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Sammanfattning 
Banverket har under de senaste åren genomfört ett flertal undermarksprojekt med både 
goda och dåliga erfarenheter. Enligt de långsiktiga planerna kommer Banverket även i 
framtiden att bygga en ansenlig mängd undermarksprojekt. Mot denna bakgrund initierade 
Banverket investering ett utvecklingsprojekt avseende tunnel. Arbetsgruppen har bestått 
av representanter från investering, leverans och expert och utveckling. Till arbetsgruppen 
knöts även en extern konsult med god insyn i Banverkets arbetsmetoder.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till att få en större säkerhet avseende tid 
och kostnad för genomförande av undermarksarbeten. För att uppnå målet fokuserades ar-
betet på nedanstående huvudområden:  

Höja statusen på PM ”Projekteringsanvisningar. Dimensionering av det bärande huvud- –
systemet för järnvägstunnlar” till en BVH.

Jämförelse mellan prognos och kartering, tolkning och tillämpning av gällande regelverk  –
och riktlinjer.

Standardisering av dränkonstruktion.   –

Testa ett alternativ till traditionella dräner.   –

Identifiera och föreslå standardiseringar av tekniska detaljer i tunnlarna, främst med  –
avseende på installationer.

Föreslå en förbättrad och mer enhetlig regleringsmodell för hantering av tid och kostnad  –
när det uppstår väsentliga avvikelser i bergprojekt.

Genomföra en förenklad uppföljning av FIA s 10-punkts program berg.  –

Projektet har genererat resultat inom samtliga huvudområden. Det första steget var en upp-
gradering av ”Projekteringsanvisningar för bergtunnlar” från ett PM till en handbok (BVH 
1585. 36) samt implementering genom presentation och utdelning av tryckta rapporter på två 
branschsammankomster.  

Det har länge varit känt att tunnelarbeten innehåller stora osäkerheter på grund av svårig-
heten att prognostisera och bedöma berget men det finns litet dokumenterat kring hur stora 
dessa osäkerheter är. I de flesta förfrågnings- och kontraktshandlingar för tunnelentrepre-
nader redovisas som regel en prognos över bergets beskaffenhet, beställaren ger på det viset 
alla anbudsgivare samma förutsättningar för kalkylen. Prognosen blir en förutsättning för 
kontraktet och de priser och tider som är angivna där. I projektet har en jämförelse genom-
förts mellan prognostiserad och karterad bergkvalitet. Arbetet har inneburit att osäkerheter-
na har värderats och översatts till konsekvenser i form av tid och kostnad. Resultaten visar, 
inte helt oväntat, att det finns en koppling mellan kvaliteten på förundersökningarna och 
träffbilden i prognosen. Men framförallt innebär arbetet att det finns en metod för att följa 
upp undermarksprojekt och på sikt skapa bättre förutsättningar för bättre prognoser. Paral-
lellt med detta har projektet även tagit fram ett förslag till ersättningsmodell för att kunna 
hantera ändrade förutsättningar, dels genom kompletteringar förfrågningsunderlaget och 
dels vid anbudsutvärderingen. 

Efter en inventering av vilka dränmattelösningar inom Banverket som används idag framgår 
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det förekommer ett stort antal varianter men med likvärdig funktion. Projektet har därför 
tagit fram standardiserade lösningar för dränmattor. Eftersom dränmattor är kostsamma 
och resurskrävande har projektet även verkat för att en alternativ lösning ska prövas i större 
skala. Lösningen bygger på ett koncept som endast prövats i begränsad omfattning, men 
fungerar på avsett vis. Konceptet kan innebära en mycket stor besparingspotential i framtida 
tunnelprojekt. 

Efter en inventering av övriga ritningar och dokument av installationsdetaljer mm, ser pro-
jektet en stor möjlighet till betydligt större standardisering och samordning hur utformning 
bör ske.

Projektet har även genomfört en förenklad avstämning av hur FIAs 10-punkter har imple-
menterats i Banverkets Verksamhetssystemet.  
Flertalet av punkterna tillämpas i dagens verksamhetssystem, men det är dock något oklart 
hur väl de tillämpas ute i ”den producerande verksamheten”.   

Slutligen har projektdeltagarna upplevt en mycket god erfarenhet av att arbeta över divi-
sionsgränserna. Det har varit korta, snabba beslutsvägar och alla inblandade aktörer har 
verkligen bidragit till ett bra resultat, trots den relativt korta projekttiden.

Projektgruppen bestod av följande personer: 
Ali Sadeghi (BV, Investering) 
Åke Hansson (BV, Investering) 
Kenneth Nordstrand (BV, Investering) 
Peter Lundman (BV, Expert och utveckling) 
Per Vedin (BV, Leverans) 
Janne Malmtorp (Konsult)
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Projektets bakgrund, syfte och mål1 
Banverket har under de senaste åren genomfört ett flertal undermarksprojekt med både 
goda och dåliga erfarenheter. Enligt de långsiktiga planerna kommer Banverket även i fram-
tiden att bygga en ansenlig mängd undermarksprojekt. 

Fördyringar och ej innehållna färdigställandetider av undermarksprojekt har inneburit bety-
dande konsekvenser för investeringsverksamheten i Banverket. Bland annat blir arbetet med 
framtidsplaneringen svår och osäker med avseende på hur många projekt som ryms inom 
ramen. Banverkets trovärdighet hos såväl ägare, regioner, landsting och kommuner sjunker. 
Sannolikt påverkas även nyrekryteringen (till hela branschen) negativt, i en tid då den behö-
ver förstärkas.

Projektet ska primärt fokusera på snabba nyttor inom undermarksarbeten, och därmed för-
söka identifiera och föreslå åtgärder för att bidra till minskade kostnader för projekt i olika 
skeden. Vidare ska identifierade möjligheter till långsiktiga nyttor genom fortsatt utveckling 
föreslås.  

Det övergripande målet med projektet är att bidra till att få en större säkerhet avseende tid 
och kostnad för genomförande av undermarksarbeten.  

Detta skulle göras genom att identifiera problemområden och föreslå lösningar enligt nedan:

Höja statusen på PM ”Projekteringsanvisningar, Dimensionering av det bärande huvud-1. 
systemet för järnvägstunnlar”.

Tydliggöra och kommunicera kunskapen/metoder om hur undermarksprojekt inom Ban-2. 
verket ska utvärdera/hantera information från förundersökningar via bergprognoser till 
färdiga kontraktshandlingar.

Upprätta enhetliga typritningar för dränkonstruktioner, samt undersöka möjligheten att 3. 
få pröva alternativa metoder.

Inventera andra områden där standardritningar borde upprättas.4. 

Utvärdera/föreslå alternativa/kompletterande ersättnings- och regleringsformer för 5. 
att hantera väsentliga avvikelser i förutsättningarna vid genomförande av projekterade 
lösningar.

Genomföra en förenklad uppföljning av hur väl FIA s 10-punktsprogram tillämpas i 6. 
verksamheten. 

Projektets omfattning avgränsades till följande 2 
huvudområden.
För att kunna finna snabba nyttor i detta projekt föreslogs därför att nedanstående huvud-
områden skulle prioriteras:  
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Uppgradering av PM Projekteringsanvisningar till en BVH.  –

Förundersökningar/kartering, tolkning och tillämpning av gällande regelverk och  –
riktlinjer.

Utarbeta en standarddränlösning för att hantera kvarstående läckage (efter utförd injek- –
tering) i järnvägstunnlar.  

Testa ett alternativt utförande för kompletterande tätning av berg jämfört med de vanli- –
gaste förekommande dräneringsmattorna.  

Föreslå fler standardiseringar av utföranden i Banverkets järnvägstunnlar, främst på utfö- –
rande av typsektioner och installationer.

Förbättrad och mer enhetlig regleringsmodell för hantering av tid och kostnad när det  –
uppstår väsentliga avvikelser i bergprojekt.

Genomföra en förenklad uppföljning av FIA s 10-punkts program berg.  –

Konsekvenser/problem med koppling till andra pågående aktiviteter än ovan angivna kom-
mer inte att hanteras i detta projekt.

Projektets resultat3 

Projekteringshandbok3.1 

Ett första steget var att uppgradera ”Projekteringsanvisningar för bergtunnlar” från ett 
PM till en handbok (BVH 1585. 36). Därefter har implementeringen påbörjats genom pre-
sentation på ett tunnelseminarium, och en presentation gjordes även vid Bergmekanik-
dagen 2010. Dokumentet hade till det senare seminariet tryckts upp i A5 format (200 ex) 
och skulle delas ut till de mest intresserade deltagare. Den begränsade upplagan tog dock 
snabbt slut och därför har ytterligare 300 ex tryckts för distribution i branschen och även till 
utbildningsinstitutioner. 

Säkrare bergprognoser3.2 

Under lång tid har det varit känt att tunnelarbeten innehåller ett stort mått av osäkerhet. Det 
beror bland annat på svårigheterna att prognostisera oh bedöma berget. Trots detta hanteras 
osäkerheter som om de inte fanns i både tids- och kostnadskalkyler.

De värderingar av osäkerheter som görs idag utförs som regel i planeringsskedet, och ibland 
resulterar de i att mer förundersökningar utförs. Detta löser dock inte problemet eftersom 
det alltid finns kvarstående osäkerheter, dessutom är det inte alltid kostnadseffektivt. 

I det arbete som har utförts har problemet med osäkerheter studerats på ett nytt sätt jämfört 
med tidigare. Utgångspunkten har varit att det inte är osäkerheterna i sig som är problemet, 
utan hur de ska bestämmas och redovisas. De data som har analyserats pekar på följande 
resultat: 
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Osäkerheter i bergprognoser kan storleksbestämmas.  –

Deras varierande konsekvenser kan också bestämmas.  –

De styrs av förundersökningarnas täckningsgrad och utförandet av prognos- och  –
karteringsarbetet.

För att reducera problemen föreslås åtgärder utifrån de styrande orsaker som identifierats.

Rapporten har publicerats under namnet ”Förundersökningar vid undermarksprojekt – Osä-
kerheter och deras hantering” [1].

Standardritningar för utförande av dräner3.3 

Efter en inventering av vilka dränmattelösningar som används inom Banverket idag framgår 
det tydligt att antalet varianter är alltför för många. Det skiljer dels i hur mattorna förankras 
i berget och dels hur den täckande sprutbetongens sammansättning ser ut. När de nya kra-
ven på brandmotstånd har kommit, finns även där ett stort antal olika lösningar.  
Denna olyckliga utveckling att i princip varje projekt uppfinner ”sina egna” lösningar måste 
därför styras upp betydligt bättre, vilket ger en snabb nytta. 

Förslag till en standardlösning för hur BV dränmattor ska utformas, har arbetats fram genom 
att ta den senaste version (från Ådalsbanan) och använda som mall.  
Den innehåller alla utföranden med förskjutna skarvar, brandsektioneringar, sammanhäng-
ande dräner och enskilda dito samt information om både bultlängder och dimensioner. 
Denna dränkonstruktion har även testats och uppfyller de nya brandbelastningskraven.  
Kompletterande underlagsmaterial har även kommit från Citybanan. 

Projektets arbete med att utarbeta ett standardutförande av dräner i BV s järnvägstunnlar är 
nu inne i slutfasen med fastställelse och levereras som färdiga handlingar under mars 2010. 

Pilotförsök med nytt dränkoncept  3.4 

Projektets ambition är även att få pröva alternativa lösningar i skarpt läge för att på sikt 
kunna ersätta dagens dränkoncept, som i framtiden sannolikt blir betungande för driften av 
våra tunnlar. 

Ett alternativt koncept till dagens konventionella dränlösning har arbetats fram vid genom-
förandet av Nygårdstunneln. Konstruktionen bygger på att montera ett halvrörsystem av 
kanaler på en tidigare insprutad yta till ett lägre beläget uppsamlande dräneringssystem. 
Kanalnätet tillverkas i moduler som lätt kan anpassas till befintliga ojämnheter och fästes 
med en spikpistol.  
Efter montage sprutas kanalerna över med ett lager stabiliserande/fixerande sprutbetong 
med eller utan stålfibrer (cirka 25 mm). 
Slutligen täcks hela konstruktionen med ett lager av en vattentät, värme- och brandisoleran-
de sprutbetong (MultiMortar). 
Genom att kanalnätet endast upptar max 50 % av den totala ytan åstadkoms en homogen 
konstruktion med erforderlig vidhäftning utan bultförankring.    

Hela konceptet verkar framförallt mindre underhållskrävande och betydligt robustare än 
dagens utförande, och det kan användas i såväl vägtunnlar som i järnvägstunnlar. 
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Projektet har föreslagit att vi BV upplåter en nybyggnadstunnel för att göra ett test av ett nytt 
koncept till dräner. Det bör utföras som ett pilotprojekt och ske i ett separat, t ex på en 100 m 
sträcka i Kattlebergstunneln.

En ansökan om utvecklingsprojekt lämnades in till Leverans utvecklingsråd för beredning, 
och förslaget bifölls vid deras möte i januari 2010. 

När beskedet om att medel beviljats, startade arbetet med att bilda en projektgrupp för att 
skyndsamt komma igång. Projektgruppen har tagit fram en specifikation och utvecklingsar-
betet är nu under uppstart.  

Kompletterande ersättningsmodell3.5 

I de flesta förfrågnings- och kontraktshandlingar för tunnelentreprenader redovisas oftast 
en prognos över bergets beskaffenhet. Beställaren ger på det viset alla anbudsgivare samma 
förutsättningar att kalkylera på. Prognosen blir en förutsättning för kontraktet och de priser 
och tider som är angivna där. Det är inte ovanligt, nästan regelmässigt, att de verkliga geolo-
giska och/eller hydrogeologiska förhållandena avviker från det som är angivet i kontraktet. 

Avvikelserna kan vara att bergkvalitet inte stämmer med prognosen eller mängden av för-
injektering som erfordras etc. Dessa typer av avvikelser påverkar, verkligt eller argumenta-
tionsvis, entreprenörens kostnadsmassa genom att tunneldrivningstiden påverkas (minskar 
vid positiva avvikelser respektive ökar vid negativa avvikelser). 

En stor del av kostnadsmassan för tunneldrivning är tidsberoende, exempelvis arbetskraft, 
borrmaskiner, lastorganisation och ersätts per tidsenhet av entreprenören. Endast en min-
dre del av kostnadsmassan för tunneldrivningen är mängdberoende (sprängämne, borrstål). 
Uppskattningsvis utgör de tidsberoende kostnaderna mellan 80 och 90 procent av entrepre-
nörens hela kostnadsmassa för själva tunneldrivningen. 

Det vore därför önskvärt med en ersättnings/regleringsmodell som kan hantera avvikelser 
mellan kontraktsförutsättningar och verkligt utfall av geologiska och/eller hydrogeologiska 
förhållandena på ett bättre sätt än dagens traditionella a-prisbaserade ersättning. 

Dagens modell innebär (normalt) att tunneldrivningen ersätts med ett kubikmeterpris som 
ett slags medelpris. Avviker bergkvaliteten så att tiden för drivningen förändras så är varken 
kontrakterade tider eller a-priser längre tillämpliga enligt AB (kap 4 § 2 respektive kap 6 § 
6). Detta leder vanligtvis till diskussioner mellan beställare och entreprenörer, där beställa-
ren ofta har en svår förhandlingssits.

Av ovan nämnda skäl borde en ny eller kompletterande modell för ersättning när förutsätt-
ningarna väsentligt ändras tas fram. Hur ska modellen då se ut?

Den modell projektet föreslår som mest ändamålsenliga ersättningsformen till entreprenö-
ren är att ersätta mot redovisad självkostnad (inkl ett förutbestämt entreprenörarvode) samt 
ett incitament kopplat till en riktkostnad baserad på en prissatt mängdförteckning.

Riktkostnaden beräknas initialt från en mängdförteckning med a-priser på sedvanligt vis 
(mängder för bergschakt, injektering, bult etc). 
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Vid mängdändringar i entreprenaden justeras riktkostnaden enligt i kontrakt gällande a-
priser. Eventuella ÄTA-arbeten beräknas och överenskoms mellan parterna och läggs däref-
ter till riktkostnaden.

För att få en bra balans mellan riskfördelning och drivkrafterna för entreprenören att vara 
effektiv bör incitamentet vara i spannet mellan 70 - 30 och 100 – 0. 70 -30 innebär att bestäl-
laren ”tar” 70 % av över- respektive underskridanden av riktkostnaden. 100 – 0 innebär ren 
löpande räkning. Säg att 70 – 30 är för ”normalfallet”.

I Bilaga 2 lämnas riktlinjer för utvärdering för utformning av FFU samt utvärdering av 
anbuden. 

Avstämning FIA s 10-punktsprogram (berg)3.6 

Projektet har genomfört en förenklad avstämning av hur FIA s 10-punkter har implemente-
rats i Banverkets Verksamhetssystemet. 
Flertalet av punkterna finns inarbetade, det är dock något oklart hur väl de tillämpas ute i 
”den producerande verksamheten”.  

Någon fördjupad uppföljning har det inte funnits tid till i detta projekt men det bör finnas 
med som ett fortsatt arbete, eventuellt för ett examensarbete.  

Förslag till fortsatt utveckling 4 
Nedan beskrivs ett antal förslag till en fortsättning av utvecklingsprojekt och aktiviteter som 
har en stor potential att bidra till ett effektivare tunnelbyggande. 

Projekteringshandbok 4.1 

Fortsatt implementering av ”Projekteringsanvisningar för bergtunnlar” BVH.1585.36 borde 
även ske vid andra kommande branschträffar, främst nationellt men även internationellt ef-
tersom ett flertal entreprenörer från Europa har etablerat sig i Sverige. Det behövs sannolikt 
även ett fortsatt arbete med uppsökande och informerande möten med inblandade aktörer. 
Vidare krävs bevakning så att projekthandboken inarbetas som ett rådgivande och i vissa 
delar styrande dokument i det pågående arbetet med revidering av ”TK – tunnel”, som är en 
sammanslagning av Ban- och Vägverkets tunnelhandböcker.  

Säkrare bergprognoser4.2 

Den framtagna rapporten lägger stor vikt vid att kunskapen om problemet med osäkerheter i 
bergprognoser och dess konsekvenser får allmän spridning. En del av detta arbete har påbör-
jats inom detta projekt genom framtagning av en artikel. 
Förutom de problemmekanismer, de kortsiktiga åtgärder, som rapporten pekar på lämnas 
även ett antal förslag som syftar till mera långsiktiga förbättringar. Där ingår bland annat 
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undersökningar som syftar till en ökad förståelse av de komplexa förlopp som ligger bakom 
osäkerheterna. 

Fler standardutföranden4.3 

Möjligheten till fler standardutförande på installationer/utföranden i tunnlar, ger sannolikt 
betydande förutsättningar att väsentligt minska kostnaderna i kommande projekt. Nedan 
presenteras några exempel på utföranden som relativt enkelt skulle kunna standardiseras.

Nr Typ av installation Användning Anm.

0 Dräner Insamling av inläckande vatten Redan på G…

1 Handledare För snabb och säker förflyttning i 
samband med utrymning vid nedsatt 
sikt

Utformning, material, infästning, 
förankring i berg samt förarbete 
för detta

2 Hårdgjord yta/
gångbana

För snabb och säker förflyttning i 
samband med utrymning

Definiera vad det är (ett eller 
flera utföranden), föreskriv hur 
det ska utföras och eventuellt 
något om besiktning och 
godkännande

3 Skyltar Information för snabb och säker 
förflyttning i samband med utrymning 
(avstånd till fria luften eller annan 
säker plats) samt lägesangivelser för 
underhålls-personal (längdmarkering)

Utformning, material, infästning, 
förankring i berg samt förarbete 
för detta

4 Dränerings- och 
avvattningssystem

För insamling och bortledning av 
vatten som läcker in i tunneln

Kan även avse utsläpp av vätska i 
samband med olycka

Kan även avse brandvatten vid avsedd 
användning eller oönskat läckage

Ledningar, brunnar, lock, 
lyftanordning, mätdammar

5 Vattenförsörjning Avser främst brandvatten

Finns det tunnlar med vattenbehov för 
annan användning?

6 Dörrar och portar

 
Vidare har projektet har ambitionen att upprätta typsektioner för Banverkets 
järnvägstunnlar.

Uppföljning av pilotförsök med nytt dränkoncept 4.4 

Det blir av stor vikt (vid övergång till Trafikverket) att försöket med det nya dränkonceptet 
följs upp, utvärderas och rapporteras till någon utsedd tekniskt utvecklingsansvarig. Detta 
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är en nödvändig åtgärd för att minska risken med en försenad verifiering av konstruktionen, 
speciellt med tanke på den stora potential som bedöms finnas.     

Kompletterande ersättningsmodell4.5 

Projektet föreslår att ett förslag bör utarbetas som beskriver hur ett test av den framtagna 
ersättningsmodellen ska genomföras. Därefter bör ett test och utvärdering av modellen ge-
nomföras i något nytt anläggningsprojekt.  

Uppföljning av FIA s 10-punktsprogram (berg)4.6 

Ytterligare uppföljning av FIA s 10-punkts program bör göras, gärna med en fördjupning, 
kanske kan det ske i Trafikverkets regi för att få ett resultat med ett bredare mer representa-
tivt underlag.  
Det kunde vara ett bra examensarbete för en engagerad person.  

Projektöverlämning5 
För att minska risken för att de goda idéerna från detta projekt faller mellan stolarna, och 
förslagen till fortsatt utveckling och implementeringarna uteblir föreslås att nuvarande 
projektorganisation (inklusive styrgrupp) inte upplösas. Den bör fortsätta tills en tydlig mot-
tagare av projektet har utsetts.  

Övrigt 6 
En mycket god erfarenhet i detta projekt är att arbete över divisionsgränserna har fungerat 
bra. Det har varit korta, snabba beslutsvägar och alla inblandade aktörer har verkligen bi-
dragit till ett bra resultat, trots den relativt korta projekttiden.  

Projektets hoppas att resultaten från detta arbete får en bred spridning inom den nya organi-
sationen. En viktig detalj som bör belysas är att många av förbättringsförslagen kan tillämpas 
för både väg- och järnväg.
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Bilaga 1  Ersättning bergarbeten och hantering av avvikande förhållanden 

Bilaga 2  Beskrivning av alternativ dränlösning 
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Referens 1  Malmtorp, J., Lundman, P. (2010). 
 FÖRUNDERSÖKNINGAR VID UNDERMARKSPROJEKT,
 Osäkerheter och deras hantering, Trafikverket, ISBN 978-91-7467-006-6. 



Bilaga 1

14

1

BILAGA 2     
09-06-09/KNo

     rev 10-01-14, 10-02-28 

Ersättning bergarbeten och hantering av avvikande förhållanden

Bakgrund

Som en del i förfrågnings- och kontraktshandlingar för tunnelentreprenader redovisas oftast 
en prognos över bergets beskaffenhet. Beställaren ger på det viset alla anbudsgivare samma 
förutsättningar att kalkylera på. Prognosen blir en förutsättning för kontraktet och de priser 
och tider som är angivna där. 

Det förekommer tyvärr (regelmässigt) att de verkliga geologiska och/eller hydrogeologiska 
förhållandena avviker från det som är angivet i kontraktet. Det kan vara avvikelser i 
bergkvalitet, det kan vara avvikelser i mängden förinjektering som erfordras etc.  

Dessa typer av avvikelser påverkar, verkligt eller argumentationsvis, entreprenörens 
kostnadsmassa genom att tunneldrivningstiden påverkas (minskar vid positiva avvikelser 
respektive ökar vid negativa avvikelser).  

En stor del av kostnadsmassan för tunneldrivning är tidsberoende. Ex vis arbetskraft, 
borrmaskiner, lastorganisation ersätts normalt per tidsenhet av entreprenören. Det är endast en 
liten del av kostnadsmassan för tunneldrivningen som är mängdberoende (sprängämne, 
borrstål). Uppskattningsvis utgör de tidsberoende kostnaderna mellan 80 och 90 procent av 
hela entreprenörens kostnadsmassa för själva tunneldrivningen. 

I tunneldrivningen innefattar jag borrning, laddning, sprängning, utlastning och skrotning 
samt förinjektering. Alla dessa arbeten utförs normalt i ”tunneldrivningscykeln”. Ibland 
färdigförstärks tunneln först efter att den är utsprängd. Ibland måste tunneln förstärkas för att 
arbetet ska kunna drivas vidare. 

I normal tunneldrivning utförs en kontinuerlig förinjektering (med en injekteringsskärm efter 
var tredje sprängning), vilket inkräktar på drivningstakten, men det är som regel förutsatt.  

Fortsättningsvis avses förinjektering när begreppet injektering används. 
Injekteringen ersätts normalt separat med ersättning för injekteringsborrningen och 
injekteringscementen. Ibland utges även ersättning för tiden som själva 
injekteringspumpningen sker.  
Min erfarenhet är att det förekommer en mängd olika sätt för att ersätta injekteringsarbetet, 
vilket inte är bra. Entydiga mät och ersättningsregler bör upprättas av BV.   
Injekteringen kan påverka drivningstiden om det av någon anledning blir nödvändigt att göra 
ominjekteringar, vilket inte är ovanligt, eller avkorta injekteringsskärmarna. 

Även bultförstärkning och sprutbetong för förstärkning ersätts normalt separat per utförd 
enhet (bult eller sprutbetongmängd).  
Förstärkningsarbetet påverkar drivningstiden om berget är av så dålig kvalitet att det måste 
förstärkas mellan varje salva för att drivningen ska kunna gå framåt. 
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Hur vanligt/frekvent är det med avvikelser som leder till diskussion om 
kontraktsförutsättningar? 
Vad är det som avviker? 
Har avvikelserna varit möjliga att förutse/förebygga? 

Jag har svårt att ge svar på dessa frågor och de jag har rådfrågat om detta ger heller inte 
särskilt entydiga svar. Jag har även intrycket att det i branschen finns en benägenhet att inte 
tydliggöra de problem som uppstår.  

Jag vill även understryka att i första hand ska tillräcklig omsorg läggas på de 
geologiska/geohydrologiska förundersökningarna och slutsatserna. Det är även av vikt att de 
som under tunneldrivningen ska bestämma förstärkningsklass har rätt förutsättningar för att 
kunna göra ett professionellt arbete. Detta är belyst i ett särkilt arbete parallellt med 
sammanställningen av detta PM.     

Min bedömning med de erfarenheter som jag under de drygt 15 år som jag har kommit i 
kontakt med tunnelarbeten i järnvägssammanhang är att det vore önskvärt med en 
ersättnings/regleringsmodell som kan hantera avvikelser mellan kontraktsförutsättningar och 
verkligt utfall av geologiska och/eller hydrogeologiska förhållandena på ett bättre sätt än 
dagens traditionella a-prisbaserade ersättning.  
Dagens modell innebär (normalt) att tunneldrivningen ersätts med ett kubikmeterpris som ett 
slags medelpris. Avviker bergkvaliteten på så sätt att tiden för drivningen förändras så är 
varken kontrakterade tider eller a-priser längre tillämpliga enligt AB (kap 4 § 2 respektive kap 
6 § 6). Detta leder regelmässigt till diskussioner mellan beställare och entreprenörer, där 
beställaren ofta har en svår förhandlingssits. 

En reviderad ersättningsmodell för tunnelarbetena ska kännetecknas av:
1. uppmuntra till arbete med säkerheten på arbetsplatsen och kvaliteten på det utförda 

arbetet. 
2. möjlig att prissätta i anbud (kalkylerbar). 
3. objektivt utvärderingsbar för beställaren. 
4. hantera (de flesta) avvikelser i geologiska och/eller hydrogeologiska förhållanden både 

gällande ekonomi och tid på ett förutbestämt sätt. 
5. enkel att förstå och att tillämpa. 
6. premiera ett kostnadseffektivt byggande och innovationer. 
7. att den hanterar olika drivningsupplägg och variationer i resursinsatser/skiftupplägg 

etc så rättvisande som möjligt. 
8. en tydlig riskfördelning mellan entreprenör och beställare. 
9. helhetssyn där suboptimeringar inte uppmuntras. 
10. inte uppmuntra till spekulationer i anbudsskedet. 

I ovanstående lista är det bara punkt 10 som jag anser inte är ett skallkrav. 

Genomgång av olika inriktningar
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Hur ska modellen då se ut? Jag listar några möjliga modeller med för- och nackdelar 
resonemangsvis.  

(Notera att detta inte är helt enkelt eftersom konfigurationen, (antal fronter och tunneltvärsnitt 
vid olika tillfällen,) för tunneldrivningen ofta varierar över tiden. Inledningsvis är det ofta en-
frontsdrift som sedan kan övergå till upp till fyr-frontsdrift där olika kombinationer av 
bergkvalitet kan förkomma. Vidare kan bergkvaliteten bedömas olika av olika experter.) 
(Hade detta varit enkelt hade det nog redan varit ”uppfunnit”.) 
Nedan används begreppen tidsförskjutning och tidspåverkan om vartannat. Innebär samma 
sak.

Notera även att för en ”normal” järnvägstunnel så utgör själva tunneldrivningen (inkl 
förstärkning och injektering) ca 50 % av kostnadsmassan för den färdiga tunneln. 

0, Låta vara precis som idag, a-priser och mängdförteckning. (Samma pris för bergschakt 
oberoende av bergklass.)
Fördelar: 

- Enkel.
- Entreprenören måste visa på faktisk påverkan av avvikelser. 
- Välkänd i branschen 

Nackdelar:  
- Svårt förhandlingsläge för beställaren vid avvikelser 
- Kan leda till spekulationer i anbudsskedet. (Man satsar på att det blir avvikelser på 

vissa poster ex vis dräner.) 
- Hanterar inte eventuell tidspåverkan av geologiska och/eller hydrogeologiska 

avvikelser
- Konserverande, uppmuntrar inte till förbättringar initierade av E 

A, Olika a-priser för bergschakt i olika bergklasser utan någon särskild hantering av tiden.
Fördelar: 

- Enkel
- Fördelningen av bergklasser hanteras, om än lite schablonartat 

Nackdelar:  
- Tiden hanteras inte, vilket kan ge upphov till diskussioner om rätt till tidförlängning 
- Det är sällan helt entydigt hur bergklasser ska bedömas, vilket leder till diskussioner 
- Konfigurationen av avvikelser påverkar den verkliga indriften, vilket inte modellen tar 

hänsyn till 
- Hanterar inte eventuell tidspåverkan av förinjekteringen eller andra avvikelser 

B, Olika a-priser för bergschakt i olika bergklasser och med en kompensation för 
drivningstiden med a-tider för olika bergklasser.
Fördelar: 

- Fördelningen av bergklasser hanteras om än lite schablonartat 
- Bättre än A 

Nackdelar:  
- Det är sällan helt entydigt hur bergklasser ska bedömas 
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- Konfigurationen av tunneldrivningen vid avvikelser påverkar den verkliga indriften, 
vilket kan vara svårt att göra en modell för 

- Hanterar inte eventuell tidspåverkan av förinjekteringen eller avvikelser 

C, Göra som nu (ett bergschaktpris) som kompletteras med ett regleringspris för 
tillkommande/avgående tunneldrivningstid utan att i förväg bestämma hur tiden ska beräknas.
Fördelar: 

- Förutbestämt vad tidsförskjutningar får för kostnadskonsekvens (avgränsar 
diskussionsutrymmet) 

- Värdering av den verkliga tidspåverkan får göras  
- Hanterar eventuell tidspåverkan av avvikelser 

Nackdelar:  
- Inga förutbestämda regler för hur olika bergklasser ska regleras. 
- Konfigurationen av tunneldrivningen vid avvikelser påverkar den verkliga indriften, 

vilket kan vara svårt att göra en modell för 

D, Som C kompletterat med en hantering av drivningstiden med a-tider för olika bergklasser.
Fördelar: 

- Förutbestämt vad olika bergklasser ger för tidspåverkan och vad tidspåverkan får för 
kostnadskonsekvens

Nackdelar:  
- Konfigurationen av tunneldrivningen vid avvikelser påverkar den verkliga indriften, 

vilket kan vara svårt att göra en modell för 
- Det är sällan helt entydigt hur bergklasser ska bedömas 
- Hanterar inte eventuell tidspåverkan av förinjekteringen 
- Konfigurationen av tunneldrivningen vid avvikelser påverkar den verkliga indriften, 

vilket kan vara svårt att göra en modell för 

E, Löpande räkning utan incitament
Fördelar: 

- E får betalt för faktiska kostnader 
- Inga spekulationer. E betalar efter redovisade kostnader. 
- B’s kreativitet och kompetens tas tillvara 
- B tar riskerna men har även alla möjligheter 

Nackdelar:  
- E får betalt för faktiska kostnader 
- Främjar inte produktiviteten/kreativiteten hos E 
- Kan vara svårt att utvärdera i anbudsskedet 
- Kräver mer direkta insatser av B 

F, Löpande räkning med riktkostnad och incitament (typ 70/30) 
Fördelar: 

- E får nästan betalt för faktiska kostnader 
- Inte så stor risk för spekulationer om rätt hanterat 
- B’s kreativitet och kompetens tas tillvara 
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- Uppmuntrar även E’s kreativitet 
- B tar de största riskerna men har även stora möjligheter 
- Rätt konstruerat så uppmuntrar det arbete med kvalitet och arbetsmiljö 

Nackdelar:  
- E får nästan betalt för faktiska kostnader 
- Kan vara svårt att utvärdera i anbudsskedet 
- Kräver mer direkta insatser av B under byggskedet 
- B riskerar att få betala för ett dåligt utfört arbete – överkostnader 

G, Riktkostnad med trappa där enbart större fördefinierade avvikelser påverkar riktkostnad 
samt löpande räkning och incitament (70/30). (I princip som F, men inte mot en MF, utan 
regleras på en ”högre” nivå.) (Bör nog vara TE, även om jag inte kan rekommendera TE och 
löpande räkning.)
Fördelar: 

- Flexibel 
- Tar tillvara kompetensen i organisationen 
- E får nästan betalt för faktiska kostnader 
- Inte så stor risk för spekulationer om rätt hanterat 
- B’s kreativitet och kompetens tas tillvara 
- Uppmuntrar E’s kreativitet 
- B tar de största riskerna 
- Rätt konstruerat så uppmuntrar det arbete med kvalitet och arbetsmiljö 
- Minskar nog ledtiderna i byggprocessen (i alla fall om TE) 

Nackdelar:  
- E får nästan betalt för faktiska kostnader 
- Kan vara svårt att utvärdera i anbudsskedet 
- Kräver mer direkta insatser av B under byggskedet 
- B riskerar att få betala för ett dåligt utfört arbete – överkostnader 

Vilken inriktning ska väljas?  
Två huvudinriktningar finns för att reglera ersättningen: Någon form av löpande räkning eller 
fasta mängdpriser. 

Följande är att betrakta som fakta: 
- Tunnlar drivs under jord och därmed kan förutsättningarna i förfrågningsunderlaget 

enbart vara bedömningar även om de görs mer eller mindre omsorgsfullt och att man 
därför måste utgå från att avvikelser uppstår. 

- Risken för betydande avvikelser beror av omsorgen i framtagandet av 
anbudsunderlaget samt av bergmassans/underjordens komplexitet. 

- Avvikelser mellan anbudsförutsättningar och verklighet påverkar entreprenörens 
planering. B ska kompensera E för de merkostnader som avvikelserna medför. 

- Vid arbete utan helt öppen redovisning är det ytterligare vanskligt för B att se igenom 
kostnadspåverkan från avvikelserna. 

- Vid angivande av a-priser på mängder kommer E göra spekulationer gällande det 
slutliga mängdutfallet. 
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- Normalt gäller att ju sämre man kan precisera förutsättningar som är av betydelse för 
entreprenadens genomförande desto mer mot löpande räkning ska man som beställare 
gå. (Ofta är det bättre att inte ha något pris än ett felaktigt pris eller ett pris baserat på 
felaktiga förutsättningar.) 

- En betydande del av kostnadsmassan för tunneldrivningsarbetet är tidsberoende. 
(Hyror, löner etc) 

- Tunneldrivningsarbetet består av att aktiviteter som måste utföras sekventiellt, i en 
kedja, vilket medför att en fördröjning i en aktivitet även påverkar efterföljande och är 
dessutom svåra att forcera. 

- E lämnar ett så lågt pris som möjligt baserat på förfrågningsunderlaget i syfte att 
”vinna” entreprenaden. 

Slutsats, rekommendation

Efter eget funderande och avstämning med branschkunniga har jag kommit fram till att nedan 
beskrivna modell i de flesta fall borde vara den mest ändamålsenliga bland annat med hänsyn 
till svårigheterna att i förväg känna till och beskriva förutsättningarna för underjordsarbeten: 

(Jag vill återigen understryka vikten av bra förundersökningar och vikten av att ge objektivt 
korrekta beskrivningar av förhållanden för entreprenaden, finns osäkerheter bör de belysas 
oavsett val av ersättningsmodell). 

Ersättningsprincip
Jag har kommit fram till att den mest ändamålsenliga ersättningsformen till entreprenören är 
att ersätta utifrån redovisad självkostnad (inkl ett förutbestämt entreprenörarvode) samt ett 
incitament kopplat till en riktkostnad baserad på en prissatt mängdförteckning. 

Riktkostnad
Riktkostnaden beräknas initialt utifrån en mängdförteckning med a-priser på sedvanligt vis 
(mängder för bergschakt, injektering, bult etc).  
Det är i sammanhanget viktigt att mängdposterna i mängdförteckningen är vedertagna och 
väldefinierade. 

Vid mängdändringar i entreprenaden justeras riktkostnaden enligt i kontrakt gällande a-priser. 
Eventuella ÄTA-arbeten beräknas och överenskoms mellan parterna och läggs därefter till 
riktkostnaden.
Även i entreprenader med denna typ av ersättningsform kommer det att bli diskussioner om 
avvikelser från kontraktsförutsättningar. Den problematiken belyses längre ner. 

Vid längre byggtid kan det vara lämpligt att indexreglera riktkostnaden efter E84 eller annan 
passande modell. 

Att dela upp ersättningen i fast och rörlig del är något som jag avråder helt ifrån då det enbart 
skapar problem med gränsdragningar och drivkrafter, (E kan ju tjäna på att begränsa vissa 
kostnader i den fasta delen i syfte att spara på den fasta delen och att detta påverkar den 
rörliga delen negativt). 
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En standardisering av mängdposter för injekteringsarbetet bör inrättas. 
Man kan överväga att låta av E initierade ändringar som spar kostnader, men som skulle ha 
påverkat riktkostnaden neråt, och som godkänns av BV, inte påverka riktkostnaden. (Jag är 
lite kluven kring värdet och effekterna av en sådan konstruktion i en GE.) 

Självkostnad
Entreprenören ersätts fortlöpande efter redovisad självkostnad. (Sveriges Byggindustriers 
formulär LR06 är ett vedertaget formulär med vissa angivna procentsatser som fungerar bra 
som debiteringsunderlag.) 

Vid undermarksbyggande är en stor del av resurserna som används (borriggar, bodar, 
ventilation etc) antingen interna maskiner eller sådana som hyrs in externt. Sådana maskiner 
bör i denna typ av avtal, efter samråd med beställaren, handlas upp i konkurrens på 
marknaden.
Även entreprenören ska i detta fall ha möjlighet att på marknadsmässiga villkor erbjuda sina 
egna maskiner. Beställaren ska naturligtvis medverka i dessa upphandlingar och i andra 
upphandlingar.  

(Samtliga kostnader för entreprenaden enligt AB kap 6 § 9 p 1-5 ersätts enligt verifierade 
kostnader. Resterande, kap 6 § 9 p 6-8, ska ingå i entreprenadarvodet.) 

Incitament
Från wikipedia: ”Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling.” 
För att öka entreprenörens drivkraft att producera kostnadseffektivt bör den slutliga 
ersättningen även innehålla ett ekonomiskt incitament kopplat till hur man slutligen förmår 
innehålla den slutliga riktkostnaden (målkostnad) för entreprenaden. 

För att få en bra balans mellan riskfördelning och drivkrafterna för entreprenören att vara 
effektiv bör incitamentet vara i spannet mellan 70 - 30 och 100 – 0. 
70 -30 innebär att beställaren ”tar” 70 % av över- respektive underskridanden av 
riktkostnaden. 100 – 0 innebär ren löpande räkning. Säg att 70 – 30 är för ”normalfallet”. 

”Brantare” incitament innebär ökad risk för spekulationer och att man hamnar i ej 
mervärdesskapande kontraktsdiskussioner. Det är ju det jag önskar att man ska komma bort 
från. Vidare ska incitamentskonstruktionen vara enkel och utan brytpunkter m m som kan 
leda till svårförutsägbara effekter. 

Anbud
I anbudet ska bland annat följande begäras in av anbudsgivare: 

- Riktkostnad uppbyggd av a-priser baserad på av beställaren upprättad MF.  
- Arvode på de verifierade kostnaderna (enligt AB kap 6 § 9 p 1-5). Möjligen kan man 

begära in olika arvoden för olika punkter (1-5), exempelvis UE. 
- Produktionstidplan med ”kritisk-linje”-planering. 
- Resursplaner. 
- Genomförandebeskrivning 
- Namnsatt entreprenadledningsorganisation 
- Beskrivning av uppföljnings- och redovisningssystem och rutiner. 
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- Referenser. 

Utvärdering av anbud
I anbudet bör följande utvärderas: 

- Utfall på incitament för entreprenören genom att ställa riktkostnad mot en av 
beställaren bedömd initial riktkostnad. 

- Kostnad för entreprenörarvode genom att ställa angivet entreprenörarvode mot en av 
beställaren angiven slutkostnad. 

- De mjuka mervärdena som organisation, genomförandebeskrivning, 
uppföljningssystem etc bör ligga på ca 30 % av bedömd slutkostnad. Det är i närhet av 
det faktiska värdet av ”mjukisarna”. (Om utfallet av utvärderingen på de ekonomiska 
delarna i anbudet kan skilja på ca 10 % av slutkostnaden så innebär det att 
”mjukisarna” blir helt avgörande, vilket är rimligt i denna typ av upphandling.) 

Organisation
En entreprenad med ersättningsform enligt detta förslag (”löpande räkning”) kräver mer 
resurser för uppföljning och redovisning än vad en entreprenad med ersättning med fasta 
priser kräver. Detta måste förstås beaktas innan beslut om val av ersättningsform görs och 
tillgången till lämpliga resurser måste beaktas. 
Vidare behöver beställaren vara välorganiserad gällande produktionskunnande eftersom 
beställaren måste försäkra sig om att entreprenaden bedrivs optimalt och för att kunna ”gripa 
in” om så inte är fallet. 

Uppföljning
Att arbeta i kontrakt med ersättningar enligt beskriven ersättningsform handlar om att arbeta i 
förtroende. För att skapa en bra grund för förtroendet så är precision, öppenheten och 
tydligheten i rapporteringen väldigt viktig. 
Månatliga avstämningar av utfall (upparbetad riktkostnad relaterat till faktiska kostnader) och 
kostnadsprognoser ska göras. Utfall ska stämmas av och redovisas. 
Avvikelser (positiva och negativa) ska analyseras och åtgärder ska naturligtvis vidtagas för att 
styra rätt/optimalt. 
Det kan även vara befogat att ha tätare mellanrum mellan avstämningarna. Det bör vara BV 
som beslutar periodiciteten och den kan variera över tiden. (Det bör vara intensivt i början!) 

Avvikande förutsättningar
Även om det arbetas enligt här förslagen modell så tar inte modellen hand om avvikelser 
mellan kontraktsförutsättningar och verkligt utfall, utan det behövs ett sätt/en metod för att ta 
hand om sådana avvikelser. 

Det som behöver hanteras är avvikelser i sådant som beställaren är ansvarig för och som ger 
en tidspåverkan på entreprenaden och där eventuell kostnadspåverkan inte täcks av 
mängdändringar som följer av t ex ökande förstärkningsmängder. 
För att hantera sådana avvikelser ska avstämning mellan förväntade förutsättningar och 
faktiskt utfall göras en gång per vecka. Eventuell tidspåverkan och därmed sammanhängande 
riktkostnadspåverkan av avvikelserna gås igenom och överenskoms i detalj.  
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I detta arbete är analys av påverkan på entreprenadens kritiska linje ett nödvändigt arbete, 
varför en detaljerad produktionstidplan med samband är helt nödvändig. 

Vid avstämningstillfället görs följande:
Den detaljerade produktionstidplanen/veckoplaneringen stäms av och avvikelser mot 
förväntad framdrift analyseras. 
Eventuella avvikande förhållanden tas då upp, konsekvenser i tid och resursåtgång 
överenskoms om möjligt. 
Det som inte anmäls av E i samband med avstämningen förfaller och ska inte påverka 
riktkostnaden. Detta är inte helt enligt AB, men är nödvändigt för att få tillräckligt fokus på de 
löpande avstämningarna. 

Ansvaret för att dokumentera förhållanden och påverkan är på entreprenören, men beställaren 
skriver och dokumenterar alla överenskommelser. 

Avstämningsarbetet kräver disciplin och målmedvetenhet av både beställare och entreprenör, 
men arbetar man enligt detta kan ”surdegar” begränsas. 

Inledningsvis kommer det vara svårt att komma överens på avstämningarna om det 
förekommit avvikelser eller inte, och hur dessa i så fall påverkat tidplanen och kostnaderna, 
då dessa överenskommelser blir prejudicerande för resten av entreprenaden. Det är mot den 
bakgrunden viktigt att båda parter är överens om att eventuella överenskommelser inte är 
prejudicerande utan man ska kunna göra andra värderingar senare (även om det som 
överenskommits måste få gälla). 

Vidare arbete
Gör ett eller fler tester baserat på ovanstående rekommendation och finslipa modellen, bland 
annat gällande uppföljningen. 

Att tänka på 
Människorna i organisationerna och deras attityder till arbetet, administrationen, 
entreprenaden och varandra. 
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BILAGA 3 

Standardisering av installationer i järnvägstunnlar 
Nr Typ av installation Användning Anm. 
0 Dräner Insamling av inläckande vatten Redan på G… 
1 Handledare För snabb och säker förflyttning i sam-

band med utrymning vid nedsatt sikt 
Utformning, material, infäst-
ning, förankring i berg samt 
förarbete för detta 

2 Hårdgjord 
yta/gångbana 

För snabb och säker förflyttning i sam-
band med utrymning 

Definiera vad det är (et eller 
flera utföranden), föreskriv hur 
det ska utföras och eventuellt 
något om besiktning och god-
kännande 

3 Skyltar Information för snabb och säker förflytt-
ning i samband med utrymning (avstånd 
till fria luften eller annan säker plats) 
samt lägesangivelser för underhålls-
personal (längdmarkering) 

Utformning, material, infäst-
ning, förankring i berg samt 
förarbete för detta 

Fråga: har frågan om FROSTISOLERING hanterats i samband med dräner?  

Nr Typ av installation Användning Anm. 
 Dränerings- och 

avvattningssystem 
För insamling och bortledning av vatten 
som läcker in i tunneln 
Kan även avse utsläpp av vätska i 
samband med olycka 
Kan även avse brandvatten vid avsedd 
användning eller  oönskat läckage 

Ledningar, brunnar, lock, lyft-
anordning, mätdammar 

 Vattenförsörjning Avser främst brandvatten 
Finns det tunnlar med vattenbehov för 
annan användning? 

 Belysning Avser dels normal belysning för under-
hållspersonal, dels nödbelysning för 
olyckssituationer samt dels belysning 
på skyltar 

 Ventilation Avser främst brandventilation. kanske 
en ”het” fråga 
Kan avse ventilation i avgränsade ut-
rymmen för utrustning 

 Dörrar och portar   
 Kanalisation  Detta ska redan vara klart… 
 Kabelstegar   
 Mätbrunnar   
 Portaler   
Bra att komma ihåg: 
– om angivna system ska finnas i både tågtunnel och service/utrymningstunnel 
– om det finns krav i TSD:n 
– om det finns beroenden av andra system 
– beständighet & underhållsbehov 
– inköpskostnad
– hittillsvarande drifterfarenheter (om det finns) 
– ritningsmakare & installationsleverantörer 
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