
• Systematisk dränering
• Effektiv tunneldrivning
• Hänsyn till bärande konstruktion
• Inspekterbarhet
• Underhållsmöjlighet
• Tid och kvalitét

Förord 

Dränering i tunnlar har visad sig ha en fördelaktig inverkan på projektens kostnader, tid 
och kvalité. I Finland räknar man med att i krävande tunnlar lägga dräner systematiskt 
under sprutbetonglagret direkt mot bergytan. Syftet är att effektivt och ekonomiskt driva 
tunnelprojekt samtidigt som man omhändertar inläckande vatten på ett naturligt sätt. 

Bergtunnlar befinner sig ofta under grundvattennivån vilket orsakar vattenläckage i 
tunnlar via sprickor i berget som kan orsaka ändringar till omgivningens 
grundvattenförhållanden. 

Kontroll av grundvatten i tunnlar omfattar av kännedom om ändringar i 
grundvattenförhållanden och eventuell påföljd samt kontroll av inläckande vatten. Syftet 
är att med olika åtgärder minska bergtunnlens effekt på grundvattennivån. Åtgärd vid 
inläckande vatten vanligtvis omfattar injektering, dränering och i vissa fall infiltration.  
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NYGAMMAL METOD FÖR DRÄNLÄGGNING I DRILL & BLAST 
BERGTUNNLAR 

A ’NEW’ OLD METHOD FOR LAYING DRAINS IN D & B ROCK TUNNELS 

Kai Saarikivi, Norrapro Oy 

Den finska dräneringsmetoden i drill & blast bergtunnlar utförs med smala, 500 mm 
breda, PE dräner med dränrör monterad c/c 3 – 5 meters avstånd rakt på spolad bergyta. Metoden 
har konstaterats ge mycket bra resultat under drygt 15 år som den har varit 
som primär metod för att omhänderta inläckande vatten i bergrum. 

The Finnish drainage method in drill & blast rock tunnels is done by using narrow, 500 
mm wide, PE drains with drainage pipe installed c/c 3 – 5 meters directly on washed 
rockface. The method has proven to deliver very good results during the 15 years that it 
has been the primary solution against leaking water inside the tunnel spaces.  
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Tätningsåtgärd, med andra ord förinjektering, har inte en trycksänkande funktion i 
motsats till dränering eller andra åtgärd mot inläckande vatten. 
 
På marknaden finns det diverse metoder för att omhänderta inläckande vatten. Val av 
metod påverkas av till exempel förhållanden, vanor eller miljökrav. 
 
Allt flera infraobjekt byggs under jords. Den fria markytan i städer är mycket marginell 
vilket styr infrabyggandet. Utöver trafiktunnlar finns det parkerings- och 
idrottsanläggningar, skyddsrum, ledningstunnlar, försvarsmaktens anläggningar och så 
vidare. Denna tendens kan man se även i Finland var man har under de senaste år 
investerat i diverse större infrahelhet; utbyggnation av befintliga tunnelbanan, 
nybyggnation av tågbanor, vägtunnlar, vattenreningsverk med mera. I Norden drivs en 
stor del av tunnlar med traditionella borrning-sprängningsmetod. I Finland är denna 
andel närmare 100 %.   
 
Sprutbetongdrän som produkt 
 
De allmänna kvalitetskraven Infra 
RYL 2018 anger att dränens 
material håller betongsprutning 
utan att ta skada. Dränen består 
av tre olika breda PE skum del, 
glödgad ståltråd samt perforerat 
dränrör. Delar är värmesvetsade 
ihop vilket möjliggör en tät 
struktur utan kemikalier som kan 
absorberas i omgivningen. 
Glödgad ståltråd mellan PE skum 
del vid kanten möjliggör produktens egenskap för utformning samt anpassning dikt mot 
bergyta. Produkt finns tillgänglig som CE -märkt och regelbundna utestående kvalitets 
kontroll utförs. Interna materialinspektioner utförs under produktens livscykel för att 
producera homogeniskt kvalite. Detta är fulländat med maskinell produktion som 
minskar mänskliga misstag under produktion. Om mängder dräner är stor kan 
produktionsmaskin transporteras i en container närmare byggplats. 
 
Dränmaterial levereras till byggplats i 12,5 meter långa rullor som kapas i passande 
längder. Delar över 1 meter långa kan utnyttjas vidare i produktion vid till exempel 
montering av så kallade grenar. Mindre delar kan källsorteras som brännbart material. 
För att kunna räkna ut produktens koldioxidbelastning på byggplats samt under 
livscykel är EPD (Environmental Product Declaration) tillgänglig. 
 
Problematiken med del av olika lösningarna på marknaden för att omhänderta 
inläckande vatten har varit inspekterbarhet. Metoden tillåter möjligheten att utföra 
bomknackning på en större sprutbetongyta och att kontrollera dränernas funktions. 
 

Bergteknikdagen 2022



Med serviceförbindelsen kan man utföra 
inspektion med kamera i själva dränrör 
som befinner sig mot bergyta. Man kan 
även utföra spolning och bortsugning av 
slam eller eventuella bakterietillväxt som 
kan ske när man utför injekteringsarbete. 
Injekteringsmassa ökar grundvattens pH 
-värde i omgivningen vilket ökar risken 
av bakterietillväxt när den blir i kontakt 
med syre. Bakterietillväxt kan kloagera 
vertikala dräner samt bottendräner och 
även pumpstationer. 
 
Dränens funktion kan även försämras på 
grund av små partiklar som lossnar från 
ifyllda bergsprickor eller olika ämnen 
som har lösas till grundvatten (järn, 
mangan och så vidare). Dessa ämnen kan 
lika med kloagera vertikala- samt 
bottendrän vid kontakt med syre. Ofta är 

dessa kritiska ställen i bergrum lokala och äga kännedom av sådana ställen ger en stor 
fördel på åsikt av drift- och underhållsperiod. Regelbundna inspektioner samt 
serviceåtgärd kan planeras vid dessa ställen och mera sporadisk vid övriga drän.     
 
Serviceförbindelsen är utrustad med ett brandsäker lock som blockerar brandgas 
tillkomst bakom brandskyddslager. Lock är lätt att öppna och stänga. 
 
Det finns även möjlighet att utnyttja 
serviceförbindelsen för att samla information 
från dräner. Sådan information kan vara till 
exempel vattnets pH -värde, temperatur, radon. 
Information kan återkopplas till nätverk och 
information kan läsas i realtid dygnet runt. 
Uppsamling av information sker med sensorer 
som är monterade i dränrör och information 
flyttas vidare via serviceförbindelse. 
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Fördel med detta är att man får 
information av eventuella risk 
som kan bidra till oförväntade 
underhålls- eller 
reparationsåtgärd.  
 
Kontinuerlig 
temperaturmätning med 
jämförelse mellan yttre 
temperatur och 
temperaturutveckling bakom 
sprutbetonglager ger viktigt 
information som kan utnyttjas.  
 
Drän kan även utrustas med 
självreglerande värmekablar 
som undviker utformning av istappar eller isspräckning av sprutbetonglager. Syftet är 
proaktivt undvika kostsamma åtgärd under drift- och underhållsperiod.  
 
En fördelaktig metod 
 
På grund av att drän kan installeras rakt mot spolad bergyta sparar man flera 
tidskrävande samt penningskrävande arbetsmoment. Drän installeras ett par hundra 
meter bakom stuff efter berget är karterad, förinjektering utförd, förstärkningsbultar 
monterade eller märkta samt eventuell driftförstärkning utfört. Drän kan installeras även 
mot bergförstärkt sprutbetong. 
 
När man planerar denna typ av dränlösning sparar man utförda arbetsmoment jämfört 
med andra typ av dräneringslösningar. Behov för utrymme för denna typ av dränlösning 
är cirka 60 mm samt 50 mm med brandskyddsbetong ovanpå. Med andra dränlösningar 
måste man räkna med att utföra betongsprutning före montering av dräner eller 
infästningsarbete för att utföra en frihängande konstruktion. I båda fall förlängs 
entreprenadtiden samt arbets- och materialkostnader. Man har kalkylerat att tidsbundna 
kostnader i en tunnelentreprenad består cirka 60 % av de totala kostnaderna. 
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På grund av smala dräner är det möjligt att placera dräner så att de inte ligger ovanpå 
bergförstärkningsbultar. Man vill undvika stående eller rinnande vatten rakt ovanför 

bergbultarna för att inte försämra deras 
förväntad livslängd. Eventuella skador på 
rostskydd av bergbultarna, mutter eller 
brickor vid bultsättning är ömtåliga för 
vatten. 
 
Risk finns att bergförankringsbult kan 
rosta inom några år och förlora funktion 
som del av bärande konstruktion. För att 
man före dränläggning sätter eller 
markerar ut planerade 
bergförstärkningsbultar undviker man 
läget var drän ligger ovanpå bult eller vid 
bultsättning bergbult ställs igenom drän. 
Även de kommande större 
förtagningsbult, till exempel 
kontaktledningsfundament, är tagen i 
hänsyn vid dränläggning. Mindre 

förtagningsbult kan dock orsaka mindre läckage igenom sprutbetonglager men själva 
dränens funktion blir dock sällan försämrad på grund av dränens material som tätar 
mindre stickhål. 
 
Mängder av sprutbetong blir betydligt mindre med denna metod. Mångfaldiga lager 
behövs inte sprutas under dränläggning. Vid bra bergförhållanden räcker det med 
brandskyddslager av 50 mm. Dränen tål sprutning även med fiber dock rekommenderad 
är första omgången utan fiber. Drän monteras alltid med armeringsnät för att skapa 
vidhäftningsyta till sprutbetong samt att hålla drän på sin plats under sprutning. Med 
armeringsnät maximerar man vidhäftningen av sprutbetong som är väsentlig del av 
bärande konstruktion. Drän skyddar även bergförstärkningsbetong med att inläckande 
vattnet rinner bakom sprutbetonglager och inte eroderar sprutbetong.  
 
Man har uppskattat att dränerna ej inverkar på bärande bergkonstruktion. 
Dränkonstruktionen har öppen vattengång vilket säkrar funktion och möjliggör 
underhåll. De tunnelavsnitt som dränerats systematiskt, har i regel inte kompletterats. 
Eventuella slutarbeten har varit platsanpassad keminjektering eller betongsprutning, till 
omfattning smärre arbeten jämfört med tilläggsdränering. Eftersom mängderna drän har 
en tendens att öka då man vill vara på ’säkra sidan’ har den finländska metoden visat sig 
vara ett säkert alternativ. 
 
En miljövänlig metod 
 
På grund av att installationsavstånd av dräner är 3 till 5 meter, minskar man åtgång av 
polyeten jämfört med övriga dräneringslösningar var man fodrar hela tunnelprofilen. 
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Beräknad teoretiska åtgång av dränmaterial enligt tunnelprofil är mellan 15 % och 25 % 
av bergytan beroende på installationsmellanrum (c/c mått). Produkten innehåller inga 
kemikalier som kan lösas till omgivningen utan vid uppsamling av drän använder man 
enbart värmesvetsning för att binda de olika polyeten delar ihop. Koldioxidbelastning 
till byggobjekt av dräner kan räknas med hjälp av EPD (Environmental Product 
Declaration) när man vet åtgång av dräner. 
 
Allt överloppsmaterial kan källsorteras som brännbart material. I generellt är 
källsorterade dränmaterial varit mellan 2 till 5 % av de totala dränmaterial levererad till 
byggplats.   
 
Mängder av sprutbetong blir tydligt mindre på grund av att man inte behöver 
mångfaldiga sprutbetonglager. Man har konstaterat i Finland att även mängder av 
efterinjekteringsbehov med injekteringsbruk eller kemiskinjektering minskar med denna 
dräneringsmetod. Med ett naturligt sätt att omhänderta inläckande vatten sparar man 
både med materialåtgång samt behov av miljöbelastande arbetsmoment 
 
Vatten under sprutbetonglager kan även orsaka så kallade isspräckningar när 
vattenmassa expanderar vid frysning. För att hindra sådana händelsen vid ställen var 
bergrum är sårbarhet mot kalla förhållanden är det väsentligt att komplettera dräner med 
värmeisolering. Värmeisolering kan utföras rakt på dräner eller som frihängande 
konstruktion. Den frihängande konstruktion maximerar värmeisoleringslagern effekt. 
Särskilt vid tunnelmynningar var risk för nedfrysning av bergmassan är större kan man 
komplettera dräner med självreglerande värmekablar. Värmekablar håller dränrör fritt 
från is och säkerställer att inläckande vatten från bergsprickor har en fri passage. 
Värmekablar kan installeras redan vid dränläggning eller efteråt. Om man väljer 
komplettering med värmekablar efteråt är arbetet mera tidskrävande. Värmekablar läggs 
in i själva dränrör. Detta skyddar ömtåliga PE skum material när värmekablar inte är i 
direkt kontakt med PE skum. 
 
Med denna metod tar man hänsyn till den bärande konstruktion var 
bergförstärkningsbultar samt sprutbetong är skyddad mot eventuella skador som 
inläckande vatten orsakar. Själva tunneldrivning blir mera effektivt när man planerar 
dränläggning strax efter salvan samt de nödvändiga bergförstärkningsarbeten. Man kan 
planera tunneldrivning smidigare när drän läggs i tidigare fas än att försöka omhänderta 
inläckande vatten senare. 
 
Brandsektionering sker automatiskt med denna metod på grund av smala drän samt 
mellanrum mellan dräner.  
 
Med att lämna hantering av inläckande vatten till slutfas av projekt ofta betyder 
tidskrävande efterinjektering eller komplettering av dräner. Resultat med 
efterinjektering är tyvärr inte alltid lyckad. Med efterinjektering ofta flyttar man läckage 
till ett annat ställe. Systematisk dränering är ett naturligt sätt att omhänderta inläckande 
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vatten vid sådana förhållanden var eventuell grundvattensänkning har inte så stor 
betydelse. 
 
I slutfas av byggentreprenad vill man lämna objekt till beställaren samt befria personal 
till följande arbetsplats. Det är beräknad att av de totala entreprenadkostnaderna är fasta 
kostnader cirka 60 %. Förlängd entreprenadtid påverkar även beställer med framskjuten 
mottagning av byggobjekt. Beställarens personal är bundna till projektens mottagning.  
Efterarbete binder resurser och är väldigt kostsamt för både beställaren samt 
entreprenör. Entreprenörens målsättning är att tidplan, ekonomi samt kvalite håller 
ursprungligt plan. Beställaren vill utöver detta motta objekt så att under drift- och 
underhållsperiod bergrum kan användas utan större trafikstopp eller reparationer. 
 
Största delen av kostnader under drift- och underhållsperioden består av problem som 
inläckande vatten orsakar. Vattnet skadar den bärande konstruktionen med att den blir 
svagare än projekterad samt har en nedsatt livslängd. BEST -objekt tål ofta inte vatten. 
Vid kalla förhållanden orsakar is problem som kan ha mera drastiska påföljd som 
isspräckningar eller istappar. Oavsett, krävs hantering av inläckande vatten, åtgärder 
under denna period. Detta orsakar tidsförlust samt har betydande ekonomiska påföljd. 
Omdirigeringen av trafik under dessa åtgärder är kostsamma och besvärlig till resenär 
eller andra ledanvändare. 
 
Med hänsyn till hantering av inläckande vatten redan från början av byggprojekt är 
viktigt. I flera fall har man bedömt att kontrollering av inläckande vatten har orsakat 
upp till 20 till 30 % av total tunnelkostnad. Detta kan förklaras med tidsbundna 
kostnader som i synnerhet befattar sig av förinjekteringens hindrar och störningar till 
tunneldrivning samt andra byggmoment. Tunneldrivning ofta orsakar nya sprickor i 
berget som försämrar täthet av förinjekteringsskärm och orsakar behov av kostsamma 
och tidskrävande efterinjektering.  
 
Systematisk dränering 
 

I Finland räknar man med 
att i krävande 
undermarksannläggningar 
utför man förinjektering, 
dränering samt 
sprutbetonglager för att 
uppnå en vattentät 
konstruktion. Enligt VTT 
(Statens tekniska 
forskningsanstalt) 
Research Notes 2358, 
vattentät konstruktion 
förutsätter alla dessa tre 
arbetsmoment. 
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Systematiska dräneringen projekteras vid handlingar. Dränering läggs rakt mot spolad 
bergyta med c/c 3 – 5 meters avstånd med hänsyn till inläckande vatten samt 
bergkontur. Om arbetsmiljö förutsätter driftförstärkning skall detta utföras före 
dränläggning. Dräner kan kompletteras med grenar för att ta hand om punktläckage vid 
anfang eller tunneltak utan att minska vidhäftningsyta av sprutbetong. Metoden i 
kombination med borrade tryckavlastningshål bakom drän för att underlätta inläkande 
vattens tillgång till drän. Dränerna har en trycksänkande funktion. 
 
Systematisk dränering som metod baserar sig på att inläckande vattnet som tillkommer 
igenom via bergsprickor och förinjekteringskärmen avleds med ett naturligt sätt till 
bottendräner före vattnet blir i kontakt med sprutbetonglagret. Ideologin är att vid drän, 
har vattnet inget mottryck och mellan dräner - 2,5 m till 4,5 m avstånd - sprutbetong har 
ett vis mottryck till inläckande vatten. Vattnet söker sig alltid ut var den har lättast 
passage, det vill säga vid drän. Det är möjligt att utföra så kallade borrade 
avlastningshål med 18 mm krona och till cirka 400 mm djupt. Detta skall sedan täckas 
med dränmatta antingen med ett så kallad gren eller med vertikal drän. 
 
Efter förinjektering är utfört och tunnelsalvan sprängs, luftstöt orsakar skador till den 
utförda förinjekteringsskärmen. Sprickor i berget öppnas för vattnet att läcka in i själva 
bergrummet. I denna skadezon som luftstöt har orsakat till berget kan vara upp till 400 
mm djupt. Inläckande vatten rör sig i denna områden.  
 

 
Förinjekteringskärmet hindrar fortfarande största inläckage men mindre mängder av 
vatten kommer igenom förinjekteringsskärmet mot sprutbetonglagret. Sprutbetong 
hindrar inläckande vattens tillkomst och mindre vattenmängder avdunstar.  
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Dränläggning 
 
Efter skrotning, bultsättning eller -markering samt eventuell driftförstärkning läggs 
dräner med avstånd 3 till 5 meters c/c, vilket bestäms av projektören. Grenar och slutlig 
utformning besluts vid utförandet på bas av verkligt förhållanden varav aktiv design 
utövas av montör och arbetsledning. 
 
Drän läggs där man har läckage med undantag för ställen där betongkonstruktioner 
senare tillkommer. Dränerna skall läggas dikt mot berget så, att lutning är kontinuerlig. 
Grenar läggs så, att vattnet har fri gång till huvudledning. Dränerna fästes så tätt och 
hållbart att de inte rör på sig eller lossnar från underlaget vid betongssprutning. Med 
hänsyn till att dränens täckskikt ingår i betongsprutning, minskar sprutbetongmängden. 
 
Man börjar med att borra med 6 mm 
borrspets 40 till 50 mm djupa hål i 
berget (4 till 5 styck) för att fästa 
övre delen av drän mot bergyta på 
rätta höjd. I dessa hål sätter man 5” 
värmeförzinkade spik halvvägs in i 
borrade hål och böjer spik ovanpå 
drän. 
 
Drän läggs längst med läckage mot 
bergyta med hänsyn till att vattnet 
har fritt flöde nedåt.  
 
Man kompletterar förtagningsspik 
med att borra hål längst dränens yttre 
kant med 250 till 300 mm 
mellanrum.  

 
Armeringsnät kan man montera ovanpå 
drän vid detta arbetsmoment eller efteråt. 
Överlappning av armeringsnät är cirka 200 
mm. Armeringsnät fästes med samma 
metod som dräner. 
 
Om möjligt så undviker man större 
berggaddar. Ifall det inte är möjligt och 
större tomma utrym befinner sig efter 
dränläggning skall dessa utrym fyllas med 
fogskumsmassa (uretan). Med detta 
säkerställer man sig att ingen sprutbetong 
kommer mellan drän och bergyta,   
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Punktläckage ofta befinner sig vid dessa berggaddar men på grund av dränens egenskap 
kan den läggas dikt mot bergyta även den är ojämn.  
 
Drän kan läggas delvis längst tunnelprofil eller som vanligt vid systematisk 
dränläggning hel tunnelprofil. Om man väljer att lägga drän över hela tunnelprofil 
börjar man med att lägga mittpunkten av drän till mittpunkt i tunneltak. 
 
När man kopplar ihop drän skall man överlappa drän så att uppifrån kommande drän 
läggs under följande. Dränrör kopplas ihop med muff. Överlappning av drän skall vara 
minst 300 mm. Med detta säkrar man en fri vattengång samt avhålla vatten mellan drän 
och bergyta. Serviceförbindelse fästes och kopplas till de övriga drän med samma 
metod. 
 
När dräner samt eventuella gren och armeringsnät är monterade sprutas dem in med 
sprutbetong. Sprutbetonglager är minimum 50 mm tjockt. Första omgång är 
rekommenderad att utföras utan fiber dock i vissa projekt i Finland är det utfört med 
fiber. Ett sådant projekt har varit slutförvaringsanläggning av kärnkraftbränsle. Drän tål 
fiber utan att de tränger sig igenom dränmaterial men i allmänna bestämmelse samt 
projektbeskrivningar ofta är det inskrivet om första omgångslager utan fiber. Denna 
omgång är utfört med tjocklek på cirka 10 mm.  
 
Slutsats 
 
Med den finska sättet att dränera siktar man till en undermarksannläggning som har 
färre oförväntade service och underhållsåtgärder som är orsakade av inläckande vatten. 
Tankegången ”Färdigt på en gång” har visat sig ge bättre resultat både ekonomiskt samt 
kvalitetmässigt. Eventuell kompletterande dränering eller andra åtgärd efteråt har en 
tendens att enbart flytta läckage eller ”köpa tid”. Utöver, är dessa åtgärder kostsamma 
och under drift- och underhållsperiod orsakar de trafikstopp. 
 
Möjlighet att utföra inspektions- samt underhållsåtgärder möjliggör krav på 
inspekterbarhet av konstruktion. Utöver, är det möjligt att utnyttja drän som 
informationskälla och sikta på tankegång av service- och underhållsfria 
undermarksanläggningar i framtid. 
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Tankegång ”Färdigt på en gång” i bruk vid nybyggnation av tunnelbanan i Esbo. 
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