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UTREDNINGAR OCH KVALITETSKRAV -
KONSEKVENSER FÖR BYGGTID OCH KOSTNADER 

Ragnar Carlson, Nitro Consult AB, Göteborg 

INLEDNING 

Utredningar, projektering och kvalitetskrav i vid bemärkelse har stor 
betydelse för byggtid och kostnader i undermarksprojekt. 

För att inför framtida projekt bättre känna till olika enskilda faktorers 
inverkan på totalkostnaden och därmed kunna styra projektering och 
utförande i önskad riktning görs en jämförelse mellan olika 
undermarksproj ekt. 

Även om jämförelser är svåra att göra visar denna jämförelse att spännvidden 
är mycket stor mellan "det billigaste" och "det dyraste" projektet. Alla 
skillnader har sin förklaring. 

I ett försök att belysa vari skillnaderna består görs jämförelser mellan några 
starkt kostnadspåverkande faktorer. 

De jämförda faktorerna finns inom områdena bl.a. miljökrav, restriktioner, 
standard och kvalite ' . 

MÅLSÄTTNING 

Målsättningen med föredraget är att göra undermarksbyggandet 
konkurrenskraftigare genom att ge olika aktörer i branschen underlag för en 
kostnadsmedveten styrning av beslutsprocess, projektering och utförande av 
våra undermarksprojekt. 

Innehållet i föredraget bör förhoppningsvis också kunna vara till glädje för 
branschen vid upprättande och förändringar av normer, föreskrifter, standard 
och liknande. 
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FÖRKLARINGAR OCH FÖRTYDLIGANDE 

Föredragsrubrik 

Redan att ge detta föredrag en rubrik var svårt. 

Alternativa rubriker kunde varit 

* Hur påverkas totalkostnaden i undermarksprojekt av olika krav och 
utförande? 

eller varför inte 

* Håller vår bransch på att ta död på sig själv? 

Nya krav och normer, hög standard och kvalite'mm ökar kostnaderna för 
undermarksbyggande och detta medverkar vi i branschen i stor utsträckning 
själva till. 

Analysdata 

Innan vissa data och analysmaterial redovisas måste några förklaringar och 
varrungar ges. 

Jämförelser mellan olika projekts totalkostnader och delkostnader kräver 
egentligen en hel doktorsavhandling. 

En så ingående utredning har det inte funnits möjlighet att göra. Insamlat och 
redovisat siffermaterial är därför egentligen inte jämförbart. 

Anledningen härtill är bland annat att redovisningen innehåller 

* 

* 

* 

* 

Både svenska och norska tunnelprojekt redovisade i resp. valuta SEK 
resp. NOK. En omräkning anses inte meningsfull när valutaskillnaden 
under projektens genomförandetid varierar mellan 100 till ca 115 
SEK för 100 NOK. 

Någon indexering m.h.t. olika utförandetider har inte gjorts. 

Uppgiftslämnamas kostnader är för de olika projekten baserat på 
olika underlag såsom t.ex. budget, entreprenadkontrakt resp. slutlig 
genomförandekostnad. 

Redovisade total- och delkostnader och därmed också jämförelser 
per meter innehåller olika arbeten beroende på tillgängligt underlag. 
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Slutresultatet är alltså att allt redovisat datamaterial endast kan användas för 
grova jämförelser. 

Materialet innehåller ändå sådana tendenser att det möjliggör jämförelser och 
ger många anledningar till eftertanke inför utredningar, projektering, 
kostnadsbedömning och genomförande i kommande projekt. 

PROJEKTREDOVISNING 

Nedan görs en sammanställning av några svenska och norska tunnelprojekt. 

Valet av projekt är gjort så att projekt med olika standard, krav och 
utförandebetingelser medtagits. Detta är alltså inte en redovisning som visar vem 
som bygger billigast utan ett urval av projekt för att så långt som möjligt få fram 
svaret på - Vari består skillnaderna i byggtid och kostnader ? Målsättningen med 
föredraget är att ge underlag för styrningen av kostnader i framtida projekt och 
detta förstår man bäst genom att studera kostnadsskillnader för olika delar i 
projektet. Kostnadsskillnaderna är vanligtvis orsakade av olika standard och 
kvalite'på produkten samt att tunnlarna utförts i områden med olika miljökrav och 
restriktioner såväl på den färdiga produkten som på själva utförandet. 

I underlaget för denna analys ingår förutom erhållna uppgifter om nedan angivna 
projekt även publikationer och föredrag i såväl Sverige som Norge samt eget 
erfarenhets- och utbildningsmaterial. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA! 
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Projektdata 

Projekt 1) Tunnelrör Antal Area Körfält i Bygg- Total 
ml körfält mz bergtunnel nadsår projekt-

ml kostnad 2) 
Mkr 3) 

Oslotunneln 2x 1530 2 X 3 - 4 90 - 150 9638 87-90 1138 
(Fjellinjen) 

Granfosstunneln 2x 1940 2 X 2 - 3 62 - 119 9172 90-92 531 

Raelingstunneln 2x 1750 2x2 64 7000 96-97 150 

Laerdalstunneln 1 X 24500 2 57 49000 95-01 805 

Lundbytunneln 2 X 2050 2x2 86, 92 8200 94-97 700 

Svealandsbanan 
del 
Läggestatunneln 1 X 300 1 jvg 60 jvg 300 94-95 (8) 

Lagringsanl. 
del 
Transporttunnel 1 X 800 2 63 800 79-81 (35) 

Arlandabanan 1 X 8660 1+2 56, 95 jvg 94-99 4650 
jvg 196 12244 

1) Projektredovisningen är p.g.a olikheter i projekten och tillgången till data 
och datauppdelning inte exakta. Redovisningen lämnas endast för att ge 
en grov översikt och information om de ingående projekten. 

2) Total projektkostnad innefattar i de flesta fall byggherrens totalkostnad 
för projektet inkl . projektering men exkl. mervärdesskatt. Totala 
projektkostnaderna lämnas endast för information om projektstorleken. 

OBS. Projektkostnaderna är ej jämförbara p.g.ga mycket olika omfattning 
på ingående arbeten av typen trafikplatser - viadukter, 
betonginbyggnader - betongtunnlar i förskärningar o likn. Vissa kostnader 
är verkliga, andra budgeterade eller kontrakterade. 

3) Svenska projekt redovisas i svenska kronor (SEK) och norska projekt i 
norska kronor (NOK). P.g.a. variabla växelkurser från en tidpunkt till en 
annan har ingen omräkning gjorts. 
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I de ovannämnda projekten har en kostnadsfördelning på olika "jämförbara" delar i 
"Bergtunnel" -arbeten gjorts. De olika delarna är som tidigare nämnts inte helt 
jämförbara men ger ändå en uppfattning om hur kostnadsfördelningen ser ut i de 
olika projekten. 

En förklaring till vad som ingår i de olika delarna lämnas i noteringar efter 
sammanställningstabellen. Fördelning för Granfosstunneln och Arlandabanan 
saknas. Dessa projekt ingår ändå i den efterkommande analysen. 

Kostnadsfördelning i projekten 

Projekt 4) Tunnel- 5) Bergför- 6) lnjektering 7) Lining 
sprängning stärkning betongvalv 

väggar o likn. 
S:a .1 K kr/m

1 
S:a .j K kr/m

1 
S:a .1 K Kr/m

1 
S:a :1K Kr/m

1 

Mkr körfält Mkr körfält Mkr körfält Mkr körfält 

Oslotunneln 57 34 84 91 
(Fjellinjen) 5,9 3,5 8,7 9,4 

Granfosstunneln 

Raelingstunneln 20 17 3 42 
2,9 2,4 0,4 6,0 

Laerdalstunneln 320 180 0 50 
6,5 3,7 - 1,0 

Lundbytunneln 61 34 33 28 
7,4 4, 1 4,0 3,4 

Svealandsbanan 3,8 1,8 1,2 -
del 6,3 3,0 2,0 -
Läggestatunneln 

Lagringsanl. 4,8 0,8 0,7 -
del 6,0 1,0 0,9 -
Transporttunnel 

Arlandabanan 

Viktat medel- 6,2 3,6 1,6 2,8 
värde 
Kkr/m1 

körfält 

8) Bergtunnel 
Summa 4)- 7) 

S:a ., K Kr/m
1 

M kr körfält 

266 
27,5 

82 
11,7 

550 
11,2 

156 
18,9 

6,8 
11,3 

6,3 
7 9 9> 
' 

14,2 
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4) Tunnelsprängningskostnaden har försökt att renodlas till kostnaden för 
bergschakt (borrning, laddning, sprängning) och lastning/borttransport av 
lossprängt berg. Observera att kostnaden för borttransport av berget kan 
variera stort p.g.a skillnaden i transportlängd, trafikförhållanden mm. 

5) Bergförstärkning innefattar främst bergbultning och sprutbetong men i 
mindre omfattning även andra typer av bergförstärkning. 

6) Injektering är främst förinjektering men i viss utsträckning även 
efterinjektering. 

7) Lining, betongvalv, väggar och liknande ingår i dessa kostnader. 

Oslotunneln har betongingjutning av väggar och tak i hela tunneln samt 
även golv i vissa delar. 

Raelingstunneln kommer att få inbyggnad med betongelement i väggar 
och tak. 

Laerdalstunneln kommer inte att få någon vägg - takinklädnad. 

Lundbytunneln får väggar av betongelement med kakelklädsel. 

8) I kolumnen "Bergtunnel" redovisas den summerade kostnaden av 
Tunnelsprängning + Bergförstärkning + Injektering + Lining, Betongvalv, 
Väggar mm. 

9) Observera byggnadsår 1979 - 1981 . Beloppet ej indexerat. 

Andra arbeten än Bergtunnel 

Av ovan redovisade sammanställningar "projektdata" och "kostnadsfördelning i 
projekten" kan man direkt utläsa att det som vi normalt benämner "TUNNEL" 
vanligtvis endast är en liten del i ett projekt. Kostnaderna för "Bergtunneln" är 
endast en mindre del i hela projektet. I de här analyserade projekten är 
genomsnittligt kostnaden för bergtunnlarna endast 22 % av de totala 
projektkostnaderna. Utöver bergtunnelkostnaden finns bl. a. kostnaden för 
byggnads- och installationsarbeten mm i tunnlarna ( i dessa projekt utgörs detta 
främst av väg- resp . järnvägsbyggnation, ventilation, belysning mm). 

Dessa arbeten har i några av projekten ungefär samma kostnad som 
bergtunnelutförandet. 

Andra stora kostnader som finns i projekten är vägtunnlar av betong utanför 
tunneln samt trafikplatser med viadukter och vägar. Även byggherrekostnader och 
andra arbeten av olika slag finns med bland dessa kostnader. 



© 1997, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1997

Kostnaderna för arbeten utöver berg-, byggnads- och installationsarbeten är 
genomsnittligt för projekten ca 60 % av projektens totalkostnad. Den fullt färdiga 
bergtunneldelens kostnad "Bergtunnel" + byggnads- och installationsarbeten mm är 
alltså endast ca 40 % av den totalkostnad som vanligen anges för tunnelprojekten. 

När en överslagskostnad för ett bergtunnelprojekt tas fram och ställs mot andra 
alternativ är det inte ovanligt att en kostnad per meter tunnel tas fram genom att 
dividera en total projektkostnad med antalet meter bergtunnel. Ett sådant helt 
felaktigt förfaringssätt måste vi givetvis genom kunskap och information se till att 
få bort. 

Vi måste istället ge ut riktiga siffror som underlag för utredare, 
kostnadsbedömmare och beslutsfattare. 

Bergtunn elkostnad 

I tabellen "kostnadsfördlning i projekten" kan vi se hur stor bergtunnelkostnaden är 
samt hur den fördelar sig. 

(Bergtunnelkostnaden är som tidigare uppgivits genomsnittligt omkring 22 % av 
den totala projektkostnaden). 

Tunnelsprängningskostnad (lossprängning och borttransport av tunnelberget) 

I kostnadsfördelningstabellen kan vi utläsa att tunnelsprängningskostnaden 
varierar mellan 2 900 kronor och 7 400 kronor med ett viktat medelvärde på 
6 200 kronor (SEK resp . NOK) per löpmeter körfält för väg. I järnvägsprojekten 
har omräkning gjorts till körfält väg med ledning av tunnelarean. 

Bergförstärkningskostnad (bergbult, sprutbetong m.tl förstärkningar) 

Kostnaden för bergförstärkningar varierar mellan 1000 kronor och 4100 kronor 
med ett viktat medelvärde på 3 600 kronor (SEK resp . NOK) per löpmeter körfält 
för väg. 

lnjekteringskostnad (vattentätning genom för- och efterinjektering) 

Kostnaden för tätning mot vatteninläckning varierar stort. I vissa tunnlar och 
tunneldelar förekommer ingen förinjektering I andra främst i tätorter är det högre 
kostnad för injektering än för tunnelsprängning. Kostnaden varierar från O kronor 
upp till 8 700 kronor med ett viktat medelvärde på 1 600 kronor (SEK resp. NOK) 
per löpmeter körfält för väg. 
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Lining, betongvalv, väggar och liknande 

Denna kostnadspost styrs till huvudsaklig del av kostnaden för inklädnad av väggar 
och tak. 

I vägtunnlarna varierar kostnaden från 1000 kronor upp till 9 400 kronor med ett 
viktat medelvärde på 2 800 kronor (SEK resp. NOK) per löpmeter körfält för väg. 

Bergtunnel (summering av kolumnerna 4) - 7)) 

I denna kolumn summeras kostnaderna för en färdigsprängd, förstärkt och 
injekterad bergtunnel men även permanent ingjutning eller inklädnad av väggar och 
tak har medtagits. Ibland är denna ingjutning/inklädnad en del i förstärkning/ 
vattentätning ibland inte, oavsett vilket är kostnaden medtagen här. 

Den summerade kostnaden för en färdig bergtunnel för väg exkl. vägbyggnad och 
installationer varierar från 11 200 kronor upp till 27 500 kronor med ett viktat 
medelvärde på 14 200 kronor (SEK resp . NOK) per löpmeter körfält för väg. 

ENSKILDA FAKTORERS BETYDELSE 

Nedan kommer ett antal enskilda faktorers betydelse för undermarksprojektens 
kostnader att kommenteras. 

Underlag är dels analys av de ovan redovisade projekten men också material som 
framtagits i olika sammanhang. En del material har ingått i föredrag såväl i 
Bergsprängningskommitten som i andra branschsammanhang i Sverige och Norge. 
Faktorerna är inte uppsatta i någon rangordning. 

Tunnelsprängning 

Restriktioner 

Införandet av restriktioner är nödvändigt. Men varje restriktion och framförallt 
"nivån"/begränsningsgraden på restriktionen bör övervägas noga med hänsyn till 
den påverkan på byggnadstid och kostnad som införandet innebär. Både för hög 
och för låg restriktionsnivå kan fördyra ett projekt. 

a Arbetstid 

Begränsningar av tider för borrning, sprängning, skrotning, 
lastning/transport m.fl . innebär alla en förlängning av genomförandetiden 
och en dålig utnyttning av personella och maskinella resurser. Såväl fasta 
som rörliga kostnader ökar. 
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Här har branschen som helhet en betydelsefull uppgift att klargöra för 
beslutsfattare konsekvenserna av "onödigt" begränsande restriktioner. 

a Vatteninläckning 

Kostnaderna för åtgärder mot vatteninläckning såväl genom injektering 
och inklädnad som skonsam sprängning utgör för undermarksprojekt i 
tätort idag större kostnader än för hela tunnelsprängningen. I något av de 
studerade projekten är den sammanlagda kostnaden för åtgärder mot 
vatteninläckning flera gånger större än tunnelsprängningskostnaden 
(sprängning, lastning och borttransport av berget). 

I denna kostnadspost finns den största påverkansmöjligheten av alla i hela 
bergtunnelutförandet. Gränsvärden för vatteninläckning bör sättas med 
stor kunskap om inläckningens betydelse såväl för omgivningen som för 
projektgenomförandet. Sambandet mellan vatteninläckning och 
sprängning genom förinjekterat berg måste utforskas. 

Med hänsyn till de höga kostnaderna bör även effektiviteten på 
tätningsmetodiken bli föremål för ytterligare forskning och utveckling. 

a Markvibrationer 

Kostnaden för markvibrationsrestriktioner blir hög vid låga 
gränsvärdesnivåer och korta avstånd till begränsande byggnader, 
anläggningar och utrustningar. 

Den standard/norm som infördes 1989 har sänkt gränsvärdesnivåerna 
kraftigt jämfört mot tidigare. Konsekvenserna blir ofta stora när lagar, 
författningar, normer och liknande fastställs . Inför kommande 
normrevideringar bör kostnadskonsekvenerna beaktas. Det bör ju vara ett 
rimligt samband mellan kostnaderna för försiktig sprängning och risken 
för skador p.g.a markvibrationer. 

Andra påverkansmöjligheter är att i samband med projekteringen göra 
kostnadsanalyser och placera tunnlar och bergrum så att avstånden till 
skadekänsliga objekt ökar. Några få meters flyttning kan i vissa lägen 
betyda stora kostnadsbesparingar. 

a Skonsam sprängning / skonsam kontursprängning 

Detta är en restriktion som rätt använd ökar kostnaden för 
tunnelsprängningen men minskar kostnaderna avsevärt mera för överberg, 
bergförstärkning, injektering och vattentätning. 
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a Salvstorlekar /salvuppdelning 

Ibland föreskrivs salvuppdelning eller begränsat salvdjup som en åtgärd 
för att minska markvibrationer eller påverkan på kvarstående kontur. 
Detta är införande av en begränsning vars syfte kan uppnås på annat sätt 
till lägre kostnad och med kortare byggnadstid. 

a Borrhålsdimension 

Även valet av borrhålsdiameter begränsas ibland med syfte som kan nås 
på annat sätt och till lägre kostnad. Ofta införs denna restriktion för att 
förhindra kraftiga laddningar vid skonsam sprängning men redan de 
håldiametrar som föreskrivs möjliggör kraftiga överladdningar. 
Restriktioner för att uppnå önskat syfte måste alltså istället införas på 
laddningskvantiteter och kontrolleras i samband med laddningsarbetet. 

a Buller 

Hänsyn till buller tidigare endast luftburet men numera också stomburet 
gör att kraftiga restriktioner håller på att införas. Konsekvenserna av 
detta blir desamma som vid arbetstidsrestriktioner. 

Inför fastställandet av normer, föreskrifter och tillämpningar bör 
branschens representanter mot bakgrund av konsekvenserna verka för så 
liberala restriktioner som möjligt. 

Bergförstärkning 

Bergförstärkning, som i detta sammanhang inkluderar de flesta åtgärder utom 
injektering består huvudsakligen av bergbult och sprutbetong. Omfattningen/ 
behovet av bergförstärkning kan påverkas på flera olika sätt. Bland annat genom 
noggranna geologiska undersökningar där sämre bergpartier undviks i största 
möjliga utsträckning. 

Kravnivån på förstärkningar, liksom möjligheten att utnyttja så kallad 
"driftförstärkning" som permanentförstärkning har också en starkt 
kostnadspåverkande effekt bl.a. genom minskad genomförandetid. 

Genom förebyggnade åtgärder i form av förstärkningsbehovsminskande utformning 
i projekterings-/konstruktionsskedet, förförstärkningar före utsprängning i känsliga 
partier samt spränga på ett skonsamt sätt i dåligt berg och i känsliga partier 
minskas behovet av bergförstärkningsåtgärder efter utförd sprängning. 

Bergförstärkningskostnaden påverkas också gynnsamt genom att använda 
kostnadseffektiva bergförstärkningsmetoder. 
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lnjektering - vatteninläckning 

(Detta har kommenterats under avsnittet restriktioner). 

lnklädnand - Lining, betongvalv, väggar och likande 

Omfattningen på dessa åtgärder beror ibland på vatteninläckningskravet men oftast 
på vilket standardkrav som Byggherre och projektledning ställer på det färdiga 
projektet. 

Även underhållskrav påverkar detta val. Eftersom kostnaden för denna typ av 
åtgärd/standardhöjning är stor, finns här också en stor potential för 
kostnadsbesparing. I tätortsprojekten utgör kostnaden för denna typ av 
inbyggnadsåtgärd alltifrån 20 % och ända upp till 50 % av kostnaden för hela 
"Bergtunneln" samtidigt som den är upp till nästan dubbelt så dyr som 
"Tunnelsprängningen" ( sprängning och borttransport av tunnelberget) i några 
projekt. 

Projektering 

I projekteringen påverkas och styrs de flesta av de tidigare angivna faktorerna. 
Utöver de redan nämnda vill jag under denna punkt peka på de faktorer som hör 
samman med anläggningens läge och utformning. 

o Geografiskt läge 

En anläggnings utförandekostnad påverkas stort av såväl geologi, 
tektonik och geohydrologi som av omgivningens känslighet m h t 
sprängningsarbetenas utförande. 

Erfarenheten har visat att stora belopp ibland kan sparas genom att flytta 
tunnlar och bergrum ett fåtal meter ut ur "dåligt" berg eller bort från 
"känslig omgivning". 

Genom att i ett tidigt skede, medan anläggningens läge och utformning 
fortfarande kan påverkas utföra en komplett "Riskanalys" som innefattar 
all påverkan tekniskt och ekonomiskt, såväl från anläggningen till 
omgivningen som från omgivningen till anläggningen, kan stora belopp 
sparas. Riskanalysen skall även innefatta en ekonomisk analys av det eller 
de utformningar/layoutskisser som föreligger. 

o Geometrisk utformning 

En anläggnings geometriska utformning betyder ofta mycket inte bara för 
sprängningskostnaden utan också för lastning och transport samt för 
behovet av förstärknings- och inbyggnadsarbeten. 
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Bergborr är raka och har svårt att både borra i kurva och i hörn och 
vinklar. Sprängning av en ojämn kontur i såväl väggar, tak och botten är 
dyra att utföra och orsakar ofta stora och kostsamma bergutfall. 

För att spara pengar bör all geometrisk utformning göras 
produktionsvänlig med hänsyn till arbetsmetodik och utrustningar dvs 
med ett minimum av kurvor, lutningar, hörn och vinklar eller ojämnheter i 
konturen. 

o Areastorlek 

Ett - kalla det - kvalitetskrav som påverkar totalkostnaden i projekten är 
kravet på utsprängd areastorlek. 

För att belysa att detta varierar och hur mycket görs här en jämförelse hur 
stor den utsprängda tunnelarean är per körfält väg. Breddökningar vid 
ökning eller minskning av antalet körfält är ej medtagna. 

Tunnelstorlek 

Projekt Antal körfält Area körfält väg 

Oslotunneln 2x3 - 4 30 m2 

Granf osstunneln 2x2-3 31 m2 

Raelingstunneln 2x2 32 m2 

Laerdalstunneln 2 29 m2 

Lundbytunneln 2x2 43 m2 

Vardö 2 23 m2 

Ellingsöy 3 23 m2 

Valderöy 3 23 m2 

Kvalsund 2 22 m2 

Godöy 2 24 m2 

Flekkeröy 2 23 m2 

Hvaler 2 23 m2 

Nappstraumen 2 28 m2 

Utförande 

Även i utförandeskedet finns inom ramen för fastställda kontraktsvillkor en mycket 
stor kostnadspåverkansmöjlighet. Efter att under en livslång yrkesverksarnhet ha 
arbetat med projekt- och produktionsstyrning vågar jag påstå att utförande
kostnaderna för det som i detta föredrag benämnts "Tunnelsprängning" kan variera 
med 20 ja ända upp till 30 %. Mest i de svåra projekten med omfattande 
restriktioner. Erfarenheten har visat att TEKNISKT GOD SPRÄNGNING GER 
LÅGA VIBRATIONER. 
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Skaderisk/skador 

När man följer utvecklingen i branschen upptäcker man att "grannarna"/ 
omgivningen till projekten har blivit mindre toleranta än förr. Krav på 
skadeersättning kommer idag i ökad utsträckning från områden utanför de 
syneförrättningsområden som rekommenderas som standard. Utanför 
besiktningsområdet är det svårt att bevisa att förändringar inte har skett. 

Skadeståndskraven rör sig ofta om hundratusentals kronor. En rekommendation, 
med hänsyn till den relativt låga kostnaden för syneförrättning jämfört med 
skadeståndskraven, är att: 

o utöka besiktningsområdet 

o ställ stora kvalitetskrav på syneförrättningsarbetet. 

Syneförrättningsarbetet/Besiktningen bör ges så mycket tid att kvalite'n inte blir 
lidande. En miss i förbesiktningsarbetet innebär stora pengar på skadereglerings
kontot. Egentligen är det samma sak med syneförrättning som med säkerhetsarbete 
- ersättningsformen bör inte äventyra kvalite 'n. 

K valitetssäkring 

K valitetssäkring är ett ganska nytt begrepp för oss i bygg- och anläggnings
industrin. Egentligen har den alltid funnits men under annat namn, vanligen 
benämnt kontroll och utfört av beställaren. 

Det som är nytt är att mera av kvalitetssäkringsarbetet har flyttats över till 
"Egenkontroll". Genom att arbeta efter utarbetade instruktioner, checklistor, 
kontrollplaner m.fl., som i huvuddrag finns föreskrivna i en ny standard ISO 9000, 
har nya rutiner och arbetsmoment börjat tillämpas i stor utsträckning administrativt 
men givetvis även i själva produktionsarbetet. Många har sett arbetet som en 
kostsam och tidskrävande börda, färre har sett kvalitetssäkringsarbetet som en 
möjlighet till förenkling och skärpning av styrning och genomförande. 

Byggnads- och installationsarbeten 

Även denna del i kostnaden för ett färdigt projekt ( i denna analys mest 
vägbyggnadsprojekt) är hög i förhållande till "Tunnelsprängnings-" resp . 
"Bergtunnel" -kostnaderna. 

Tillgängliga ej redovisade detaljdata visar att kostnaden för byggnads- och 
installationsarbeten ( dvs. att komplettera en sprängd tunnel till en trafikfärdig väg 
med erforderliga installationer i den sprängda och bergförstärkta vägtunneln) 
varierar mellan 28 - 119 % av "Bergtunnel" -kostnaden och i genomsnitt utgör ca 
85 % av kostnaden för det som i detta föredrag benämnts "Bergtunnel" samtidigt 
som det i genomsnitt utgör 134 % av det som kallas "Tunnelsprängning". 
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Av ovanstående jämförelse framgår att kostnaden för byggnads- och 
installationsarbeten kan varieras stort och att de också påverkar kostnaden för ett 
färdigt projekt i mycket hög grad. 

Andra arbeten än "Bergtunnel" 

Vägbyggnadsprojekt som förläggs i bergtunnel genomförs vanligen tillsammans 
med omfattande förändringar av trafiksystemet ovan jord. "Tunnelprojekten" som 
de ofta kallas kommer därför vanligen att bestå inte enbart av en "Bergtunnel" utan 
också av andra delar i ett totalt förändrat trafiksystem. 

Sådana delar ärt.ex. 

o "Cut and covers" dvs. väg som förlagts i jord- eller bergskärning och där 
inbyggts i en betongtunnel. 

o Viadukter/broar/stödmurar mm som ofta är delar i nya trafikplatser. 

o Vägar och gator förlagda ovan jord. 

Intressant beträffande denna typ av arbeten är en kostnadsjämförelse mellan 
vägförläggning i tunnel eller i något av de andra alternativen. Från en norsk 
publikation "Norwegian road tunneling" publicerad 1986, visas i bilaga 1 en 
jämförelse i NOK/meter väg för 4 alternativa typer av vägförläggning. 

Ur denna kan man utläsa att 

o en väg förlagd ovan jord kostar omkring 30 - 40 % av en bergtunnel. 

o en "Cut and cover" - väg kostar mellan 2 - 3 gånger så mycket som en 
bergtunnelväg. 

o en broförlagd väg kostar 2 - 2 1/2 gånger så mycket som 
bergtunnelvägen. 

Jämförelsen i Bilaga 1 betr. Cut- and - cover överensstämmer väl med 
kostnaderna för motsvarande delar av vägen i såväl Oslotunnelprojektet 
som i Granfossprojektet. 

Av ovangjorda jämförelse kan man utläsa att vägförläggning i betongtunnel eller på 
bro bör med hänsyn till kostnaden kunna konkurreras ut av väg i sprängd tunnel. 

Ur en annan norsk publikation "Norwegian subsea tunnelling" utgiven 1991 hämtas 
projektdata och kostnadsjämförelser för ett antal norska undersjö-tunnlar. 
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Norska undersjöiska bergtunnlar utförda fram till 1991 

Tunnel Längd Största Största Area Antal Totalkostnad 
djup lutning körfält iKNOK 

perm1 

tunnel 
i 1989 års nivå 

Vardö 2,620 m - 88 m 8.0% 46 m2 2 77 
Ellingsöy 3,481 m - 140 m 8.5 % 68 m2 3 57 
Valderöy 4,176 m -137 m 8.0% 68 m2 3 57 
Kvalsund 1,530 m - 56m 8.0% 43 m2 2 39 
Godöy 3,835 m - 153 m 10.0% 48 m2 2 40 
Flekkeröy 2,321 m - 101 m 10.0% 46 m2 2 30 
Hvaler 3,751 m - 120 m 10.0% 45 m2 2 34 
Nappstraumen 1,776 m - 60m 8.0% 55 m2 2 37 

Ovanstående data sammanlagt med uppgifter i bilaga 1 visar att bergtunnel-
förlagd väg som undersjöisk förbindelse är billigare än en broförbindelse. 

SAMMANFATTNING 

När vi sammanfattar de data och de analyser som lagts fram i detta föredrag ser vi 
att en stor del av projektens totalkostnader är annat än sprängning. 

Genomsnittlig viktad kostnadsfördelning 

Del av total- Del av 

4) Tunnelsprängning 
5) Bergförstärkning 
6) Injektering 
7) Väggar/tak mm 

Bergtunnel s:a 4) - 7) 

Byggnads- och 

kostnad 

9,7% 
5,5 % 
2,4% 
4,4% 

22,0% 

installationsarbeten mm c:a 20 % 

Övriga projektarbeten c:a 60 % 
(arbeten utanför tunnlarna) 

3) Total projektkostnad 100 % 

bergtunnel
kostnad 

44% 
25 % 
11% 
20% 

100% 

Kostnad 
per m1 

genomsnitt 

6 200 
3 600 
1 600 
2 800 

14 200 

(SEK/NOK) 
körfält 
lägst-högst 

2 900 - 7 400 
1 000 - 4 100 

0 - 8 700 
1000 - 9 400 
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Vi ser också att kostnaderna för samma typ av delarbete varierar stort beroende på 
en mängd olika faktorer/förhållanden. 

Målsättningen med föredraget har varit att vi skall stanna upp och begrunda vart vi 
är på väg och hur vi kan påverka branschens framtid. 

Vi kan konstatera att det inom området som miljökrav, normer, föreskrifter, 
restriktioner, standard och kvalite ' finns en mängd faktorer i våra bergbyggnads-I 
undermarksprojekt som vi, antingen vi är Byggherrar, Projektörer, Konsulter, 
Entreprenörer/utförare eller på annat sätt involverade kan påverka. Medvetet eller 
omedvetet bidrager vi alla på olika sätt till att öka eller minska totalkostnaderna i 
projekten. 

Samtidigt måste vi dock konstatera att de största möjligheterna till påverkan finns 
utanför "bergbyggarnas" arbetsområde/direkta möjligheter. Indirekt har vi säkert 
trots allt stora möjligheter att om vi verkligen arbetar på det även påverka de 
beslutsfattare som inte är bergbyggare. 

Även om underlaget till detta föredrag är väg- ochjärnvägsprojekt är det mesta i 
föredraget lika giltigt för andra typer av undermarksprojekt. Vissa delar är också 
desamma för många sprängningsarbeten ovan jord. 

Låt oss därför gemensamt arbeta för olika åtgärder, var och en inom sitt område, 
för att utveckla vår bransch och öka konkurensförmågan mot konkurerande 
alternativa projektlösningar. 

Referensmaterial: 

Underlag till detta föredrag har hämtats från bl.a. nedan angivna föredrag och 
publikationer. 

IVA 1979/RC 

BK 1981/RC 

BK 1984/RC 

Skador och åtgärder vid tunneldrivning i tätort 

Exempel på olika restriktioners inverkan på 
bergbrytningskostnaden. 

Skonsam sprängnings inverkan på 
förstärkningsarbetet och därav följande 
kostnader 
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BK-97 /RC BILAGA 1 
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KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA VÄGTYPER 
Källa: Publikation - "Nonvegian road tunnelling" 1986 




