar skanna, hur lång del av tunneln som 
ska skannas, samt hur skannern ska röra sig, längs tunnelaxeln eller längs gaveln.  

Storleken på tunneln, valet av skanningsmetod samt vilket avstånd mellan registrerade punkter som angetts, styr 
tiden för skanningen. Laserns hastighet på berget är alltid den samma. Det är oftast snabbare att skanna i tun-
nelns längdriktning. 

När skanningen är avslutad visas resultat direkt på Profiler-skärmen. Bilden som visas består av två delar, en 
övre och en nedre del. Den nedre delen visar det skannade resultatet i förhållande till den teoretiska tunnelkon-
turen. Punkterna utanför profilen indikerar överberg och punkter innanför konturen underberg. Den övre delen 
av skärmbilden visar den teoretiska konturen som en rät linje, och där alla punkter ovan den teoretiska linjen 
markerar över berg och de under linjen underberg.

Loggfiler från Tunnel Profiler kan också sparas och föras över till kontorsdatorn och Tunnel Manager program-
met, där den avbildade profilen kan jämföras mot den teoretiskt riktiga profilen och se storlek på över- samt 
underberg. Dessa uppgifter kan då ligga till grund för eventuell finjustering av borrplaner, i syfte att minska 
mängden överberg, samtidigt som man undviker underberg.

Bild 6. Menybild, Tunnel Profiler skärm
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Bild 7. Skanning, grafisk visning

A  –  Teoretisk kontur

B  – Gräns för skanning ned mot sulan

C  – Skannerns position

D  – Skannade punkter

Bild 8. Skanning, grafisk visning i Tunnel Manager
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Navigering med hjälp av Tunnel profiler
Det finns tre olika metoder att navigera med hjälp av skannern. Man kan välja att navigera mot antingen tunnel-
laserns träff på stuffen och en referenspunkt, mot två referenspunkter, eller mot tunnellaser, och siktplatta. Det 

gemensamma i alla dessa fall är att man 
manuellt med skannerns joystick måste 
leta upp och markera antingen referens-
punkterna, laserträffen eller siktplattan. 
Den rekommenderade navigeringsmeto-
den är att använda laserträff och en refe-
renspunkt. På så vis får man med automa-
tik en stor vinkel mellan de olika punk-
terna vilket förenklar betydligt. Referens-
punkterna måste också vara nära, närmre 
än 50 meter, borraggregatet för att enkelt 
kunna användas. Precisionen med denna 
metod är som nämnts tidigare +/- 5 cm i 
förhållande till design.  

Erfarenhet från Finland – YIT Infrastructure construction
I slutet av 2006 beställde YIT ett Boomer XE3 borraggregat av Atlas Copco. I beställningen inkluderades ett 
flertal optioner, vilka Atlas Copco då ännu inte frisläppt. De optioner YIT önskade var bland annat Integrerad 
tunnel skanner, Navigering med totalstation, samt stångmagasin RHS E. Borraggregatet byggdes och optionerna 
levererades i takt med att de blev färdiga. Tyvärr har inte totalstationsnavigering använts i någon större utsträckning 
ännu. Navigeringen har provets men på den nuvarande arbetsplatsen för aggregatet har inte navigering med 
integrerad totalstation används i någon större utsträckning. Skanning med Tunnel Profiler används dock, med 
gott resultat. 

Målet för YIT är att använda både totalstationsnavigering och skanner i mycket högre utsträckning i nästa 
tunnelprojekt. Min förhoppning är att kunna redovisa detta mer detaljerat under BK dagarna i mars 2009.

Erfarenhet från Sverige – Veidekke Anläggning AB
Veidekke Anläggning AB arbetar med tunnelbygge på bland annat Norra länken. Veidekkes borraggregat 
vid Norra länken är utrustade med Atlas Copco Tunnel Profiler, och ett av borraggregaten är tänkt att under 
februari 2009 utrustas med totalstationsnavigering. Detta borraggregat kommer då samtidigt att vara värd för 
det avslutande fältprovet för navigering med hjälp av totalstation. Min förhoppning är, liksom i fallet med YIT, 
att få möjlighet att presentera våra kunders erfarenhet med dessa produkter under mitt föredrag på BK dagarna 
i mars 2009. 

Bild 9. Navigeringsmeny i Tunnel Profiler, navigering med 

fixpunkt och laserträff
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