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RESULTAT FRÅN ÖVERBERGSMÄTNINGAR VID TUNNELDRIVNING MED 
MODERNABORRAGGREGAT 

Gunnar Nord, Atlas Copco Rockdrills AB 

Bakgrund 

En tunnelbyggares ambition är nästan undantagslöst att spränga ut tunnlar så nära den 
teoretiska profilen som möjligt. Tillverkare av borr-riggar har sökt och söker alltjämt ta 
fram utrustning som ger ett minimum av överberg. Det är många gånger svårt att få fram 
resultat på storleken av mängden överberg från projekt av flera olika skäl. Det kan vara 
en osäker uppföljning, en högst varierande geologi och ibland kontraktuella hänsyn som 
ligger bakom återhållsamhet med att sprida information om överbergsmängder. 
Vid så kallade betonglinade (helinklädda) tunnlar är överbergsproblematiken mera 
påtaglig än vid än vid tunnlar med skandinavisk design där sprutbetong utgör den 
slutliga inklädnaden. 
Trots att denna problematik har så mycket mindre ekonomiska konsekvenser i "våra 
tunnlar" uppstår emellanåt dispyter mellan beställare och utförare om noggrannheten vid 
placering av borrhål i tunnelperiferin. Överbergs och underbergsproblematiken är 
således också ett skandinaviskt problem. 

Inledning 

Vägtunneln i Agatsuma i Japan erbjuder ett mycket bra fall för studium av vad man kan 
uppnå vid borrning med moderna borriggar. 
Tunnel som är 1769 meter lång har en tvärsektion på 73 m2 och drivs i huvudsak i en 
kompetent andesit. För den som inte känner till begreppet andesit kan sägas att det är en 
magmatisk ytbergart av homogen isotropisk karaktär ungefär som våra graniter. Den är 
betydligt mera finkornig, har lägre kvartshalt ,lägre hållfasthet och något större 
parvolym. Den är relativt lättborrad och ger med Cop 1838 en borrsjunkning på mer än 
3 meter per minut. 
Varför har här valts att presentera just detta projekt? Det finns flera anledningar och den 
mest uppenbara är vi har fått tillgång till all överbergsredovisning och det är en 
redovisning som förefaller vara så korrekt den kan vara. Man har mätsektioner varje 2,0 
m och entreprenörens ambition har varit att mätresultatet i bästa möjliga mån återspegla 
verkligheten eftersom val av utrustning i framtiden skulle påverkas av resultatet från 
denna uppmätning. Frågan för entreprenören var, kommer riggen att lämna överberg 
som utsmetad längs periferin ej att överstiga 25 cm. Det betydde alltså 25 cm på radien 
och 5m3 överberg per meter av tunneln eftersom vägg och tak tillsammans utgör cirka 
20 meter periferilängd. Tunnelprojektet kommer nedan att redovisas i sin helhet med 
geologi och drivningsteknik för att ge läsaren en så detaljerad bild som möjligt. Det är 
unikt att få tillgång till överbergsdata i den omfattning som har givits här. 

Tunneldrivningsprojektet Agatsuma 

Vägtunneln Agatsuma är del av ett vägprojekt. På grund av ett dammprojekt har man 
tvingats bygga en ny vägsträcka då den gamla kommer att sättas under vatten. Platsen 
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ligger cirka 10- 15 mil nordväst om Tokyo och är belägen i en bergig terräng som är så 
typisk för Japan. När man kommer utanför de få ytorna av typ Tokyo slätten som byggts 
upp av de sediment som förts med floderna från de bergiga intilliggande områdena så 
befinner man sig i en alpin miljö. 
Bergarterna längs tunnelsträckningen på tunnel nivå domineras helt av en andesit. 
Normalt har andesiten låg kvartshalt en volymvikt som graniter men har en något högre 
porvolym och en lägre tryckhållfasthet och den är i detta fall av storleksordningen 80 
tilll00 Mpa. Andesiten överlagras av en tuff men den berörs inte av tunneldrivningen. 
Tunnelns längdsektion visas i figur 1 nedan. Det framgår av färgerna att så gott som hela 
tunneln är belägen i andesit . 

l 

Figur 1 Längdsektion av Agatsuma tunneln. På tunnelnivå är berget andesit (ljusgrå)och 
den överlagras av en tuff (mörkgrå). 

Tunnels längd är 1769 meter och utsprängda tvärsektionen är 73 m2 och den visas 
nedan. Profilen har en radie på nästan 8 meter och tunnelhöjden är 9 meter. 

Figur 2 Typiskt tunneltvärsnitt för Agatsuma tunnel i berg klass B 

Längs hela tunnelsträckningen dominerar bergklass B, vilket representerar vad man i 
Skandinavien skulle kalla bra berg. Andra bergklasser uppträder och för tydlighets skull 
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Tunneling Method Micro Bench 
Excavation 
Pattern B 8-L Cl CII 
Advance 2.0m 2.0m 1.5m 1.2m 
Excavation Uooer m2 73,04 94,476 74,123 74,123 

Lower m2 
lnvert m2 
Total m2 73,04 94,476 74,123 74,123 

Shot creting Thickness 5cm 10cm 10cm 10cm 
Upper m2/m 21,411 24,114 21,411 21,411 
Lower m2/m 

Rock bolt Fitch @1.5m @1.5m @1.5m @1.5m 
Length / no of 3.0ml 4.0m/ 3.0ml 3.0ml 
bolt 13 14 15 {up)13 {low)2 
Full 
strength 12tffiil 1J 18t 12t 18t 

Steel 
Support %~ {uooer)H-125 

Tabell la. Typisk salvlängd och förstärkningssats vid tvåfilig vägtunnel i Japan där 
drivningsmetoden "Microbenching" tillämpas. Bergklass B-CII 

Top Top Top Top 
Tunneling Method Heading Heading Heading Heading 

Cll-a Dl D11 DIii 
1.2m 1.0m 1.0m 1.0m 

Excavation Uooer m2 59,291 60,381 61,359 63,338 
Lower m2 14,832 14,832 14,952 15,192 
lnvert m2 11,839 11,839 12,456 12,456 
Total m2 85,962 87,052 88,767 90,986 

Shot 
creting Thickness 10cm 15cm 20cm 25cm 

Upper m2/m 19,007 19,007 19,007 19,164 
Lower m2/m 2,404 2,404 2,404 2,404 

Rock bolt Fitch @1.5m @1.2m @1.2m @1.2m 
3.0ml 4.0m/ 4.0m/ 

Length / no of (up)13 (up)16 (up)16 4.0m/ 
bolt {low)2 {low)2 {low)2 (uo)6 (low)2 
Full 
strength 18t 18t 18t 18t 

Steel 
Suppor (upper)H- up/low H- up/low H- up/low H-
t 125 125 150 200 

Fore piling @0.6m 
3.0m I 20.5 

30cm{40cm) 30cm{45cm' 30cm{50cm) 35cm{50cm' 
Tabelllb. Typisk salvlängd och förstärkningssats vid tvåfilig vägtunnel i Japan där 
drivningsmetoden galleri och pall tillämpas. Bergklass CII-a -Dill 
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redovisas mängden av de övriga bergklasserna samt vad de betyder ur 
förstärkningssynpunkt. Tabellen som tagits direkt från översatta bygghandlingar har av 

utrymmesskäl delats i två. Delningen är naturlig också av andra skäl nämligen i Klass B 

till CII drivs tunneln med den Japanska metoden "Microbenching" vilket innebär att 

man driver med galleri och pall men där pallen tas ut samtidigt med galleriet. Den släpar 

efter med cirka 3 till 4 meter. Man får således en trappstegs formad front. Men när 
bergkvaliten är sämre än klass CII så övergår man helt till galleri och pall drivning enligt 

traditionellt mönster och förstärkningsinsatserna för detta drivningssätt visas i tabell lb. 

Vid Agatsuma tunneln avvek dock entreprenören från den rekommenderade salvlängden 

och gick för längre salvor. Detta beteende är mindre vanligt i Japan men långa salvor 

tillämpas av japanska entreprenörer utanför Japan. Största salvdjupet vid Agatsuma 
projektet var 4 meter och nästan inga salvor understeg 2 meter. Denna information är 

inte oviktig vid analyser av överbergsmängder. 
Tunneldrivningen startade den 15:de oktober 2001 och genomslag skedde i november 

2002 och det betyder att man tar ut 140 m per månad i 13 månader. Till detta skall tid 

för betonginklädnad läggas. 

Salvuttag 

Hela Agatsuma tunneln togs ut med traditionell borra och sprängteknik. 
För borrningen hade man anskaffat en ny AC borrigg Rocket Boomer L3C-2B. Riggen 

redovisas på figur 3 nedan. Riggen har som framgår av bilden utrustats med två service 
plattformar för att effektivt kunna driva med s.k. "Microbenching". Man måste upp på 

pallen för att kunna både ladda och installera bult. När man tillämpar Microbenching är 

nästan undantagslöst två plattformar inblandade. Denna rigg har utrustats med ABC 
Total vilket skiljer den från de traditionella japanska 3-bomsriggarna. Som läsaren säkert 

känner till innebär ABC Total att riggen positionerar och borrar själv utan att operatören 

styr. Självfallet kan operatören ingripa och ta över om så krävs eller önskas. Det är första 

gången denna teknik provas i Japan. 

Figur 3 AC Rocket Boomer L3C-2B utrustad med ABC Total 
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Riggen hade utrustats med 14 fots matare och antalet hål i salvan varierade från 144 till 
152 och håldiametern var 45 mm. Mängden hål styrdes av om man tillämpade plog-kil 
eller parallellhåls-kil . Penetrationen var relativt god och man uppnådde mer än 3 
meter/minut. Bultning utfördes med 3 m långa ingjutna bultar som skulle ta 12 tons last 
och en 2 meters salva omfattade 13 bultar. Tiden för bultoperationen var totalt 40 
minuter. Man använde sprängämne av slurry typ och förvånande för europeer var 
tändarna av elektrisk typ. Såvitt känt är det en ren prisfråga. Man jagar varenda yen i 
Japan. 
Massorna lastades upp med en sidotippande Cat 966 som dumpade massorna i 30 tons 
truckar av offroad typ. För hela transportarbetet krävdes 4 truckar eftersom massorna 
tippades cirka 500 m utanför portalen. Tiden för utlastning av en 2 meters salva på 150 
vfm3 blev då endast 80 minuter. 
I Japan lägger man inte ned mycken möda på skrotning men man använder hydraulspett. 
Tidsåtgången för en tvåmeterssalva är bara 30 minuter inklusive rensningen. 
Vad beträffar sprutbetong håller man fast vid torrsprutning som är av japansk modell 
och ger god kapacitet. Man får ut 10 verkligt fasta kubikmeter per timme. Men det 
innebär också att all armering av sprutbetong sker med nät. 
För att underlätta för läsaren har alla aktiviteterna sammanställts i tabell 2 nedan. 

Tid i minuter 
Aktiviteter för en 2 m salva 
Borrning av 150 stycken spränghål dia 45 75 
mm, längd 2,2 m 
Laddning och sprängning 60 

Ventilation 10 

Utlastning av 2*74 fasta m3 80 

Skrotning & rensning 30 

Sprutbetong torr 5 cm över 45 m2 40 

Bultning 13 stycken 3 m långa 40 

Total tid för en 2 m salva 335 

Tabell 2 tidsåtgång för skilda salvaktiviteter vid en tvårneterssalva (borrad 2,2 m) 

Totala tiden för en 2 meters salva var cirka 5,5 timmar och det betydde att man hann 
med 4 salvor per dag eller 2 stycken per skift. Man fick ut effektivt 22 till 23 timmar per 
dag vid 2 stycken 12 timmars skift. Man arbetar i snitt 22 dagar i månaden och 
summerar man alla siffrorna ovan uppnår man hela 17 6 meter per månad i det som har 
betecknats med klass B. Vore hela tunnelarbetet endast klass B utan vidgning av 
tunnelsektionen över definierade sektioner skulle i princip denna drivning kunna 
avslutas inom 10 månader. 
Syftet med den detaljerade salvredovisningen är att visa att tunneldrivningen 
genomfördes enligt traditionell Japansk drivning. Det skall dock understrykas att 
salvorna i flertalet fall var längre än 2 meter. 
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Överberg 

Denna tunnel såväl som de flesta Japanska tunnlar skall ges en betonginklädnad och det 
därför av stor betydelse för entreprenören hålla nere mängden överberg då varje extra 
kubikmeter av överberg betyder merkostnader av storleksordningen 1000 till 1500 SEK. 
Redovisningen av överbergsmängderna baserar sig på inmätning av tunnelprofilen varje 
2 meter av tunneln. Huvudsakligen borrades spränghålen med borriggen i mode ABC 
Total. Det innebar alltså att operatören endast övervakade de självpositionerande 
bommarna och ingrep om verkligheten framme vid tunnelfronten avviker från den man 
antagit då borrpositioneringen programmerades. Eftersom salvdjupet borde påverka 
mängden överberg har överbergsmängderna redovisats separerade för skilda salvdjup. 
För att göra redovisningen så tydlig som möjligt har överbergsmängderna redovisats i 
histogramform för två skilda salvdjup i både manuell positionering och automatisk 
sådan. Självfallet omfattar som också framgår av figurerna olika datamängder och är 
därför inte helt likvärdiga. Stora datamängder ger normalt en större säkerhet. Observera 
att skillnaderna i salvdjup i dessa fall inte är relaterad till bergkvaliten då alla salvor som 
redovisas här hör till bergklass B. 
Man kan konstatera att när man vid manuell positionering går från 2 meters salva till 3 
meters salva sker inga dramatiska förändringar vad gäller överbergsmängderna. Detta är 
något förvånande då salvdjupet förväntades ha ett större inflytande redan vid korta 
salvor. Vid den automatiska positioneringen ökar överberget från 21 cm till 25 cm redan 
vid en ökning av salvdjupet med cirka 0,5 m när man har salvlängder av 
storleksordningen 3,5 meter. De samlade resultaten presenteras i tabell 2 nedan. 
Betraktar man sedan histogrammen som visar frekvensen av skilda överbergsdjup kan 
man konstatera att spridning och form för manuell och automatisk inte varierar påtagligt. 
Standardavvikelsen för de fyra fallen ligger mellan 0,057 och 0,072 m. Hur skall man nu 
tolka detta? En möjlig förklaring kan vara att man sticker med samma precision i båda 
fallen men att man gör påhuggen snålare i ABC Total. 

Sammanställning 
överberg totalt 
Salvlängder 

Överberg Manuell positionering 

Överberg Automatisk 
positionering 

2m 

0,31 m 

3m 

0,32 m 

3-3,5 m 3,5-4 m 

0,21 m 0,25 m 

Tabell 2 Total sammanställning över genomsnittligt överberg i klass B berg vid 
Agatsuma tunneln Japan. 

Man kan alltså konstatera att det föreligger en tydlig skillnad mellan manuell 
positionering i ABC regular och automatisk sådan i ABC Total. Hur kan det bli så stor 
skillnad? Först skall understrykas att periferihålen sitter med endast 50 cm avstånd. Det 
är nästan ett krav i de flesta bergförhållanden för att försäkra sig om att det inte blir 
trångt för påhugg vid nästa salva och felstickning som följd. Med erfarna och ambitiösa 
borrare borde det vara möjligt att uppnå samma resultat som vid automatisk borrning 
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med ABC Regular. Uppenbarligen har man inte gjort det i detta fall. Kanske har det med 
tradition att göra. I Japan har man nästan uteslutande använt sig av direktkontrollerade 
tunnelriggar och då har överbergsmängdema varit stora. De borrare man har är inte 
särskilt lyhörda för att hålla ner överbergsmängdema och sannolikt kan detta faktum ha 
bidragit till den stora skillnaden här som kan sägas vara åtminstone 10 cm. Det har 
muntligen meddelats författaren att genomsnittligt överberg av storleksordningen 0,5 
meter för tunnlar i bra berg inte är onormalt för Japan. 
Det skall framhållas att tunnelns storlek har betydelse för överbergsmängderna. 
Förklaringen ligger att bommar och matare inte är oändligt styva. Ju större tvärsektion 
tunneln har desto större utstick av bommarna och desto större nedböjning av dem. Nu 
finns det inlagd kompensation för olika utstick men felen blir otvetydigt större ju större 
nedböjning man har. Vidare medför en längre bom mindre motstånd mot de sidokrafter 
som kan uppstå vid påhugg mot snett berg 
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I Agatsuma fallet användes manuell inriktning (ABC Regular) mer frekvent i de sektioner 
tunneln hade en något större tvärsektion. Skillnaden anses dock vara så liten att den inte bör ha 
haft någon tydlig inverkan på resultaten. 
För att få en inblick i vad tunnelstorlek och salvdjup kan ha för påverkan på 
överbergsmängderna har ett tunnelprojekt från Hong Kong lagts till. Det är dubbelspårs 
tunneln Western rail (130 m2) där halva tunneln borrades med moderna riggar utrustade 
med CAN-bus styrsystem och ABC Total. Salvdjupen för salvorna var nästan 
genomgående 5 m. Man kan konstatera att här är överberget av storleksordningen 35 cm 
och klart större (10 cm) än vid Agatsuma tunneln. 
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Diagram 2 Resultat av Överbergsmätningar vid Western rail tunneln i Hong Kong 

Sammanfattning 

Man kan konstatera att de moderna Borriggarna utrustade med s.k. CAN bus styrning gör 
det möjligt att väsentligt reducera överbergsmängderna. Agatsuma tunneln visar tydligt att 
ABC Total där har givit väsentligt mindre överberg än när man har använt sig av ABC 
Regular. Orsaken till den stora skillnaden är sannolikt skickligheten och intresset hos 
operatörerna eftersom det borde vara möjligt att uppnå i stort sett samma resultat vid de två 
borrningsmodena. Resultatet i sig är också av stort värde. Man kan alltså uppnå ett 
överberg av storleksordningen 20 till 25 cm vid en 70 m2 stor tunnelfront där salvdjupet 
uppgår till maximalt 4 meter. Vid större tunnelfronter och längre salvor ökar överberget. 
Vid Western rail tunneln i Hongkong erhöll man vid en 130 m2 stor tunnelfront och 5 
meter långa salvor överberg i snitt 35 cm vid borrning med ABC Total. 
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