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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att belysa hur LCC-analyser i dag används vid 
planeringen av underhållsarbeten i tunnelbanans bergtunnlar.  

SL är ett aktiebolag som ägs av Stockholms Läns Landsting och ansvarar för den 
landburna kollektivtrafiken i Stockholms län, vilken inbegriper tunnelbanan. 
Stockholms tunnelbana invigdes 1950 och har sedan dess byggts ut i etapper. Drygt 
hälften av sträckningen går i tunnlar. 

Ett ständigt pågående underhållsarbete av tunnlarna krävs för att säkerställa en god 
funktion. Ibland är även större underhållsåtgärder nödvändiga, vilka, genom 
exempelvis avstängning med ersättningstrafik, till större utsträckning påverkar 
omgivningen. Hur underhållet organiseras och planeras är av stor ekonomisk 
betydelse och hänger även direkt ihop med anläggningens standard.  

LCC-analyser resulterar i ett mått på en investerings sammanlagda ekonomiska 
konsekvenser under dess livstid, inkluderas gör med andra ord bland annat 
investerings-, drift-, och underhållskostnader. Då detta mått fås för flera alternativ kan 
en jämförelse av dessa göras och bilda ett beslutsunderlag där det totalekonomiskt 
mest lönsamma kan väljas, istället för att basera beslutet på enbart den initiala 
investeringskostnaden. Givetvis måste även andra randvillkor och krav beaktas. 

Två fallstudier har gjorts för att belysa hur LCC i dagsläget används av SL vid olika 
typer av underhållsarbeten. I det första fallet har LCC använts för att ta fram 
beslutsunderlag och i det andra inte alls. Utgångspunkten för examensarbetet har 
varit att det överlag kan finnas mycket att vinna på att använda LCC inte bara vid 
nybyggnation utan även vid underhållsarbeten. 

I dagsläget används LCC-analyser inte konsekvent vid planeringen av underhålls- 
och reparationsarbeten av SL:s berganläggningar. Inga krav om detta ställs utifrån 
och SL har inga egna riktlinjer beträffande LCC. Detta kan vara en av orsakerna till 
att LCC-analyser inte utförs i större utsträckning. Andra kan vara bristande kunskap 
om metodiken, tidsbrist och delat budgetansvar mellan avdelningar. 

För att konsekvent införa LCC-analyser vid bergprojektering skulle krav om detta 
behöva ställas externt eller internt genom en LCC-policy eller reglerande dokument. 
För att sedan genomföra detta på ett sätt så att alla inblandade förstår nyttan vore 
information/utbildning av metodiken nödvändigt. Viktigt är att definiera vilka projekt 
som ska omfattas och när i projektgången LCC ska användas. Förslagsvis kan LCC 
användas vid behovsanalys och krav om LCC-analyser/LCC-beräkningar kan ställas i 
förfrågningsunderlag. 
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Abstract 

This thesis aims to highlight how LCC analyses currently are used in the planning of 
maintenance work in the rock tunnels of the Stockholm Metro. SL is a company 
owned by Stockholm County Council and is responsible for land-based public 
transport in Stockholm County, which includes the metro. The Stockholm Metro 
opened in 1950 and has since been expanded in stages. More than half of the route 
goes through tunnels. 

Maintenance of the tunnels is necessary to ensure a good function. Sometimes 
bigger maintenance actions are required, which at times also affects the surrounding 
world. How the maintenance is planned and organized is of great economic 
importance and is also directly connected with the facility's standard. 

LCC analyses results in a measure of an investment's total economic impact over its 
lifetime, including investment, operation, and maintenance costs. As this measure is 
obtained for a number of options, a comparison of these can be made and form a 
basis for decisions in which the total economically most profitable solution can be 
selected, instead of basing the decision solely on the initial investment cost. 

Two case studies have been done to elucidate how LCC is used by SL at different 
types of maintenance work today. In the first case, an LCC analysis has been used to 
create a basis for decision making, and in the other case LCC has not been 
considered at all. The starting point for this thesis has been that there may be much 
to gain by using LCC analyses not only for new constructions but also in the planning 
of maintenance work. 

Today LCC analysis is not consistently used in the planning of maintenance and 
repair work of SL's rock tunnels. There are no demands on this externally and SL has 
no own guidelines regarding LCC. This could be one of the reasons that LCC 
analyses are not practiced in a greater extent. Others may be lack of knowledge of 
methodology, lack of time and shared financial responsibility between departments. 

In order to consistently introduce LCC analyses for rock maintenance work it would 
have to be required externally or internally by an LCC policy or through regulatory 
documents. The new procedures would have to be implemented in a way so that 
everyone involved understands the benefits, thus information / education of the 
methodology would be necessary. It is important to define which projects should be 
covered by, and in which stages of the projects LCC should be used. As a 
suggestion LCC analysis could be used to define needs and requirements of LCC-
analyses can be set in tender documents. 
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Inledning 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till och en presentation av vad examensarbetet 
omfattar. 

1.1 Bakgrund 

24 % av Sveriges kollektivtrafikresor gjordes 2010 med tunnelbana, vilket innebär 
med Stockholms tunnelbana1. Enligt SL:s årsberättelse år 2010 producerade 
tunnelbanan under detta år 1731 miljoner personkilometer vilket i produktivitet 
motsvarar drygt 13 % av Sveriges kollektivtrafikresor. (Ett transportssystems 
produktivitet kan mätas i personkilometer vilket utgör den sammanlagda reslängden 
och fås genom att multiplicera antalet resor med medelreslängden.) Tunnelbanan är 
därmed ett mycket effektivt transportsystem, vilket också innebär att driftsäkerheten 
blir oerhört viktig. 

Tunnelbanans berganläggningar varierar i standard, dels beror detta på att 
tunnelbanan byggts ut etappvis sedan 1950-talet. Det finns ingen i dag fastslagen 
planerad utbyggnad av tunnelbanan, något som dock inte innebär att arbetet med 
anläggningen står stilla. Yttre faktorer som vattenpåverkan, miljö och klimat samt 
mänskliga aktiviteter bidrar till en nedbrytning av konstruktionsmaterial i tunnlarna 
och för att upprätthålla anläggningen i önskat skick krävs ett löpande besiktnings-, 
och underhållsarbete. SL ansvarar för förvaltningen av tunnelbanan och dess 
anläggning. 

SL har ett samhällsansvar då det är landstingsägt och till stor del finansieras av 
skattemedel. Detta gör att SL:s investeringar bör bygga på långsiktigt hållbara 
lösningar och inte ett kortsiktigt tänkande. Långsiktigt hållbara lösningar avser flera 
områden; miljömässigt, konstruktivt och ekonomiskt. För att uppnå ekonomiskt 
hållbara lösningar är LCC-analyser en bra metod, då det tar hänsyn till kostnader 
som uppstår under lösningens förväntade livstid. Detta examensarbete ska belysa 

                                            

1
 http://www.trafa.se/Global/Documents/Statistik/Lokal_och_regional_kollektivtrafik_2010.pdf 
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LCC-metodiken och för SL viktiga relaterade parametrar i samband med 
underhållsarbete av bergspårtunnlar. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa LCC-metodiken och hur SL använder 
sig av LCC-analyser vid planering av underhållsarbeten av spårtunnelanläggningar i 
dag, samt hur detta skulle kunna göras i framtiden. För att närmare belysa dagsläget 
har två specifika fall beskrivits särskilt; ett nyligen avslutat fall där LCC-analyser inte 
använts och ett fall där möjliga lösningar på ett sedan länge existerande problem 
undersöks med hjälp av LCC-metodik i en förstudie. För att ge läsaren en 
bakgrundsbild av Stockholms tunnelbaneanläggning och SL:s underhållsarbete av 
tunnelbanans berganläggningar beskrivs även detta. 

1.3 Metod 

Informationssökning har skett genom litteraturstudie, internetsökningar, internt SL-
material samt samtal med SL-anställda och konsulter för SL. Två fallstudier har gjorts 
för att belysa två olika typer av underhåll, och arbetet kopplat till dessa. I en av 
fallstudierna har en LCC-beräkning utförts för att väga alternativ mot varandra. 

1.4 Avgränsning 

Arbetet begränsas till att behandla underhållsarbete och planering av 
underhållsarbete av berganläggningar (bergtunnlar och stationer i berg) i Stockholms 
tunnelbana. Installationer och banöverbyggnad har inte beaktats, ej heller tunnlar och 
bergutrymmen som inte utgör spårmiljö.  
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SL 

I detta kapitel ges en bakgrundsbild av SL, där dess historia, nutida organisation och 
verksamhet översiktligt beskrivs. 

2.1 Allmän fakta 

SL är ett aktiebolag som helt ägs av SLL (Stockholms Läns Landsting). AB 
Storstockholms Lokaltrafik är moderbolaget i SL-koncernen som enligt SL:s 
årsberättelse för år 2010 i slutet av året även innefattade fyra rörelsedrivande och tre 
vilande bolag. SL:s uppgift är att ansvara för den kollektiva persontrafiken på land i 
Stockholms län. Detta innefattar busstrafik, lokalbanor, tunnelbana och pendeltåg. En 
för detta examensarbete viktig del av SL:s arbete ligger i ägandet och förvaltandet av 
fastigheter och infrastruktur nödvändiga för driften, däribland tunnelbanesystemet.  

Vision: Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva 

storstadsregion 

Verksamhetsidé: SL ska utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar, föreslå och 

genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling och förenklar 

vardagen för alla i Stockholmsregionen
2
. 

2.2 Historia 

SL grundades redan 1916, då under namnet SS (AB Stockholms Spårvägar), ett 
aktiebolag som samlade tidigare mindre spårvägsbolag under ett större 
kommunalägt. Till en början var dess verksamhet som framgår av namnet enbart 
inriktad på spårvägar och då spårvagnstrafik, men snart påbörjades även bygget av 
tunnelbanan och allteftersom kom även busstrafikbolag att införlivas i SS. 

                                            

2
 http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Mal-och-vision/ 
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I och med att staden växte, befolkningen ökade snabbt i hela regionen och nya 
förorter började dyka upp i stadens utkanter då innerstaden blev för trång, blev 
behovet av utbyggnad av lokaltrafiken i Stockholm en fråga som rörde även 
kommuner utanför Stockholms stad. Detta gjorde att SLL och Stockholms Stad 
träffade en överenskommelse, den så kallade Hörjelöverenskommelsen, om att 
uppföra ett kommunalförbund för planering, byggande och drift av lokaltrafiken, 
Bäckström et al. (1976). Tidigare hade lokaltrafiken drivits av SJ och olika privata och 
kommunala bolag, däribland SS. Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns 
regionala frågor (KSL) grundades 1966 och tog över ansvaret för SS den 1 januari 
1967. SS förblev juridiskt samma företag men bytte ägare och fick sitt nuvarande 
namn i samband med detta. SL fick uppgiften att ansvara för och driva hela den 
landburna lokaltrafiken i Stockholms län. KSL upphörde 1 januari 1971 i och med att 
Stockholms kommun ingick i SLL, KSL:s uppgifter togs då över av SLL, Hanquist 

(2011). 

Vid 1990-talets början skedde en omorganisation av SL, vilken innebar att stora delar 
av verksamheten ombildades till dotterbolag som fick konkurrera med andra företag 
om SL:s uppdrag. Tanken var att SL inte längre skulle stå för trafikdriften utan helt 
arbeta med planering, marknadsföring och beställning av kollektivtrafiken3. Även SL:s 
anläggningar och fastigheter övergick till dotterbolag, men kom 2006 att 
återintegreras i moderbolaget4. Som mest hade SL 13 000-14 000 anställda enligt 
Hanquist (2011). 

2.3 Organisation 

Enligt 2010 års årsberättelse var medelantalet SL-anställda under året 697 personer. 
Ledamöter i SL:s styrelse är politiker vilka utsetts av landstingsfullmäktige samt 
arbetstagarrepresentanter, detta ger röstberättigade i länet en möjlighet att påverka 
verksamheten indirekt. Sedan 1 januari 2011 har det nya politiska organet 
Trafiknämnden (även detta styrs av politiska ledamöter utsedda av landstinget) tagit 
över en stor del av det ansvar som tidigare låg på SL:s styrelse. Samtidigt har också 
SL genomgått en större omorganisation med syfte att framförallt bli effektivare och en 
mer utpräglad beställarorganisation. Dess huvuduppgift och expertis ska ligga i att 
planera, beställa och följa upp trafiken. Detta innebär att uppgifter som byggledning, 
direkt kontroll av arbetet på plats, inte längre ska vara ett arbete för SL. Sedan 1990-
talets omorganisation anlitas entreprenörer för bland annat trafik, teknik och stations-
service, Wäppling (2011). Den nya organisationen trädde i kraft den 1 maj 2011. 

                                            

3
 http://www2.sl.se/Templates/FMS/FMS_facts_result.aspx?id=3685&recid=2053 

4 http://www2.sl.se/Templates/FMS/FMS_facts_result.aspx?id=3685&recid=2584 
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2.4 Finansiering 

SL finansieras i dag till ungefär lika stor del av verksamhetsbidrag från SLL, det vill 
säga skattemedel som biljett-, reklam- och externa hyresintäkter, SL- Fakta om SL och 

länet 2010 (2011). 

Årsberättelsen för år 2010 visar att nettoomsättningen för koncernen för året var 
11 469 Mkr. 

2.5 Samarbeten 

SL samarbetar ofta med andra aktörer med gemensamma intressen, exempelvis 
andra länstrafikbolag och Trafikverket. Samarbetena kan gälla enstaka projekt eller 
utbildning/utveckling av för SL intressanta områden.  

SL sponsrar också forskningsverksamhet, exempel på sådana samarbeten är med 
BeFo, Järnvägsgruppen på KTH och CHARMEC på Chalmers, Nilsson och Sträng 

(2011). Enligt Persson (2011) kan SL vid forskningssamarbeten bidra med information 
och data från sin verksamhet, men även få del av forskningsrön som ibland direkt 
kan användas i projekt. 

2.6 Framtida planer 

Stockholms Läns befolkning ökar ständigt, de senaste fyra åren med mer än 30 000 
personer per år, SLL- Befolkningsutvecklingen 2010 i Stockholms län (2011). Detta 
innebär i sin tur en konstant ökad belastning på kollektivtrafiken och till viss del även 
nya resemönster. Som en del i att möta dessa förändringar och i förbättringsarbetet 
tas årligen förslag till förändringar av linjedragning, turtäthet och trafikeringstid fram. 
Länets kommuner, trafikutövarna och andra berörda får möjlighet att yttra sig om 
förslagen, varpå dessa bearbetas och utreds innan beslut fattas5. 

                                            

5
 http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Verksamhet/Trafiken/ 
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Stockholms tunnelbana 

Tunnelbanan är ett unikt trafikslag med sin täta turtäthet och det faktum att systemet 
är skilt från andra trafiksystem, vilket gör att tunnelbanetrafiken inte påverkas av eller 
stör annan trafik. Detta gör tunnelbanan till ett av de smidigaste och effektivaste 
kommunikationsmedlen i tungt trafikerade storstadsmiljöer. 

För att läsaren ska få en helhetsbild av det senare beskrivna underhållsarbetet av 
tunnelbanan ges i detta kapitel en kort anläggningsbeskrivning samt en 
sammanfattning av Stockholms tunnelbanas historia. 

3.1 Anläggningsbeskrivning 

Stockholms tunnelbana är för närvarande den i banlängd räknat 22:a längsta 
tunnelbanan i världen6, en relativt hög placering med tanke på dess ringa 
befolkningsmängd i jämförelse med världens storstäder. Tunnelbanans geografiska 
sträckning illustreras i Fig. 3.1. 

 

                                            

6
 http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Verksamhet/Trafiken/Tunnelbana/ 
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Fig. 3.1 Tunnelbanans geografiska utbredning. Illustratör Gunvor Ekström 2010. 

Omkring en miljon resor per vardag går via Stockholms tunnelbana, som därmed är 
det trafikslag med flest passagerare i SL-trafiken7. Stockholms tunnelbana har i dag 
100 stationer, av vilka 50 ligger norr om Slussen och 47 ligger under marknivå eller 
är överbyggda, Alfredsson et al. (2000). Den totala banlängden är 108,0 km och nästan 
60 % av sträckningen går i tunnlar, SL-Underhåll UH2008 (2007). Några av Sveriges 
längsta trafiktunnlar finns här. Den längsta tunnelsträckan i tunnelbanan är tunneln 
mellan Kungsträdgården och Hjulsta (blå linjen), en sträcka på 14,3 km. 

Trafiken är fördelad på tre linjer; grön (TB 1), röd (TB 2) och blå (TB 3), se Fig. 3.2. I 
Tabell 3.1 presenteras anläggningsfakta för de tre linjerna och för tunnelbanan som 
helhet. Dessa går skilda åt och spåren korsar aldrig varandra i plan. T-centralen 
(Tunnelbanecentralen) är den enda gemensamma stationen för alla tre linjer. 
Huvuddelen av den gröna linjen byggdes under 1950-talet, detta är den av linjerna 
som ligger närmast marken och har störst sträcka ovan mark. Den röda linjen 
byggdes till största delen under 1960-talet, Fruängen som är en av ändstationerna 
för röda linjerna är också den högst belägna stationen på 46,8 m.ö.h. Större delen av 
den blå linjen byggdes under 1970-talet, denna ligger nästan helt i tunnlar. Här finns 
också den lägst belägna stationen, Kungsträdgården på 29,3 m.u.h., Alfredsson et al. 

(2000). 

Tabell 3.1: Stockholms tunnelbana i siffror, SL-Underhåll UH2008 (2007). 

 Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbanan 

Invigningsår 1950 1964 1975 1950 

Senaste utbyggnad invigd år 1994 1978 1985 1994 

Längd [km] 41,3 41,2 25,5 108,0 

Tunnelsträcka [km] 9,8 29,3 23,3 62,4 

Antal stationer 49 36 20 100 

Antal stationer i ytläge 37 15 1 53 

Broar antal 58 24 3 85 

Bro/viadukt sträcka [km] 5,2 3,1 2,2 10,5 

 

                                            

7
 http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Verksamhet/Trafiken/Tunnelbana/ 
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Fig. 3.2 Stockholms tunnelbanenät 2011, SL (2007) 

3.2 Historia 

Söndagen den 1 oktober 1950 invigdes Stockholms tunnelbana, sträckan Slussen–
Hökarängen. Runtom i världen fanns då sedan tidigare 15 andra tunnelbanor. 
Londons tunnelbana, världens äldsta och längsta, anlades så tidigt som 1863. Redan 
innan 1950 hade det dock funnits en underjordisk spårväg mellan Skanstull och 
Slussen, härifrån kom också namnet tunnelbana. Denna och fler spårvägar ersattes 
nu av detta helt nya tunnelbanesystem med planskildhet, nytt signalsystem och 
avsaknad av konduktör för att nämna några exempel på nyheter, Bäckström et al. 

(1976). 

Visionen om den moderna tunnelbanan hade funnits där sedan början av 
århundradet, men det fanns många frågor såsom finansiering, linjedragning och 
tekniskt utförande att ta ställning till. Dessutom kom två världskrig emellan, vilka 
stannade upp processen. Vid sekelskiftet var det allmänt vedertaget att en stad 
behövde fler än en miljon invånare för att anlägga en tunnelbana, Stockholm hade på 
den här tiden en befolkning på omkring 350 000. Orsaken att man detta till trots 
påbörjade diskussioner var den snabbt växande befolkningen och med den trafiken, 
samt geografiska förhållanden. Snabba förbindelser var en förutsättning för en 
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fortsatt god tillväxt. Inte bara trafikbelastningen blev större, det var också en helt ny 
trafiksituation där fotgängare och äldre transportmedel som häst och vagn nu skulle 
fungera sida vid sida med snabbare, modernare fortskaffningsmedel som bilar, 
bussar och spårvagnar i en gammal stad med många trånga gator och korsningar. 
Stockholm med sina stora höjdskillnader, djupa vatten och fjorton öar gav inte heller 
ett ultimat geografiskt läge ur kommunikationshänseende. Vid planeringen av 
tunnelbanan måste hänsyn också tas till omgivningen, där framför allt Gamla Stan, 
en välbevarad och känslig medeltidsstad erbjöd svårigheter som enda passage 
mellan söder och centrum. Att från dessa givna förutsättningar, tillsammans med 
tekniska krav på kurvradier, spårlutningar, spåravstånd, djuplägen och stationernas 
längder ta fram en plan för tunnelbanans tekniska utförande var en tidskrävande 
process, Alfredsson et al. (2000). 

År 1941 fattade stadsfullmäktige beslut om den kommande tunnelbanans sträckning. 
Genom andra världskriget fick dock byggstarten skjutas upp. När det så var dags att 
påbörja bygget 1945 gjordes stora förändringar i de ursprungliga planerna. Detta 
berodde på den oväntat stora befolkningstillväxten och folkmängdsprognosen. För att 
öka kapaciteten beslöts exempelvis att stationernas plattformar skulle göras längre 
än tidigare planerat (från 110 till 145 m) och därigenom kunna ta emot fler vagnar. 
Biljetthallarnas placering ändrades också, från början var tanken att dessa skulle 
ligga i samma plan som plattformarna, men då detta gav väldigt begränsade 
möjligheter till uppgångarnas placering, beslöts att biljetthallarna kunde få ligga på ett 
mellanplan, mellan plattform och gatuplan, Bäckström et al. (1976). 

Tunnelbanan har byggts ut i etapper, se Tabell 3.2. Den 24 november 1957 var ett 
viktigt datum i tunnelbanans historia. Då öppnades sträckan Hötorget–Slussen och 
de södra tunnelbanegrenarna förbands med de västra. Då kunde man för första 
gången ta sig från söder till centrum utan att behöva byta färdmedel vid Slussen. 
Även stationen T-Centralen invigdes denna dag, Alfredsson et al. (2000). 
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Tabell 3.2: Utbyggnad av Stockholms tunnelbana, Alfredsson et al. (2000). 

Tunnelbanans utbyggnad 

Sträcka Invigningsdatum 

Slussen–Hökarängen 1950.10.01 

Gullmarsplan–Stureby 1951.09.09 

Hötorget–Vällingby (prov.) 1952.10.26 

Vällingby (prov.)–Vällingby 1954.04.06 

Stureby–Högdalen 1954.11.26 

Vällingby–Hässelby Gård 1956.11.01 

Hötorget–Slussen 1957.11.24 

Skärmarbrink–Hammarbyhöjden 1958.04.17 

Hässelby Gård–Hässelby Strand 1958.11.19 

Hökarängen–Farsta (prov.) 1958.11.19 

Hammarbyhöjden–Bagarmossen 1958.11.19 

Högdalen–Rågsved 1959.11.14 

Farsta (prov.)–Farsta 1960.11.04 

Rågsved–Hagsätra 1960.12.01 

T-Centralen–Fruängen 1964.04.05 

Liljeholmen–Örnsberg 1964.04.05 

Örnsberg–Sätra 1965.05.16 

T-Centralen–Östermalmstorg 1965.05.16 

Sätra–Skärholmen 1967.03.01 

Östermalmstorg–Ropsten 1967.09.02 

Skärholmen–Vårberg 1967.12.02 

Farsta–Farsta Strand 1971.08.29 

Vårberg–Fittja 1972.10.01 

Östermalmstorg–Tekniska Högskolan 1973.09.30 

Tekniska Högskolan–Universitetet 1975.01.12 

Fittja–Norsborg 1975.01.12 

T-Centralen–Hallonbergen–Hjulsta 1975.08.31 

Hallonbergen–Akalla 1977.06.05 

T-Centralen–Kungsträdgården 1977.10.30 

Universitetet–Mörby Centrum 1978.01.29 

Västra Skogen–Rissne–Rinkeby 1985.08.19 

Bagarmossen–Skarpnäck 1994.08.15 
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3.3 Tunnelbanan i dag och framöver 

År 2010 lade SL 790 miljoner kronor på investeringar i tunnelbanan. Detta utgjorde 
ca 17 % av de totala investeringarna i SL-trafiken under året, SL- Årsberättelse 2010 

(2011). 

Det senaste steget i effektiviseringsarbetet av tunnelbanan är upphandlandet av ett 
nytt signalsystem för röda linjen. Detta beräknas vara installerat 2014 och kommer 
då att möjliggöra för tätare trafik och nya moderna vagnar. För att inhysa de nya 
vagnarna byggs en ny tunnelbanedepå i Norsborg, denna förväntas färdigställas 
2016, SL- Verksamhetsplan 2011 (2010). 

Enligt trafikplan 2020 finns ingen i dag fastslagen utbyggnad av tunnelbanan, SL- 

Trafikplan 2020 (2010). Emellertid nämner Stockholmsöverenskommelsen en ny 
tunnelbanegren till Nacka som skulle kunna stå klar till 2025. Här förespråkas också 
en utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Karolinska/Norra stationsområdet 
före 2020, En överenskommelse mellan staten och Stockholmsregionen- Stockholms-

förhandlingen (2007). Om en utbyggnad av tunnelbanan kommer att realiseras och i så 
fall när och hur är ovisst, säkert är dock att underhållet och effektiviseringsarbetet av 
befintligt system fortsätter så länge tunnelbanan är i bruk. 
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4  

 

Underhåll 

I detta kapitel redogörs först för hur underhållsbegreppet kan delas upp. Underhåll 
behövs för att upprätthålla en önskvärd standard, vilken definieras av kravdokument 
och föreskrifter. Anledningen till det nödvändiga arbetet att upprätthålla standarden i 
berganläggningar är olika sorters nedbrytningsprocesser av anläggningen, i kapitlet 
behandlas de viktigaste. Här ges också en beskrivning av vanliga 
bergförstärkningsmetoder. Bergförstärkningar används för att motverka 
nedbrytningen och stötta där berget inte är tillräckligt stabilt.  

Hur underhållet organiseras och planeras har stor påverkan på anläggningens 
tillstånd och relaterade kostnader, i kapitlet beskrivs därför SL:s 
underhållsorganisation. Till sist ges också en inblick i vad större underhållsarbeten 
kan innebära.  

4.1 Underhållsbegreppet 

Underhåll definieras i denna rapport som arbeten vilka utförs med syfte att 
vidmakthålla funktionsdugligheten och därmed driftsäkerheten. Att trafiksystem hålls 
funktionsdugliga och i drift är av samhällsekonomiskt största vikt, då dessa kan 
tänkas utgöra navet i maskineriet som får näringsliv och människors vardag att rulla 
på.  

Driftstopp orsakade av akut uppkomna fel på anläggningen kan innebära onödig 
problematik, säkerhetsrisker och dessutom bli mycket kostsamma. Detta ska 
underhållet förebygga, men måste planeras noggrant, Lindblom (2010). 

I ett trafiksystem med så många resenärer som Stockholms tunnelbana får längre 
oplanerade driftstopp inte förekomma. Även kortare driftstopp vid fel tidpunkt kan här 
få negativa konsekvenser för samhället. Visserligen finns i Stockholms innerstad ofta 
alternativa resvägar för den som är frisk och kan gå en bit till närmsta fungerande 
förbindelse. Vid inställda avgångar på orter med glesare befolkning och mindre tät 
lokaltrafik kan konsekvensen för de enskilda drabbade bli mycket större än de hade 
blivit i Stockholm, att den samhällsekonomiska förlusten blir mindre beror på att färre 
individer drabbas. 

Kapitel 
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Orsaken till upprepade driftstörningar kan bli dyrt att åtgärda, men kan ofta vara ännu 
dyrare att bortse från. Följderna av driftstörningarna kan förutom de återkommande 
kostnaderna för att snabbt få igång driften också bli ett minskat förtroende för 
trafiksystemet, vilket i sin tur kan leda till ett minskat användande. Detta medför en 
ekonomisk förlust och i de fall resenärer väljer att ta bilen istället blir det även en 
samhällsförlust ur miljösynpunkt.  

Krav ställs på SL:s anläggningar från olika håll, dels från samhället och resenärer, 
dels egenformulerade krav och krav från olika myndigheter. Krav ställs på 
exempelvis säkerhet, tillgänglighet, komfort, effektivitet och miljöpåverkan. För att 
leva upp till de krav som ställs på tunnelbaneanläggningen finns SL:s egna 
föreskrifter som i kombination med andra gällande dokument anger vilken standard 
anläggningen ska motsvara och hur detta uppnås. 

4.1.1 Driftsäkerhet 

Driftsäkerhet är en egenskap som beskriver systemets tillförlitlighet. Begreppet kan 
delas in i tre underkategorier (se Fig. 4.1): 

 Funktionssäkerhet anger risken för och tidfördelning av fel och störningar i det 
tekniska systemet. Denna mäts ofta i medeltid mellan fel. 

 Underhållsmässighet anger det tekniska systemets förmåga att kunna repareras 
på föreskriven tid och med föreskrivna underhållsresurser. 
Underhållsmässigheten mäts vanligen i medelreparationstid. 

 Underhållssäkerhet anger underhållssystemets förmåga att tillmötesgå det 
tekniska systemets behov, det vill säga förmåga att ställa underhållsresurser 
till förfogande när nödvändigt. Denna mäts normalt i medelväntetid, 
Silfwerbrand och Sundquist (1998). 
 

Driftsäkerheten utgör tillsammans med den tekniska förmågan systemets verkliga 
förmåga, Lindqvist et al. (1999). 

Tillgänglighet

Availability

Funktionssäkerhet

Reliability

Underhållsmässighet

Maintainability

Underhållssäkerhet

Maintenance support

Tekniska systemet                                                      Underhållssystemet  
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Fig. 4.1 Driftsäkerhetstekniska samband, Sundquist (2002). 

4.1.2 Olika typer av underhåll  

Underhållsarbeten kan delas upp i förebyggande och avhjälpande underhåll, samt 
huruvida åtgärden är i förväg planerad eller ej, se Fig. 4.2. 

Underhåll

AU

OAU

Tillgänglighets-

störningar

Låg tillgänglighet

Dyrt underhåll

PAU

Lägre under-

hållskostnader

Ökad tillgänglighet

FU

OFU

Högre under-

hållskostnader

Minskad

tillgänglighet

PFU

Mindre avhjälpande

underhåll

Ökad tillgänglighet

 

Fig. 4.2 Underhållstekniska samband, Sundquist (2002). 
 AU = Avhjälpande underhåll 
 FU = Förebyggande underhåll 
 OAU = Oplanerat avhjälpande underhåll 
 PAU = Planerat avhjälpande underhåll 
 OFU = Oplanerat förebyggande underhåll 
 PFU = Planerat förebyggande underhåll 
 

Förebyggande underhåll  

Förebyggande underhåll kan tidsbestämmas långt i förväg, vilket ger goda 
möjligheter till god planering av utförande, kostnader och omfattning. Detta underhåll 
är ofta den mest kostnadseffektiva åtgärden för att bibehålla konstruktionens 
önskvärda standard, Silfwerbrand och Sundquist (1998). Det förebyggande underhållet 
kan delas in i två typer: 

 Basunderhåll – det underhåll som krävs för att hålla tillräcklig 
trafiksäkerhetsnivå. 

 Övrigt förebyggande underhåll – sådant underhåll som kan skjutas upp, men 
kan leda till ett dyrare underhåll längre fram, Silfwerbrand och Sundquist (1998). 
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Avhjälpande underhåll  

Avhjälpande underhåll är sådant underhåll som åtgärdar skada på anläggningen. Ett 
väl utfört avhjälpande underhåll kan skjuta upp och ibland ersätta förebyggande 
underhåll. Avhjälpande underhåll kan delas in i: 
 

 Akuta åtgärder – Skador som måste åtgärdas omgående. I regel liten tid för 
planering av åtgärden, dock förekommer att skadan åtgärdas temporärt för att 
vinna tid till en mer genomtänkt permanent lösning.  

 Övrigt avhjälpande underhåll – Skador som ej kräver omedelbar åtgärd, men 
vilka underhållsplaneras till inom den närmsta framtiden, Silfwerbrand och 

Sundquist (1998). 

Tillståndskontrollbaserat underhåll  

Tillståndskontrollbaserat underhåll går ut på att en komponents tillstånd kontrolleras 
med jämna mellanrum. Då tillståndet försämras så till den grad att det börjar närma 
sig en icke godtagbar nivå vidtas åtgärd, Silfwerbrand och Sundquist (1998). 

4.2 Orsaker till nedbrytning av bergtunnlar 

Orsaker till nedbrytning brukar delas in i tre kategorier; laster, miljö och användning, 
Silfwerbrand och Sundquist (1998). I detta avsnitt behandlas nedbrytningsorsaker som 
är typiska för bergtunnlar, där de viktigaste (mest förekommande) är miljöbetingade. 

4.2.1 Vatten 

En av de viktigaste faktorerna för nedbrytningsmekanismer i bergtunnlar är 
vatteninrinning. Vattnet tillför syre och påskyndar de kemiska förlopp som bryter ner 
bergmaterial och förstärkningskonstruktioner. Då tunnlar ofta byggs under 
grundvattenytan är det av stor vikt för framtida underhåll och relaterade kostnader att 
kunna kontrollera vatteninrinningen, Lindblom et al. (2006). Problem som orsakas av 
inrinnande vatten i tunnlar kan delas upp i externa, strukturella och funktionella 
effekter. De externa effekterna rör tunnelns omgivande miljö som exempelvis 
sänkning av grundvattenståndet, Ansell et al. (2007). 

Hur material påverkas av vatten beror till stor del på vattnets aggressivitet. Vatten 
klassas som aggressivt om det vid analys enligt ”VVMB 905 Bestämning av vattens 
korrosiva egenskaper” (Vägverket) uppvisar någon eller några av följande 
egenskaper: 

 pH < 6,5 

 vattenhårdheten < 20 mg (Ca+Mg)/l (totalhårdhet) 

 alkaliniteten < 1 mekv/l 

 ledningsförmågan > 100 mS/m  
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Banverkets Standard 585.40- BV Tunnel8 utgör tekniska regler som SL arbetar efter. 
Här anges att en ”tunnel ska vara tillräckligt tät mot vatteninläckning med hänsyn till 
risk för skada genom omgivningspåverkan samt tunnelns funktion och säkerhet.”  

Hur stor vatteninläckningen tillåts vara beträffande risk för skada genom 
omgivningspåverkan bestäms med hjälp av en hydrogeologisk utredning, 
riskbedömning enligt BV Tunnel och en eventuell stabilitetsutredning. Fig. 4.3, 
Fig. 4.4 och Tabell 4.1 definierar tillåten inläckning för trafikutrymme samt övriga 
utrymmen, Banverket- BV Tunnel (2005). 

 
 

Fig. 4.3 Tillåten inläckning i trafikutrymme med hänsyn till funktion och säkerhet. 
Motsvarande krav gäller även vid dubbelspårstunnel, Banverket- BV 

Tunnel (2005). 

 
 

Fig. 4.4 Tillåten inläckning i övrigt utrymme med hänsyn till funktion och säkerhet, 
Banverket- BV Tunnel (2005). 

                                            

8
 Banverkets BV Tunnel och Vägverkets Tunnel 2004 kommer att ersättas med Trafikverkets TrVR Tunnel 

(rådstext) och TrVK Tunnel (kravdokument), Brantberger (2011). Arbete pågår att ta fram dessa.  
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BV Tunnel anger vidare att med hänsyn till tunnelns funktion och säkerhet gäller 
särskilt att droppande eller rinnande vatten inte får förekomma på: 

 Kontaktledningssystemet och räler 

 Installationer och utrustningar för nödsituationer 

 El-utrustningar 

 Perronger 
 

Tabell 4.1: Definition av begreppen fukt, dropp och rinnande vatten för enskilt 
läckställe, Banverket- BV Tunnel (2005). 

Begrepp Antal droppar/minut Liter/minut 

Fukt <1 < 31005,0   

Dropp 1 

150 

31005,0   

3105,7   

Rinnande >150 > 3105,7   

 

De huvudproblem som orsakas av vatten är:  

 Igentäppta dräner av eroderade jordpartiklar eller järnsulfatutfällningar 

 Vatten som fryser i dräner kan bilda nya inrinningsvägar 

 Vatten kan frysa och bilda svallis eller istappar 

 Armeringsstål, stålinklädnader, infästningsdetaljer och bergbultar kan 
korrodera och helt tappa sin funktion (se Fig. 4.5). 

 Korroderar armeringsstål utvidgas volymen och en avspjälkning av täckande 
betongskikt är trolig, på vilken korrosionstakten ökar ytterligare (se Fig. 4.6). 

 Cementaggregat kan erodera och betonghållfastheten minska 

 Sprutbetong som utsätts för aggressivt vatten kan brytas ned, svälla eller bli 
spröd. 

Lindblom et al. (2006) 
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Fig. 4.5  Korroderat nät, SL (2007) 

 

Fig. 4.6 Avspjälkad betong, SL (2007) 

   

Vatten i  berg 

Grundvattensituationen i berget kan variera över tid och hänger ihop med bergarten 
och bergmassan, men kan även påverkas av klimatvariationer, närliggande 
bergarbeten eller annan verksamhet samt av förändrad vattengenomsläpplighet i 
bergssprickorna. Lika väl som ständig utsatthet för vatten kan också variationen av 
densamma med periodvis uttorkning och uppblötning av materialen verka 
påskyndande av nedbrytningsprocessen, vilket i sin tur kan leda till ökat 
underhållsbehov, Lindblom et al. (2006). 

Finns det rikligt med sprickor eller krosszoner kan berget vara kraftigt vattenförande. 
Vissa sedimentära bergarter är helt vattentäta, medan andra är så vattenförande att 
de kan användas som vattentäkter. I normalsprickiga, kristallina bergarter är 
vatteninnehållet lågt, Lindblom (2010). 

Grundvattnets sammansättning beror på reaktioner mellan vattnet och den jord och 
det berg den penetrerar och varierar därför i olika delar av tunnelbanan, Sträng 
(2011). Grundvattenkemin spelar en stor roll för hur starkt vattnet angriper material 
det kommer i kontakt med. Armeringskorrosion uppkommer i samband med 
karbonatiserad betong eller hög kloridhalt. Hög kloridhalt hänger ofta ihop med ett 
salt grundvatten, Lindblom et al. (2006). 

4.2.2 Miljö och klimat i tunneln 

Närmast tunnelmynningarna uppstår mer klimatrelaterade skador, i form av 
frostsprängning och vittring, än inuti tunnlarna. Detta förebyggs i tunnelbanan med 
dräner och betongkonstruktioner (valv), Sträng (2011). 

Lufttemperaturen i tunnlar varierar ofta med utetemperaturen, detta kan verka 
negativt på känsliga konstruktionsmaterial då exempelvis stora temperaturgradienter 
uppstår i betongkonstruktioner. Spänningar kan också uppkomma mellan material 
med olika temperaturutvidgningskoefficienter. I längre tunnlar varierar temperaturen 
mindre över dygnet och året än utomhustemperaturen, Ansell et al. (2007). 
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Då temperaturen i tunneln sjunker till minusgrader finns risken att inläckande vatten 
och inblåst snö fryser till is i form av istappar och svallis. Is i spårtunnlar utgör dels en 
fara för driftsäkerheten, men kan även verka direkt förstörande av 
bergförstärkningskonstruktioner genom lossbrytning. Berg kan också brytas loss, 
antingen genom att det frysande, expanderade vattnet spränger ut bergstycken på 
grund av volymökningen, eller sliter sönder berget genom sin tyngd. Istappar och 
svallis är också en fara för personer som arbetar i tunneln och för tåg. Då 
temperaturen stiger och snön och isen smälter, skapas ett högre vattenflöde än det 
normala från tunneln, Ansell et al. (2007). Isknackning är en del av SL:s 
underhållsarbete vintertid. Detta gäller främst kortare tunnlar och lokala ställen, som 
exempelvis vid ventilationsschakt, där temperaturen blir tillräckligt låg för frost och is. 
Detta underhåll utförs av annan entreprenör än bergunderhållet, Sträng (2011). 

Fukt i tunneln får enligt BV Tunnel inte leda till kondens följt av dropp eller rinnande 
vatten på perronger och känsliga installationer. Tunnlar utgör dock ofta en fuktig 
miljö, med en fukthalt som varierar med mängden inläckande vatten, temperatur och 
luftomsättning. Fukt påverkar också starkt betongs krympningsprocess, vilket särskilt 
hos nygjuten betong ökar risken för krympsprickor. En fuktig miljö ökar också risken 
för korrosion av stålkonstruktioner, Ansell et al. (2007). 

I spårtunnlar kan lufttrycket vinkelrätt tunnelns längdaxel variera stort med 
passerande tåg. Luftmassan som sätts i rörelse kan nå höga hastigheter i utrymmen 
mellan tåg och tunnel, vilket kan skapa problem för operativ personal, samt 
tunnelväggar och installationer. Hur stort över- och undertryck som uppstår är ett 
samspel mellan tågets och tunnelns tvärsnittsarea och längd, tågets fart samt tågets 
och tunnelns design. Också utformningen av tunnelöppningarna har betydelse, Ansell 

et al. (2007). Efter en längre tid kan dessa tryckvariationer leda till utmattningseffekter 
i tunnelns konstruktionsmaterial. Skadorna kan ta form av krackelering i betong och 
sprutbetong eller förstörd vidhäftning i sprutbetongsskikt och kan föra till utfall av 
berg eller sprutbetong, Lindblom et al. (2006). 

 I BV Tunnel anges vilka värden för lufttrycket som kan antas vid given tåghastighet, 
dock lägst 170 km/h. 

För att minimera obehag för människor finns tryckutjämningsschakt i samband med 
perronger i Stockholms tunnelbana. Lufttrycksbelastningar är inte ett direkt problem 
som orsakar skador på tunnelbanans anläggningar, främst på grund av den låga 
hastigheten (tunnelbanetågen kör i max 70 km/h.). Dock kan lufttrycksbelastningarna 
indirekt skapa nedbrytningsproblem då de samtidigt medför en förändring av 
luftfuktighet och temperatur, Sträng (2011). 

4.2.3 Klotter 

Betong är ett kapillärsugande material, något som innebär att då oskyddade 
betongytor utsätts för klotter sugs färgen in i betongen upp till 2-3 mm. För att 
motverka detta kan betongytor behandlas klotterskydd. Vid sanering, som sker 
antingen genom blästring eller med hjälp av kemiska preparat, kommer det yttersta 
betongskiktet resp. skyddsskiktet att avlägsnas tillsammans med klottret. För 
oskyddade ytor innebär det minskande täckande betongskiktet på sikt 
beständighetsproblem genom exempelvis armeringskorrosion. Skyddade ytor måste 
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efter saneringen förses med ett nytt skyddande lager, Silfwerbrand och Sundquist 

(1998). Ytbehandlingsmedlen och deras effekter har länge varit outforskade, men 
tester har visat att det är stor skillnad på effekten mellan olika sorters klotterskydd. 
Ett effektivt skydd kan spara upp till 80 % av arbetstiden vid klottersanering, Malaga 

(2008). 

I tunnelbanans tunnlar förekommer klotter i väldigt begränsad omfattning och utgör 
inget direkt beständighetsproblem utan främst ett estetiskt problem. 
Underhållsarbeten kopplade till klotter omfattar i huvudsak klottersanering av öppen 
bansträcka och i viss mån tunnlar mellan stationer och/eller hållplatser fram till 
plattformskant. SL tillåter endast klotterskyddsprodukter som är godkända enligt Bro 
2004, eller produkter som kan uppvisa provningsresultat från ackrediterade material-
provningsinstanser som visar att produkterna uppfyller de krav som ställs enligt Bro 
2004, Cepeda (2011). 

4.2.4 Förändrade laster/ intrång 

SL:s tunnlar omges av en zon som sträcker sig ca 10 m ut från tunneln i alla 
riktningar, den så kallade skyddszonen, Sträng (2011). Detta är det område som krävs 
som bärande konstruktion och där inga ingrepp får göras annat än i vissa fall och 
under speciella förutsättningar och då först efter en särskild utredning. Skyddszonen 
innefattas vanligen i det område som enligt detaljplanen är redovisad för 
spåranläggningar. Skyddszonen kan vara rättsligt reglerad genom avtal, 
avtalsreglering gäller före på detaljplan angiven skyddszon vid olikheter, SL- F:BA-366 

(2001). Då nya byggnader uppförs ovanför eller större byggarbeten (se Fig. 4.7) 
förekommer i närheten av tunnelbanans tunnlar måste först säkerställas att dessa 
nya omständigheter inte påverkar tunnelns hållfasthet mer än acceptabelt. För att 
säkerställa detta har SL en föreskrift som reglerar dessa så kallade intrångsarbeten. 
Vanligen måste utföraren låta utföra dokument och beräkningar som visar på fortsatt 
god hållfasthet för tunneln, vilka sedan granskas och godkänns av SL. Detaljplaner 
begränsar vad som får byggas och SL är med i processen då kommunerna tar fram 
nya detaljplaner vilka berör tunnelbanan, och kan på så sätt föra fram sina krav och 
restriktioner, Sträng (2011). 
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Fig. 4.7 Bygget av Citybanan. I öppningen tittar tunnelbanans blå linje fram. Ett 
exempel på intrångsarbeten där SL är med och bevakar sina intressen, Sträng (2011) 

4.2.5 Större tillbud/Olyckslaster 

Olyckor i form av urspårning, påkörning, oavsiktlig stöt, brand, explosion, bortfall av 
förankring, yttre olycksbelastning samt extrem blocklast är sådana händelser som en 
spårtunnel ska vara dimensionerad för, Banverket- BV Tunnel (2005). Då olycka skett 
måste en grundlig undersökning genomföras för att säkerställa fortsatt säker 
användning. För SL är det viktigt att trafiken kan sättas igång så snabbt som möjligt.  

Brandskydd i förstärkningar finns exempelvis i form av polypropylenfibrer inblandade 
i sprutbetongen, eller brandskyddsskivor för skydd av betongkonstruktioner. Detta är 
relativt nya brandskydd och utförs på platser där risken för brand är större och inte 
överallt då det skulle vara för dyrt. I tunnelbanan finns detta i dag på ett fåtal ställen, 

Sträng (2011). 

4.2.6 Geologi 

Bara ett fåtal block har i tunnelbanans tunnlar behövt förstärkas med bultning. 
Stockholms berg utgör över lag en bra berggrund att bygga i. Vissa problemområden 
finns dock, där exempelvis tunneln ligger nära markytan eller där skiktningen i 
sedimentära områden är väldigt horisontella (exempelvis vid Fridhemsplan), detta 
gör stabilitetsarbetet svårare i tunneltaket, Sträng (2011). 

Stockholms tunnelbana går framför allt genom följande bergarter: 

- Sedimentgnejs och glimmerskiffer, ofta med god hållfasthet 
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- Gammal och nyare granit (där den nya är mer homogen). Stockholmsgraniten 
förekommer som massiv och gångar i berggrunden och påträffas regelbundet i 
tunnlarna. Hållfastheten är i ovittrat tillstånd god, dock ger på vissa håll läkte 
sprickor berget en viss blockighet. 

- Grönsten, det gemensamma namnet för basiska bergarter. Dessa ofta mindre 
områden är lättvittrade med ibland en dålig kontakt till omgivande bergarter 
och utgör då en sämre berggrund för bebyggelse.  
 

Vid tunnelsprängningar har sprick-, kross-, och rörelsezoner påträffats, vilket tyder på 
deformering av berggrunden av förkastningskaraktär. Dessa svaghetszoner har för 
samtliga tunnlar medfört mer eller mindre omfattande bergförstärkningsarbeten, SL- 

PM 13.4 – Berggrund (2008). 

4.3 Bergförstärkningar 

Bergförstärkningsmetoder kan delas upp i tre huvudgrupper; selektiva, samverkande 
och bärande. Selektiv förstärkning är detsamma som en lokal åtgärd, det vill säga det 
används då det kringliggande berget bär sig själv, bortsett från enstaka lösa block 
eller partier där förstärkning krävs. Selektiva förstärkningar är vanliga under 
drivningsfasen, men är sällsynta som permanenta lösningar i trafiktunnlar och då 
nästan enbart i systematiska lösningar, Ansell et al. (2007). Enligt Sträng (2011) gäller 
detta även i tunnelbanans tunnlar. 

Samverkande förstärkningar innebär att förstärkningen samverkar med berget och 
andra förstärkningar för att gemensamt få en valvverkan över ett större område. Ett 
vanligt exempel på samverkande förstärkningar är systematiskt placerade bultar i 
kombination med sprutbetong, Ansell et al. (2007). 

Bärande förstärkning behövs då samverkande förstärkningar inte kan antas tillräckligt 
för att uppehålla godtagbar stabilitet. En bärande förstärkning dimensioneras för att 
kunna ta upp hela, eller delar av, bergtrycket och i vissa fall också vattentryck, Ansell 

et al. (2007). 

4.3.1 Sprutbetong 

Betong sprutas med hög hastighet, medelst tryckluft, mot bergytan eller det underlag 
den ska täcka. Sprutbetongen skyddar sedan underlaget mot syreangrepp och 
fukttillförsel, processer som påskyndar vittring av berget. Sprutbetong hindrar också 
utfall av lösa stenar och bergblock. Dessa skyddande effekter erhålls redan vid ett 
tunt sprutbetongskikt på ett par centimeter. För en tillfredsställande täckning är det 
dock lämpligt med ett lager på 50-60mm, vilket fås genom två påslag, Lindblom et al. 

(2006). 

Innan ett nytt sprutbetongskikt kan påslås är det mycket viktigt att underlaget, berget 
eller ett tidigare sprutbetonglager, rengörs ordentligt för god vidhäftning. Ytan bör 
vara torr, ren och bomma partier måste avlägsnas genom bilning eller blästring. Hur 
väl detta förarbete utförs är avgörande för resultatet, Lindblom et al. (2006). 
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Sprutbetong kan utföras med torrsprutning där vattnet tillsätts vid sprutmunstycket, 
eller genom våtsprutning där färdigblandad betongmassa och vatten förs genom 
slang till sprutmunstycket.  Rätt utförda ger de båda metoderna samma slutkvalitet, 
men tillvägagångssätten bjuder på olika för- och nackdelar. Torrsprutning är 
fördelaktigt då långa slangar behövs på grund av begränsad tillgänglighet, denna 
metod används därför mycket vid underhållsarbeten. Metoden ger dock mycket 
materialspill och dammbildning, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt. 
Våtsprutningsmetoden ger en högre kapacitet än torrsprutning och tjockare påslag 
kan fås. Vid nyproduktion av tunnlar och bergrum används, sedan början av 1980-
talet, nästan uteslutande denna metod. Materialspillet är mycket mindre och arbets-
miljön är bättre än vid torrsprutning, men utförandet kräver mer utrymme, Lindblom 

(2010). 

Sprutbetong finns i tre olika utföranden indelat på förstärkningsprincip, oarmerad, 
armerad och fiberarmerad. Armering kan öka böjstyvheten hos betongen avsevärt. 
Armerad sprutbetong är vanligast förekommande i form av insprutat armeringsnät. 
Här får inte för grovt nät användas, då risken därmed ökar för så kallade råttbon 
(hålrum i betongen där armeringen avstyrt betongstrålen). Genom fiberarmering 
slipper man det tunga och tidsödande arbetet att armera på konventionellt sätt. 
Fibrerna tillsätts betongmassan direkt i betongblandaren, viktigt är här att detta görs 
på ett kontrollerat sätt så att fibrerna blir jämnt fördelade i betongmassan. Oftast 
används stålfibrer, men även plast- och kolfibrer förekommer. Dessa ger ett än bättre 
resultat sett till hållfasthet och elasticitetsmodul och är dessutom 
korrosionsbeständiga, att de inte används i större utsträckning beror på det dyra 
priset. Fiberarmerad sprutbetong utförs vanligtvis med våtsprutningsmetoden, då 
materialspillet vid torrsprutning blir väldigt dyrt. För att skydda sprutbetongen vid 
brand kan polypropylenfibrer tillsättas betongen. Dessa smälter i hög värme och 
formar kanaler ur vilka vattenånga från den upphettade betongen kan diffundera utan 
att bilda skadligt ångtryck, Lindblom (2010). 

I äldre tunnlar förekommer ofta armerad sprutbetong och sprutbetongbågar vilka är 
förstärkta med armeringsstänger eller svetsade armeringsnät och sedan täckta 
genom torrsprutningsmetoden. Dessa konstruktioner har ofta god kvalitet, även om 
råttbon förekommer på grund av bristfälligt utförande. Tidigare föreskrev 
betongnormer ett mycket mindre täckskikt på armering än i dag, något som ofta lett 
till korrosion och rostsprängning av förstärkningen.  Lindblom et al. (2006). 

I Stockholms tunnelbana förekommer sprutbetong i formerna; oarmerad, armerad 
och fiberarmerad. Den blå linjen har procentuellt sett mest sprutbetongtäckta 
bergytor i jämförelse med de andra två linjerna, då dessa är äldre. Även om 
sprutbetong i dag är norm för nya tunnlar utförs inga sprutbetonginklädnader i 
efterhand i SL:s tunnlar, då detta inte anses nödvändigt, Sträng (2011). 

4.3.2 Betongkonstruktioner 

Enligt Sträng (2011) förekommer gjutna betongkonstruktioner som bergförstärkning i 
form av exempelvis betongbågar i tunnelbanan. För att ta upp stora bergtryck är ofta 
gjutna kraftiga betongkonstruktioner det mest lämpade och ekonomiska sättet. Dessa 
konstruktioner är oftast även dimensionerade för stora vattentryck, Ansell et al. (2007). 
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Vid nödvändigt underhåll av betongkonstruktioner måste de skadade delarna helt 
avlägsnas, genom försiktig mekanisk bilning och därefter sandblästring, eller om 
möjligt vattenbilning. Armeringen kompletteras varpå ny täckande betong kan gjutas. 
Både vad gäller betong och armering måste materialen väljas så att de passar och 
samverkar bra med redan befintlig konstruktion, Lindblom et al. (2006). 

4.3.3 Heltäckande inklädnad 

Fullständigt skydd mot inläckande vatten kan fås genom heltäckande 
betonginklädnad, antingen platsgjuten eller som prefabricerade element, Ansell et al. 

(2007). Heltäckande inklädnad förekommer enligt Sträng (2011) dock ej i 
tunnelbanan, och kommer därför inte att behandlas i denna rapport. 

4.3.4 Bultar 

Bergbultar stabiliserar osäkra block och bergpartier genom att förankra dessa i 
bakomliggande berg. Block kan med hjälp av bergbultar sammanfogas till bärande 
konstruktioner och även uppsprickningen av bergpartier kan minskas med bultar. 
Bergbultning är en enkel och relativt billig bergförstärkningsmetod, Lindblom et al. 

(2006). 

Det finns tre huvudgrupper av bultar; ingjutna bultar (slakbultar), 
förspända/ändförankrade bultar och friktionsbultar. Dessutom finns bultar som 
kombinerar dessa funktioner. 

Bultar som inte är förspända är för det mesta helingjutna, dessa slakbultar lämpar sig 
väl som permanentförstärkning, då de genom ingjutningen är rostskyddade. Bulten 
som normalt sett består av ett avklippt kamjärn, gjuts in i borrhålet med en tjock 
cementpasta (eller i vissa fall plast). Vid tunnelväggen förses bulten ofta med en 
bricka som ytförankring. Det finns flera utförandemetoder för ingjutning av bultar. 
Förspända bergbultar verkar med ökad bärförmåga genom dragkraft då den i 
borrhålets botten förankrade bulten spänns med hjälp av mutter och bricka i andra 
änden. Bulten kan förankras i botten av borrhålet på olika sätt; med slitkil, 
expanderhylsa eller genom ingjutning av änden. Friktionsbultar kombinerar slaka och 
förspända bultars funktion, där bulten verkar genom friktion mot berget längs hela 
bultens längd, Lindblom (2010). 

Nedbrytningsprocessen av bultar utgörs av korrosion, material som inte korroderar 
kan väljas då detta anses nödvändigt. Kostnaderna för att sätta bult varierar mycket 
per bult, beroende på dels om det gäller ströbultning eller systembultning, där det 
senare är billigare, Lindblom et al. (2006). 

Ytterst få bultar har enligt Sträng (2011) behövts för att permanent stabilisera block i 
Stockholms tunnelbana. 
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4.3.5 Nät 

Nät kan sättas i tunneltak och väggar för att förhindra ras. Näten sätts på plats med 
hjälp av bultar, se Fig. 4.8. För funktionen är det viktigt att bultar används i rätt 
mängd och sätts tillräckligt djupt för att klara av lasten av rasmassorna. Fördelen 
med nät i jämförelse med sprutbetong är förutom att upphängningen går snabbt 
också att bergytan fortfarande kan besiktigas okulärt. Skrotning i begränsad form är 
också möjlig då nät är satt. Nackdelarna är att ytan är oskyddad mot klimatet i 
tunneln och att inläckande vatten inte alls motverkas, Fröhlich (2009).  

 

Fig. 4.8 Fastbultat nät, SL (2008) 

4.3.6 Berginjektering 

Injektering kan ha till syfte att dels täta sprickor och hålrum och dels förstärka berget. 
Ju bättre tätningseffekt, desto mindre blir det inläckande vattnet och problem till följd 
av detta, vilket i sin tur kan minska underhållsbehovet väsentligt. En 
förstärkningseffekt fås i och med att sprickor sammanfogas och inbördes rörelser i 
berget motverkas. Det händer dock att motsatt effekt fås då cementbruket får en 
smörjande effekt och skjuvhållfastheten minskas, detta hänger ofta ihop med höga 
injekteringstryck och i samband med detta en hydraulisk lyftning i sprickplanen, 
Lindblom (2010). 

Berginjektering går till på följande sätt: Ett hål borras i berget och spolas rent för att 
inte borrkax ska försämra injekteringens slutresultat. Därpå monteras en så kallad 
manschett vilken täpper till borrhållet och har en anslutning för injekteringsslangen. 
Sprickorna spolas med vatten för att underlätta för injekteringsmedlet att tränga in. 
Injekteringen fortgår tills bestämt mottryck uppnås. Då sluts manschetterna och 
injekteringsmedlet härdar i sprickorna, Lindblom (2010). 
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Berginjektering kan uppdelas i förinjektering som sker vid drivningsfasen av en tunnel 
och efterinjektering som efter färdigställandet av tunneln kan ske när som helst under 
dess livstid. Förinjektering kan vara en väldigt effektiv tätande metod. Här borras hål i 
tunnelfrontens kanter, hålen borras tätt och bildar efter injektering en skyddande kon 
där tunneln ska drivas. Det är svårt att lyckas bra med efterinjektering, som också är 
en dyr metod. Vid efterinjektering kan antingen borrhål borras selektivt där läckande 
sprickor kan korsas, men kan också utföras mer systematiskt där flera borrhål 
placeras i bestämda mönster, detta kan ge ett bättre resultat, Lindblom (2010). Det är 
vid efterinjektering viktigt att känna till grundvattenmönstret till flödesvägarna för att 
faktiskt blockera inrinnande vatten och inte bara flytta problemet, alltså läckan till 
annat ställe en bit bort, Lindblom et al. (2006). 

Det finns olika sorters injekteringsmedel och de kan delas in i två undergrupper; 
suspensioner, vilka består av fina partiklar i suspension med vatten, och kemiska 
injekteringsmedel utan partiklar. Cementsuspension är det absolut vanligaste 
injekteringsmedlet vid berginjektion, Lindblom (2010). 

Den dominerande nedbrytningsorsaken av injekterad cement är urlakning, vilken i sin 
tur leder till upplösning av kalcium och ökad permeabilitet. Erosion utgör bara ett 
problem då injekteringsutförandet varit bristfälligt, Lindblom (2009).  

Förinjektering har förekommit i störst utsträckning vid byggandet av bergtunnlar i den 
blå linjen, då denna byggdes sist. Även här förekommer dock mycket dräner, vilket 
visar att förinjekteringsåtgärdena inte haft ett fullgott täckande resultat. 
Efterinjektering har förekommit mycket sällan i tunnelbanans tunnlar, Sträng (2011). 

4.3.7 Dräner 

Dräner har som funktion att leda bort vatten som trots injektering läcker in i tunneln 
och på så sätt förhindra dropp och isbildning. Dränerna monteras i tunnelns tak och 
väggar och för vattnet ner till uppsamlingsledningar i tunnelgolvet. Vattnet samlas 
upp i pumpgropar och pumpas sedan till markytan och renas, Lindblom (2010). 

Moderna dräner utgörs av ofta av plaströr som täcks av skumplastskivor med slutna 
porer som frostskydd och sprutbetongskikt som skydd mot sug- och tryckkrafter från 
trafiken. Skumplastskivan bultas ofta fast med korta bergbultar. Dränerna görs 
spolbara där risk för bakterietillväxt föreligger. Där många vattenförande sprickor 
förekommer kan dränerna göras kontinuerliga, dessa dräner kan göras mycket långa. 
Förhindrad krympning på grund av sprutbetongens vidhäftning och bultarna i 
samverkan med längden kan ge upphov till krympsprickor. I dag dimensioneras 
dräneringsanordningar av den här typen för krympsprickor att dessa utsätts för 
utmattande laster, men då det inte alltid tidigare varit fallet är noggrann och regel-
bunden besiktning mycket viktigt, Ansell et al. (2007). 

Blöt sprutbetong är ett första tecken på fel på bakomliggande drän. Dränen kan ha 
blivit igensatt eller vattnet har börjat ta en annan väg. Är dränen inte insprutad kan 
mätningar av inläckande vatten ligga till grund för en funktionskontroll. Är dränen 
spolningsbar kan funktionen kontrolleras på detta sätt. Då dränen inte längre 
fungerar och en renspolning inte är möjlig, behöver den ersättas av en ny eller 
kompletteras, så till vida att vattenläckningen finns kvar. Finns en risk att vattnet 
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fryser, måste dränen värmeisoleras och är denna isolering brandfarlig krävs en 
brandsäkring, ofta i form av sprutbetong. Innan en ny drän kan monteras måste den 
gamla rivas först rivas. Ingreppet att ersätta trasig drän med ny är omfattande, 
Lindblom et al. (2006). 

I äldre tunnlar finns ofta dräner av mineralullsmattor. Mattorna kunde formas efter 
berget, täckas med plastduk och metallnät och ibland sprutas in med betong. Då 
läckaget är måttligt och ingen risk för frost finns, kan dessa fungera, risken finns dock 
för igensättning till följd av bakterietillväxt och vattenansamlingar, Ansell et al. (2007). 

I SL:s tunnlar förekommer framför allt dräner av typerna dropplåt, droppottor (se 
Fig. 4.9) och insprutade i sprutbetong. Droppottorna används då ett enskilt 
droppställe identifierats, medan dropplåtar monteras där droppet är utbrett över ett 
bredare område. Insprutade dräner används där risk för frost föreligger, Sträng (2011). 

 

Fig. 4.9 Droppottor och dropplåt, Mattsson (2011) 

4.3.8 Vatteninfiltrationssystem 

”Syftet med ett vatteninfiltrationssystem för tunnlar är att upprätthålla portryck eller 
grundvattennivå, för att motverka skadliga sättningar ovanför tunneln.” Erosion och 
minskad infiltrationskapacitet är de vanligaste problemen som uppkommer i samband 
med vatteninfiltrationssystem, Lindblom et al. (2006). Det finns dock ytterst sparsamt 
med aktiva vatteninfiltrationssystem i tunnelbanan, enligt Sträng (2011), varför dessa 
system inte kommer att beskrivas mer ingående i denna rapport.  
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4.4 SL:s underhållsorganisation 

”Ett transportsystem består av en mängd komponenter, som tillsammans ska 
samverka för att en god transportprodukt skall kunna tillhandahållas. För att systemet 
ska fungera krävs att alla delkomponenter sköts och underhålls på ett effektivt sätt.”, 
Sundquist (2003). 

För att driva ett väl fungerande underhåll krävs en helhetsbild över det aktuella 
systemet och väl gjorda prioriteringar och avvägningar. Underhåll av de bärande 
systemen i berganläggningar och konstbyggnader skiljer sig i grunden från underhåll 
av andra delar i samma huvudsystem, som exempelvis installationstekniska 
utrustningar, Sundquist (2003). 

Vid nybyggnation bör underhållsplanering ske redan i projekteringsstadiet då störst 
möjligheter att verka för ett framtida smidigt och kostnadseffektivt arbete finns, 
Lindblom (2010). 

4.4.1 Underhåll av tunnelbanan 

Tunnelbanans bergtunnlar varierar i standard, detta beror dels på varierande grund-
förutsättningar och dels på att tunnelbanesystemet byggts ut under ett stort tidsspann 
som också innebar stora framsteg i forskning och utveckling av tunneldrivnings-, och 
tunnelförstärkningsmetoder samt byggmaterial. Med tiden har krav ställda på denna 
typ av anläggningar också ökat och skärpts. Anläggningens standard varierar därför 
mycket för olika sträckor, Sträng (2011). 

4.4.2 Vad utmärker underhålls- och besiktningsarbete i 

tunnelbanan? 

Olika typer av tunnlar kräver olika sorters underhåll och ger också olika 
förutsättningar för underhållsarbete. I detta avsnitt beskrivs förutsättningar specifika 
för tunnelbanan. 

1. Höga säkerhets- och komfortkrav på anläggningen 

Vid spårtunnlar och stationsutrymmen är säkerhets- och komfortkraven för människor 
som vistas här höga. Inga nedfallande föremål får förekomma och det är viktigt att 
inläckande vatten tas omhand så att det inte bildar pölar, istappar eller isfläckar. 
Utrymmena måste alltid uppfattas som trygga, vilket innebär att även sådana 
företeelser som i sig inte utgör någon säkerhetsrisk, men väl kan uppfattas som 
detta, måste åtgärdas, Lindblom et al. (2006). Enligt Sträng (2011) kräver andra 
utrymmen i tunnelbanan (det vill säga inte tillgängliga för allmänhet och trafik) också 
mycket underhåll, men kraven på standard är inte lika höga. 

2. Begränsad tillgång till banan och bara under i förväg planerad nattetid 

Så gott som varje natt mot vardag pågår besiktnings- och underhållsarbete av 
tunnelbanans tunnlar. Det faktum att detta arbete enbart kan utföras under perioder 
då trafiken ej är igång begränsar starkt arbetets flexibilitet och takt, att arbetet utförs 
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nattetid gör också arbetskostnaderna dyrare i jämförelse med om det hade kunnat 
ske på dagen. Det är i allmänhet lättare att få tillgång till spåren på banor med 
glesare trafik än tunnelbanan.  Tunnelbanetrafiken gör under vardagsnätterna 
uppehåll i ca fyra timmar, under denna korta tid är tunnlarna åtkomliga för arbete. 
Arbetet planeras in långt i förväg för att alla berörda parter ska kunna planera sin 
verksamhet, Sträng (2011). 

Arbetet utgörs inte bara av själva inspektionen/besiktningen respektive 
underhållsåtgärden utan även av transport av material och hjälpmedel, etablering 
och avetablering (s.k. ställtid), väntetid och även feltid (då allt inte går som planerat) 
kan ingå, se Fig. 4.10. En del av detta arbete kan göras utanför 
spårdispositionstiden. Den totala effektiva arbetstiden och feltiden är inte direkt 
beroende av spårdispositionstiden, medan transporttiden, ställtiden och till viss del 
även väntetiden är direkt proportionell till det antal dispositionstider som går åt för 
färdigställande.   

Arbetstiden = transporttid + ställtid + väntetid + effektiv arbetstid + feltid, Sundquist (2003). 

För det löpande bergunderhållet i tunnelbanan utgörs ställtiden av 10-15 minuter för 
vardera på- och avetablering.  Väntetider förekommer sällan, uppskattningsvis tre till 
fyra gånger per år, då arbeten i tunnlarna sammanfaller och det löpande underhållet 
oftast är lågprioriterat. Feltid beror oftast på fel på utrustningen, men händer också 
det sällan, uppskattningsvis förhindrar fel arbetet fem gånger per år, Aboudrar (2011). 

Tid
1. Transporttid

2. Ställtid

3. Väntetid

4. Effektiv arbetstid

5. Feltid
 

Fig. 4.10 Exempel på uppdelning av tid för ett underhållsarbete, Sundquist (2002). 

3. Dåliga arbetsförhållanden 

Allmänt gäller vid tunnelunderhåll ofta dåliga arbetsförhållanden med trånga 
utrymmen för personal och utrustning. En svårighet ligger också i att många 
konstruktioner är svåråtkomliga, då man bara kommer åt bergkonstruktionen från en 
sida, Sundquist (2003). Dock är tunnelbanan som strömskenebana enligt Sträng (2011) 
jämförelsevis lättare att skrota än kontaktledningsbanor där ledningarna sitter i 
vägen. 
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4.4.3 SL:s bergunderhåll 

Begreppet bergunderhåll innefattar arbeten på befintliga bärande bergsystem och 
system för vattenkontroll. Ett löpande underhåll av dessa krävs för att bibehålla 
anläggningens stabilitet och funktion, Lindblom (2010). 

Den övervägande delen av det bergunderhåll SL utför är kopplat till tunnelbanan. I 
den anläggningsmängd som omfattar ca 90 km bergtunnlar ska ca 1 050 000 m2 
besiktigas och skrotas, utöver detta tillkommer bergskärningar, tvär-, transport, och 
kabeltunnlar samt stigorter, SL- F:BA-322 (1999 Enligt Cepeda (2011) arbetar en vanlig 
natt mot vardag fyra personer med bergunderhållet därutöver tillkommer två lotsar för 
de nödvändiga spårfordonen. Den sammanlagda underhållskostnaden för år 2010 
budgeterades till ca 16 miljoner kronor. Denna summa innefattar av SL upphandlade 
kontraktarbeten, inhandlat material, kostnader för SL:s bergunderhållsfordon foran 
(se Fig. 4.11), samt droppåtgärder och övriga arbeten som uppkommer och måste 
åtgärdas akut. Den överlägset största posten av dessa är kontraktarbetena, alltså 
upphandlade arbeten av underhållsentreprenörer, SL- bergunderhåll, budget för år 

2010. 

Den stora merparten av bergunderhållet utgörs av det planerade löpande underhållet 
som alltid sker i samband med besiktning. Besiktningen utförs handnära 
(bomknackning & bergskrotning) och okulärt, och mindre punktinsatser (normalt 
kompletterande droppåtgärder och byten av dropplåtar) utförs vid behov. Dessa följer 
besiktningsintervaller enligt föreskrift. Det händer sällan att större fel och 
underhållsbehov upptäcks, Aboudrar (2011). 

 

Fig. 4.11 Bergforan vid Odenplan, SL (2008) 

Upphandling 

I ramavtalet som sluts mellan entreprenör och SL gällande bergunderhållet fastslås 
vilket arbete som ska utföras och till vilket pris. Här ingår allt utom större oförutsedda 
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åtgärder (dessa handlas upp som tilläggsarbeten), vilket dessutom är sällan tack 
vare det kontinuerliga underhållet. I bergentreprenaden som normalt upphandlas av 
en ensam entreprenör på tre år, ingår besiktning, underhåll samt bergjour. Bergjour 
innebär att entreprenören tillhandahåller personal som kan rycka ut dygnet runt då 
akuta mindre bergåtgärder blir nödvändiga, Sträng (2011). 

Underhållscykeln  

Vilka steg består underhållsprocessen av?  

1. Besiktnings-, och underhållsplaner sätts upp för sträckor i verksamhetsplanen, 
alternativt kommer skadeanmälan in. 

2. Besiktning och underhåll sker synkroniserat enligt planlagda intervall eller efter 
skadeanmälan. 

3. Resultaten från utförd besiktning och bergunderhåll förs in i en löpande 
rapport i Excelform. Resultaten överförs också av entreprenören till 
relationshandlingarna ”Tunnelstatusritningar”, vilka färdigställs årsvis av 
entreprenören och lämnas till beställaren. Rapport från besiktning lägger vid 
enstaka nödvändiga tillfällen till grund för vidare underhållsplanering med 
påföljande åtgärd och eventuell kontrollbesiktning därpå. 

4. Eventuell uppdatering av konstruktionens status i BaTMan 

Besiktning 

Syfte 

Besiktning ska utföras på SL:s fasta anläggningar för att säkerställa kraven på 
anläggningarnas säkra funktion och förebygga skador på dem. Syftet med 
besiktningen är att konstatera vilket underhåll som fordras för att anläggningen ska 
bibehålla alternativt återföras till den standard som motsvarar hög trafik- och drift-
säkerhet, teknisk funktion och kraven för komfort, miljö, arbetarskydd och teknisk 
säkerhet, SL- F:BA-322 (1999). 

Omfattning 

Täta besiktningar bör ge en god säkerhet och problem upptäckta i tid, men kan bli 
onödigt kostsamt då fel inte upptäcks. Glesa inspektioner ger en mindre 
grundkostnad, men minskar säkerheten och risk för oplanerade driftstopp ökar. Ett 
underhållsprogram med gällande besiktningsintervaller bör motsvara bästa lösningen 
på optimeringsproblemet att hålla en god funktion till lägsta pris. Då anläggningen 
och dess underhållsbehov inte är konstant i tiden bör även underhållsprogrammet 
hållas levande, Sundquist (2003).  

Besiktning av SL:s berganläggning utförs av en av SL utsedd entreprenör. Godkänd 
besiktningsman utses av entreprenören. Generella besiktningsintervaller för olika 
typer av objekt har satts upp (se Tabell 4.2), men frångås på sträckor som 
erfarenhetsmässigt avviker från det normala. Varje år uppförs utifrån dessa 
erfarenheter och generaliseringar en besiktningsplan som beskrivs i 
verksamhetsplanen för kommande år. Här anges vad som ska besiktigas och vilka 
berganläggningar som avses, SL- F:BA-322 (1999). 
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Tabell 4.2: Besiktningsperiodicitet för olika objekt, SL- F:BA-322 (1999). 

Objekt Besiktningsintervall (år) 

Stationer 

Sprutbeton på station utan innertak 6 

Hängselbult 2-3 

Bergtak ovanför innertak 16 

Spårtunnlar 

Spårtunnel, noggrann besiktning och skrotning 8 

Spårtunnel med specialnät 16 

Tvärtunnlar 10 

Schakter 

Ventilationsschakt 10 

Kabelschakt 5 

Slänter 

Förskärning 6 

Bergslänt 6 

 

Besiktningen ska visa på stabilitet och status på material, avseende oförstärkt berg, 
utförda bergförstärkningar, dränering och infästningsbultar för: 

 Tunnlar (tak, anfang och väggar) 

 Vertikala schakt 

 Stationer inklusive rulltrappsschakt (tak, anfang och väggar) 

 Förskärning och tunnelpåslag  

 Bergslänter 
 

Dessutom innefattas visuell besiktning av bergbultar och övriga installationer med 
avseende på korrosionsangrepp samt lokalisering av fukt, dropp eller rinnande vatten 
och funktion av dräner och frostisolering. Vattendropp och rinnande vatten på räls, 
slipers, strömskena och övrig teknisk apparatur ska omgående rapporteras av 
besiktningsmannen. Kemiska utfällningar ska noteras och markeras, SL- F:BA-322 

(1999). 

Rutiner för provdragning av bergbultar håller på att tas fram, speciellt för bultar som 
håller upp nät, Aboudrar (2011). 
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Okulär besiktning sker av det oförstärkta berget och misstänkta lösa block ska 
knackas med skrotspett. Partier med omvandlat/vittrat berg ska noga kontrolleras. 
Sprutbetongs vidhäftning kontrolleras genom bomknackning och bomma partier 
knackas ner. Krav på sprutbetong är vidare att ingen sprickbildning får förekomma, 
ingen utfällning får uppträda och ingen sprutbetong får falla ner, SL- F:BA-322 (1999). 

Vid besiktning graderar besiktningsmannen åtgärder enligt F:BA-322: 

A = akutåtgärd 

0 = arbetet utfört 

1 = åtgärdas inom ett år 

2 = åtgärdas senare än ett år 

Planering, förarbete och rapportering 

Underhållsentreprenören, ofta genom besiktningsmannen, ska träffa nödvändiga 
förberedelser för besiktningen. Detta innefattar att inhämta all nödvändig information 
för sträckan, beställa bandisposition, bevakning, eventuella hjälpmedel och bergfora. 
Kontinuerligt ska entreprenören upprätta relationshandlingar över utförda arbeten. 
Detta omfattar dels besiktnings- och åtgärdsprotokollen dels relationsritningar, så 
kallade tunnelstatusritningar. Då besiktningen är gjord ska en sammanställning av 
resultaten framställas och resultaten rapporteras till beslutsfattande affärsförvaltare 
på SL. Skulle det nödvändiga underhållet vara för stort för att åtgärdas inom den 
avsatta tidsperioden protokollförs och åtgärdas det enligt underhållsplanen, så till 
vida att det inte är akut. Är åtgärdsunderhållet akut och ej utförbart inom avsatt tid 
ska en särskild besiktning vidtas, SL- F:BA-322 (1999). 

Underhåll  

Enligt SL:s föreskrift F:BA-322 ska under den avsatta tiden för besiktning av en viss 
sträcka också enklare underhållsåtgärder på samma sträcka utföras vid behov. Detta 

på grund av svårigheter att återkomma till platsen inom snar framtid. Utförda 
underhållsåtgärder förs in i en löpande rapport i Excelform, Sträng (2011). Är större 
underhållsåtgärder nödvändigt ska entreprenören meddela beslutsfattande förvaltare 
på SL. Detta sker då utöver den upphandlade entreprenaden som en extra 
beställning och den beslutsfattande förvaltaren bestämmer när och hur arbetet ska 
ske, Cepeda (2011). 

Entreprenören måste kvalitetssäkra sitt arbete i en kvalitetsplan för varje projekt. 
Denna ska presenteras och godkännas av SL innan arbetet kan börja. 
Kvalitetsplanen ska visa hur entreprenören planerar att genomföra projektet samt 
verifiera sin egenkontroll. SL genomför stickprovskontroller och kvalitetsrevisioner 
hos entreprenören för att kontrollera entreprenörens kvalitetssäkring, SL- F:BA-322 

(1999). 

Löpande underhåll 
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Vid det löpande underhållet sker besiktning av berget och punktinsatser utförs vid 
behov.  

SL:s vanligaste bergunderhållsåtgärder, Cepeda (2011): 

 Skrotning (sker alltid i samband med besiktning) 

 Bomknackning (sker alltid i samband med besiktning) 

 Kompletterande bergbultning 

 Rensning av dräner 

 Vegetationsbekämpning 

Regler och föreskrifter  

I början av projekt bestäms vilka dokument som gäller. Skulle nya versioner av dessa 
tagits fram till byggskedet inleds gäller ändå de dokument som bestämts från början. 
Exempel på viktiga dokument som gäller för besiktnings- och underhållsarbeten i 
SL:s berganläggningar är följande: 

 SL:s föreskrifter och besiktningsintervallprogram 

 BV Tunnel (Banverket), ska ersättas av TrVR Tunnel och TrVK Tunnel 
(Trafikverket) 

 Berg och gruvarbeten AFS 2010:1 (Arbetsmiljöverket) 

 Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:03 (Arbetsmiljöverket) 

 Europeiska konstruktionsstandarder, BFS 2011:10 EKS 8 (Boverket/EU) 

 Anläggnings AMA 98 (Svensk byggtjänst) 

 RA 98 Anläggning (Svensk byggtjänst) 

4.4.4 SL:s konstbyggnadsunderhåll  

En konstbyggnad definieras i svenska akademiens ordbok som ”särskilda större och 
mera konstmässiga byggnader vid väg- och vattenbyggnadsarbeten”, dessa har alltid 
bärverkan och innefattar för SL:s anläggning; broar, stödmurar, plattformar, kulvertar, 
däck, betongtunnlar, valv samt trappor och ramper. I dagsläget har SL omkring 4000 
objekt som omfattas av programmet för konstbyggnadsunderhåll. Arbetsprocessen 
för konstbyggnadsunderhållet är en ideligen föränderlig process som genom åren 
utformas för att optimalt tillgodose SL:s krav och behov att uppnå ett mer kostnads-
effektivt och kontinuerligt underhåll och därmed bibehålla säkra anläggningar, Cepeda 

(2011). 

Upphandling 

Genom offentlig upphandling sluter SL i regel ramavtal på tre år med ett fåtal 
entreprenörer (i den senaste upphandlingen slöts avtal med två entreprenörer) för att 
sköta konstbyggnadsunderhållet. Härifrån går sedan nödvändiga arbeten ut på 
avrop. Inspektion sker av sakkunnig, Cepeda (2011). 
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Underhållscykeln  

Vilka steg består underhållsprocessen av?  

1. Inspektioner sätts upp utifrån intervall baserade på riktlinjer från Trafikverkets 
Bro 2004, SL:s föreskrifter och erfarenheter. 

2. Inspektion sker enligt planerat inspektionsintervall eller efter skadeanmälan. 
3. Rapport från inspektionen lägger grund för underhållsplanering. 
4. Eventuell åtgärd, med eventuell besiktning. 
5. Uppdatering av konstruktionens status i BaTMan (Trafikverkets webbaserade 

förvaltningssystem, mer om detta i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.) 
regleras av ansvarig förvaltare. 

Inspektionsprocessen 

Omfattning 

Inspektionsprocessen följer de intervaller som redovisas i SL:s föreskrift, se 
Tabell 4.3. Därefter analyseras resultaten på KBU-möten 
(konstbyggnadsunderhållsmöten), varpå ett förslag till arbetsprogram tas fram. Syftet 
med arbetsprogrammet är att på ett enkelt sätt beskriva vad som behöver utföras och 
till vilken kostnad. Dokumentet följer den fastlagda processen enligt SL:s föreskrifter 
och uppdrag och innehåller underhållsåtgärder och kostnadskalkyl för samtliga objekt 
under kommande år, Cepeda (2011). 

Inspektionsarbetet startar direkt i januari med inspektioner av konstruktioner i tunnlar, 
schakt, plattformar och stationer. Genom att börja tidigt på året uppnår SL ett 
kontinuerligt flöde för samtliga delar av arbetsprocessen inom underhållsuppdraget, 
detta pågår sedan under hela året. Uppföljningsmöten mellan SL och inspektörer 
hålls med jämna intervaller för att säkerställa att processen ligger i fas, Cepeda (2011). 

Tabell 4.3: Inspektionstyper för olika konstruktionssorter samt 
inspektionsperiodicitet, SL- F:BA-324 (1999). 

Inspektionstyp Intervall 

1. Fortlöpande inspektion 6 mån 

2. Översiktlig inspektion 1 år (dock ej det år helinspektion. 
utföres) 

3. Helinspektion  

a) Broar och konstruktioner vilka uppbär tåglast 2 år 

b) Tunnlar under vatten, inslagsvalv och 

bergförstärkningsbågar 
2 år 

c) Resterande konstbyggnader 6 år 

4. Stålrevision  
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a) Konstbyggnader byggda före år 1956 6 år 

b) Konstbyggnader byggda år 1956 eller senare 12 år 

5. Dykinspektion 6 år 

6. Särskild inspektion  

a) ”Fönsterundersökning” 15 år 

b) Betongundersökning Efter behov 

7. Mätning, avvägning 1-10 år 

Inspektionstyper enligt SL:s föreskrift F:BA-324 (1999) 

Inspektion utförs enligt Trafikverkets handbok för broinspektion. 

1. Fortlöpande inspektioner av broars översida samt till broar anslutande banvallar 
syftar till att upptäcka akuta skador som kan påverka trafiksäkerheten och 
konstruktionens bestånd på kort sikt.  

2. Översiktliga inspektioner har tre syften; Följa upp skador som upptäckts vid 
föregående helinspektion, men ej ännu åtgärdats. Upptäcka sådana skador 
som om de inte upptäckts förrän vid nästa helinspektion skulle kunna leda till 
otillfredsställande bärighet eller trafiksäkerhet eller väsentligt ökade 
förvaltningskostnader. Kontrollera att de på underhållsentreprenaderna ställda 
kraven är uppfyllda. 

3. Helinspektioner ska även dessa kontrollera att krav ställda på underhållsentre-
prenaderna är uppfyllda, men syftet är även att upptäcka och bedöma sådana 
risker som kan påverka konstruktionens funktion, förvaltningskostnad eller 
trafiksäkerheten inom en tioårsperiod. Samtliga konstruktioner på land 
inspekteras. 

4. Inspektion och revision av stålkonstruktioner sker dels efter akut skada och dels 
för närmare undersökning av de vid regelbundna inspektioner konstaterade 
eller förmodade bristerna.  

5. Dykinspektion har samma funktion som helinspektioner, men för samtliga 
konstruktioner i vatten. 

6. Särskilda undersökningar av brobaneplattor syftar till att upptäcka och bedöma 
sådana brister som kan påverka brobaneplattor vad gäller skyddsbetong, 
vattenisolering och konstruktionsbetong inom en tioårsperiod, samt sådana 
brister som om de inte åtgärdas inom tidsperioden kan leda till väsentligt höjda 
förvaltningskostnader. Även denna inspektion ska kontrollera att krav ställda 
på underhållsentreprenör är uppfyllda. 

7. Mätningar och avvägningar syftar till att upptäcka onormala rörelser och 
sättningar i konstruktioner. Mätningarna görs på lastbärande 
konstruktionsdelar och omfattningen fastställs i samråd med konstruktör.  

 
Planering, förarbete och rapportering 
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Den konsult som fått i uppdrag av SL att inspektera en konstruktion enligt 
inspektionsprogrammet ska träffa nödvändiga förberedelser för inspektionen. Detta 
innebär att inhämta all relevant information för sträckan, vilket består av ritningar, 
information från tidigare inspektioner, undersökningar och mätningar. Konsulten 
måste även beställa bandisposition, bevakning, eventuella hjälpmedel såsom 
höjdliftar och båtar. Då inspektionen är gjord ska en sammanställning av resultaten 
framställas och resultaten rapporteras till KBU-gruppen. Samtliga inspektionsresultat 
förs in i en löpande rapport och uppgifterna från inspektionerna dokumenteras i 
BaTMan med tillhörande tillstånds- och åtgärdsbedömningar, Cepeda (2011). 

Konstruktionselementen och dess brister bedöms efter tillståndsklasser, se 
Tabell 4.4. 

Tabell 4.4: Bedömning av tillståndsklasser enligt Trafikverkets bronorm. 

Tillståndsklass (TK) Inspektörens bedömning 

TK 0 Bristfällig funktion bortom 10 år 

TK 1 Bristfällig funktion inom 10 år 

TK 2 Bristfällig funktion inom 3 år 

TK 3 Bristfällig funktion vid inspektionstillfället 

 

Regler och föreskrifter  

Liksom för bergunderhållet bestäms i projektens inledningsfas vilka dokument som 
gäller. Skulle nya versioner av dessa tagits fram till byggskedet inleds gäller ändå de 
dokument som bestämts från början. Nedan ges några exempel på viktiga dokument 
för inspektion av SL:s konstbyggnader är följande: 

 SL:s föreskrifter och inspektionsintervallprogram 

 BV Tunnel (Banverket), ska ersättas av TrVR Tunnel och TrVK Tunnel 
(Trafikverket) 

 Tunnel 2004 (Vägverket) ska ersättas av TrVR Tunnel och TrVK Tunnel 
(Trafikverket) 

 Bro 2004 (Trafikverket) 

 VV TK Geo 

 BVS 585 – Sättningar i banunderbyggnad 

 Handböcker för mätningskungörelsen SFS 1974:339 (Lantmäteriet) 

KBU-gruppen 

KBU-gruppen ansvarar för underhållsplaneringen för SL:s 
underbyggnadskonstruktioner i form av konstbyggnader i SL:s anläggning. Syftet 
med KBU-gruppens möten är att tidigt fånga upp skador/skadeutvecklingar hos 
konstbyggnaderna för att optimera underhållskostnaderna och säkerställa 
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konstruktionens funktion och säkerhet. Detta innebär att inspektionsrapporter, 
driftanmärkningar, felrapporter och annat av betydelse för SL:s konstbyggnader 
granskas. På KBU-mötena, som hålls regelbundet året om, avgörs vad som behöver 
göras, utredas vidare, kan utföras direkt och om så krävs projekteras. KBU-gruppen 
tar i dag fram ett ettårsprogram- arbetsprogrammet, en femårs- och en 
tjugofemårsplan. Hur planerna ser ut i dag är dock ett exempel på en del av 
processen som inom snar framtid dock kommer att revideras, för att planerna bättre 
ska samverka med verkligheten och förvaltningssystemet BaTMan. I de framtagna 
planerna ska nödvändiga underhållsinsatser, såväl större som mindre, ingå. KBU-
gruppens uppgift är förutom att föreslå bevarandeåtgärder också att föreslå de 
förbättringar, förnyelser och nyinvesteringar som ligger i linje med SL:s intresse. 
Gruppen består av inspektörer, uppdragsledare, underhållsplanerare, konstruktörer 
och SL:s projektledare. Vid behov kallas ytterligare experter in, Cepeda (2011). 

Underhåll  

Då KBU-gruppen får inspektionsresultaten fattas beslut om vad som ska göras. 
Ibland är ingen åtgärd nödvändig och då görs nästa inspektion enligt 
standardintervallet.   

En konstruktion kan också sättas under bevakning av KBU-gruppen, detta sker då ett 
problem inte är tillräckligt stort eller akut för att ett underhåll ska planeras in, men 
bevakning är nödvändig i fallet av negativ utveckling då underhåll kan bli aktuellt. Att 
en konstruktion sätts under bevakning innebär att inspektionsintervallet förtätas.  

Är underhåll nödvändigt, förs detta in i arbetsprogrammet, varpå byggledning sätts 
igång eller vid mer invecklad reparation byggledning föregås av projektering. 
Underhållsarbetet går så ut på avrop. Är en åtgärd nödvändig men inte akut kommer 
den istället att föras in i någon av de längre underhållsplanerna och när tiden är inne 
tas med i arbetsprogrammet. Då underhållet är utfört ska det besiktigas och därefter 
beroende på dess art föras in i BaTMan, Cepeda (2011). 

4.4.5 Väsentliga skillnader mellan berg- och konstbyggnads-

underhåll 

 Bergunderhåll och bergbesiktning sker för samma sträcka under samma 
tidsperiod. För konstbyggnader sker inget löpande underhåll utan först görs en 
inspektion, varpå en bedömning om och i så fall när en underhållsåtgärd kan 
vara nödvändig.  

 Det finns ingen berggrupp 

 Det har varit svårare att implementera BaTMan på bergunderhåll- 
konstbyggnaderna finns bättre dokumenterade. 

4.4.6 Tvättning av tunnlarna 

SL äger ett spoltåg som används för att spola väggar, tak och spårområde i tunnlar. 
Detta görs för att tvätta bort damm och smuts som till stor del består av avslitet 
material från vagnarnas hjul och bromsbelägg.  I dag sprutas kallt vatten med ca 400 
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bar, utan tvättmedel, Söderberg (2011). Vattenförbrukningen är 8-9 l/m tunnel och 8-9 
l/m makadam. Tåget spolar en tunnelsträcka av 1 km/h. Hela tunnelsystemet, med 
undantag för ett fåtal sträckor, ska tvättas en gång per år, Szabo (2000). Det tar ca tre 
månader att köra igenom hela systemet, normalt är arbetet färdigt innan årsskiftet, 
Thylander (2011). 

SL har även ett skräpsugtåg som först ”dammsuger” makadambädden, därefter kör 
spoltåget som spolar samtliga delar av tunneln (med vissa undantag). Känsligare 
delar måste dock handspolas. I beställningen framgår omfattningen, Thylander (2011). 

Spoltåget konstruerades, byggdes och togs i bruk under första halvan av 1980-talet. 
Dessförinnan spolades tunnlarna manuellt, vilket krävde en större arbetsstyrka och 
mer tid per sträcka. Huvudorsaken till att ta fram spoltåget var att asbest förekom i 
dåtidens bromsblock på t-banevagnarna. Asbestdamm kan även vid mycket låga 
koncentrationer leda till asbestos och cancer. Meningen var att asbestdammet och 
asbestfibrer på väggar, tak och makadambädd nu, genom den effektivare 
tvättningen, skulle spolas bort och rinna ner i bankroppen och ut genom de 
dräneringsrör som finns i tunnlarna, Szabo (2000). Spoltåget består av ett diesel-
/eldrivet lok, tre tankvagnar och en vattespolningsaggregatvagn med hytt, Szabo 

(2000). För det nattliga arbetet krävs minst tre personer, Thylander (2011). 

Några viktiga anledningar till att renspola tunnlarna, Szabo (2000): 

 Rena tunnlar motverkar uppkomst och spridning av brand, samt ger mindre 
rökutveckling vid brand. 

 Inspektion av viktiga komponenter underlättas ju renare tunnlarna är. 

 Renare tunnlar är hälsosammare för anställda och resenärer. 

 Renare tunnlar ökar driftsäkerheten hos känslig elektronik, minskar korrosion 
av fordon och anläggningskomponenter, minskar behovet av filterbyten i 
ventilationssystem och ger på dessa sätt upphov till lägre 
underhållskostnader.  

4.4.7 BaTMan (Bridge And Tunnel MANagement)  

För planering och organisering av anläggningsunderhåll har, liksom i andra områden, 
speciellt utformade databaserade verktyg och program tagits fram. Ett viktigt sådant 
verktyg är BaTMan. 

BaTMan är Trafikverkets webbaserade förvaltningssystem för broar, tunnlar och 
vissa andra byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner. BaTMan 
togs fram i ett samarbete mellan Trafikverket, Gatu- och fastighetskontoret i 
Stockholm, Storstockholms lokaltrafik, Göteborgs hamn och Sveriges kommuner och 
landsting. BaTMan rymmer rapporter och information (handböcker, publikationer med 
mera) samt ett verktyg som ska underlätta vid organisation och utförande av 
aktiviteter inom förvaltningens olika skeden9 

                                            

9
 http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Bro-och-tunnel/BaTMan/ 
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Hitintills har verktyget fått stor genomslagskraft inom broförvaltning, medan 
svårigheter funnits med hur systemets skulle kunna implementeras på tunnlar. 
Arbete pågår på SL med att ta fram en standard för hur informationen ska 
presenteras och vilken information som ska läggas in i systemet för tunnelsträckorna. 
Här kommer bland annat resultat från laserscanning att vara en viktig faktor. Tanken 
är att hela tunnelbanesystemet ska täckas av BaTMan, Cepeda (2011). 

4.5 Större underhåll 

Vid större underhållsarbeten där omgivningen påtagligt påverkas, exempelvis i 
samband med en avstängning av trafiken, krävs också en större bakomliggande 
organisation och planering. I LCC-analyser (behandlas i kommande kapitel) är det 
viktigt att alla relevanta kostnadsposter beaktas. Därför redogörs i detta avsnitt för 
faktorer och relaterade kostnadsposter som ibland måste beaktas av SL vid större 
underhållsarbeten. Här beskrivs också i korta drag ett påtagligt exempel på större 
underhållsarbeten, de samordnade upprustningarna– där flera teknikslag är 
inblandade och längre avstängningar av tunnelbanetrafiken sker. 

4.5.1 Avstängning 

Vanligen sker ingen avstängning av anläggningar vid behov av underhåll, i första 
hand används de tider på natten då trafiken inte är igång. I vissa fall kan en 
begränsad avstängning under ett par timmar av dygnet i upp till några månaders tid 
vara motiverad. Detta för att förlänga arbetsskiften och på så vis undvika en alltför 
utdragen och kostsam process. Vanligtvis förlängs arbetsskiften genom att 
anläggningen stängs av ett par timmar på kvällen, då resandet är mycket lägre än på 
morgonen (normalt från klockan 22.00 på kvällen). Under de timmar trafiken skulle 
ha gått sätts ofta ersättningstrafik in alternativt kan befintlig busstrafik förstärkas, 
Cepeda (2011). Då totala avstängningar av sträckor på tunnelbanan under längre tid 
förekommer, sker de nästan uteslutande under sommartid. Viktigaste anledningen för 
detta är att SL-trafiken under sommaren minskar med minskat antal resande. Färre 
resenärer påverkas därför i jämförelse med en avstängning utanför semestertider, se 
Fig. 4.12, Fastén (2011). 

Ska en avstängning ske finns det vissa faktorer att ta hänsyn till. Exempel på frågor 
som måste besvaras i projekteringsfasen är, Fastén (2011): 

 Finns depå på sträckan – är det möjligt att stänga av denna under perioden? 

 Går det att stänga av ett spår i taget för att möjliggöra begränsad 
framkomlighet? 

 Var stängs sträckan av – var blir smidigast för resenärerna? (ofta vid en större 
station) – kan tågen vända här? 

 
Ekonomiska konsekvenser av en planerad avstängning (ej beaktat bygg-/underhålls-
kostnader): 

 Projekteringskostnader 

 Informationskostnader 
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 Kostnader för ersättningstrafik 

 Kostnad för extra personal 

 Eventuellt inkomstbortfall i det fall färre biljetter säljs 

 Besparing för reducerat trafikutbud (ingen kostnad för tunnelbanetrafiken 
under perioden) 

 Besparing minskad stationsöppettid  
 

 

Fig. 4.12 Månadsvis variation i det totala resandet med SL. Medelvärdet för året 
motsvarar index 100, SL- Fakta om SL och länet 2010, (2011) 

4.5.2 Samordnade upprustningar 

Under sista årtiondet har broarna längs gröna linjen varit i stort upprustningsbehov 
då tätskikten på broarna varit uttjänta. En nödvändig omisolering av broarna (det vill 
säga utbyte av tätskikten) innebär att spår, slipers och ballast först måste avlägsnas. 
Detta arbete är inte praktiskt möjligt att utföra enbart under normala 
spårdispositionstider under natten. Detta har varit huvudorsaken till de senaste årens 
samordnade upprustningar. En samordnad upprustning innebär att en sträcka i 
trafiksystemet stängs av och en omfattande renovering och uppgradering av sträckan 
äger rum. Denna kan omfatta alla för sträckan aktuella teknikslag. De samordnade 
upprustningarna har fått namn efter det år de genomförs, den senast genomförda 
(oktober 2011) kallas därmed SU2011 – Samordnad upprustning av Hagsätragrenen 
2011, Fastén (2011). 
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Under den 27 veckor långa avstängningen som SU2011 innebar, byttes alla trafik-
komponenter vars kvarvarande livslängd beräknats till mindre än 15 år ut. Stations-
komponenter byttes ut om den förväntade livslängden understeg 10 år, Fastén (2011). 

Hagsätragrenen som stängdes av har 9 stationer och 22 broar, med 34000 
påstigande en vanlig vintervardag 2010. En ny plattform fick byggas vid Gullmarsplan 
för att tågen skulle kunna vända här. Vissa hållplatser fick förlängas då två bussar 
inte fick plats samtidigt, något som är nödvändigt vid rusningstrafik. 
Tunnelbanedepån i Högdalen var bara möjlig att stänga av under sommartrafiken, 
men under övrig tid fick man behålla spår för att möjliggöra framkomst, detta för att 
klara trafikförsörjningen på övriga delar av den gröna linjen, Fastén (2011). 

I de samordnade upprustningarna har anläggningsarbeten utgjort stora poster i 
budgeten (32,0 % i SU2008 och 20,9 % i SU2011). Dock har dessa innefattat en 
mycket liten del bergarbeten, detta då det är den äldsta, gröna linjen med minst 
andel tunnlar, som varit föremål för upprustningarna, Enhamre (2011). 

Vid analysfasen för en samordnad upprustning görs en omfattningsspecifikation för 
alla teknikområden. Vissa arbeten planeras trots att åtgärd inte är direkt nödvändig i 
dagsläget och kanske på överskådlig framtid. Detta för att åtgärden smidigt kan 
utföras under avstängningen och att en ny avstängning ska dröja länge, Enhamre 

(2011). 

För både SU2008 och SU2011 gjordes konsekvensanalyser där de 
företagsekonomiska kostnaderna mellan att utföra allt planlagt arbete under dagtid 
och nattetid jämfördes. Slutsatsen blev att dagalternativet var ca 25 % billigare i båda 
fallen. I jämförelsen togs hänsyn till arbetskostnadsskillnader, kostnad för 
ersättningstrafik samt besparing för reducerat trafikutbud. Hänsyn togs också till att 
betydligt mer tid för på- och avetableringar går åt vid nattarbete. 
Konsekvensanalysen innehöll även en jämförelse av miljöeffekter. Även här ansågs 
dagalternativet att föredra, dels på grund av snabbare färdigställning, dels att buller-
genererande arbeten kan koncentreras till dagen, då boende störs mindre, Enhamre 

(2011). 

SAMS 

SL har en egen samhällsekonomisk modell, kallad SAMS. Denna används då 
förändringar ska göras i trafikutbudet eller anläggningen, för att fastställa att den 
planerade åtgärden är samhällsekonomiskt försvarbar. Så har även gjorts för 
delmoment i de samordnade upprustningarna.  Modellen är utformad i Excelformat 
och syftar till att beräkna en kvantifierad samhällsnytta för att kunna sätta denna i 
relation till kostnaderna. Är nytto/kostnadskvoten större än 1 anses åtgärden 
samhällsekonomiskt effektiv. Investeringskostnaderna delas upp i trafikåtgärder, 
komfortåtgärder och informationsåtgärder, varpå dessa bryts ned i specifika åtgärder 
och en livslängd för samtliga investeringar antas. Drift- och underhållskostnader kan 
tas med i beräkningarna. Nyckeltal finns angivna för olika åtgärder, konsekvenser 
och trafikslag. Här värderas också trafikantkostnader (effekter för de resande) och 
utsläpp av miljöfarliga ämnen.  
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4.5.3 Ersättningstrafik 

En förutsättning för en lyckad avstängning är att berörda resenärer har fortsatt bra 
möjligheter att förflytta sig smidigt, alltså en väl fungerande ersättningstrafik eller 
annan lösning, Enhamre (2011). 

Kostnader för ersättningstrafik 

Kostnader för ersättningstrafiken innefattar förutom upphandlingen av trafik och 
personal även projektering, informationsspridning och trafikvärdar, etc. och utgör ofta 
en betydande del av budgeten. För både SU2008 och SU2011 utgjorde de 
ersättningstrafikrelaterade kostnaderna 8 % av projektens totala budget, Enhamre 

(2011). 
 
Viktigt att betänka vid planering av ersättningstrafik för större avstängningar, Fastén (2011): 

 Hur många resenärer bedöms använda sig av ersättningsbussarna? 

 Hur många resenärer får plats i de bussar som ska användas? 

 Har tunnelbanestationernas ersättningshållplatser tillräckligt med plats för 
ersättningsbussarna eller behövs hållplatserna byggas ut/flyttas? 

 För att hitta bästa rutter kan befintliga busslinjer och befintlig akut ersättnings-
trafiksrutt studeras, ofta följer ersättningstrafiken nattbussarnas färdvägar (då 
t-banan är avstängd gör nattbussarna ofta uppehåll vid t-stationerna). 

 Ligger en station för långt ifrån en annars naturlig färdväg kan en 
anslutningsbuss sättas in.  

 För stationer med fler påstigande kan övervägas att använda direktlinjer.  

 Depå måste finnas för bussarna. 

 Ibland är det värt att förstärka redan befintlig busstrafik utöver, eller istället för, 
ersättningstrafik, då resenärer inte utan att överväga alternativ direkt byter ut 
tunnelbanan mot ersättningsbussarna. 

4.5.4 Mjuka parametrar 

Mjuka parametrar är sådana som är svåra att kvantifiera och ibland också att på 
förhand identifiera, dessa kan likväl utgöra viktiga beslutsunderlag. Vid 
underhållsåtgärder kan de mjuka parametrarna i SL:s fall röra sig om hur 
omgivningen (näringsliv, skolor etc.) påverkas under underhållsarbetet och kan vara 
både positiva och negativa. En god kommunikation med omvärlden är viktig för att 
hålla nere negativa effekter av underhållsarbeten. Dessa mjuka effekter bör 
identifieras och analyseras i förstudier. Viktigt är också erfarenhetsåterkoppling till 
kommande projekt. 
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5  

 

LCC 

I detta kapitel förklaras begreppet LCC-analys och ett exempel ges på hur 
arbetsgången kan se ut för genomförandet av en analys. Viktiga villkor och 
kostnadsposter som bör ingå i en analys behandlas och sista avsnittet beskriver i 
vilken omfattning SL i dag använder sig av LCC-analyser.  

5.1 LCC– Historia och utbredning 

Ett viktigt verktyg för att visa effektiviteten i långsiktiga investeringar är LCC-analyser. 
LCC– (Life Cycle Cost eller ibland Life Cycle Costing och på svenska livscykel-
kostnad) är ett mått på ett systems eller en utrustnings sammanlagda ekonomiska 
konsekvenser under dess livstid. Begreppet började användas av det amerikanska 
försvaret under 1960-talet som motreaktion till den då rådande prestandajakten inom 
vapensystemutvecklingen, vilken varken tog hänsyn till driftsäkerhet eller 
underhållskostnader. Likaså var principen i Sverige länge mest använd av 
försvarsmakten, Lindqvist et al. (1999). 

En enkät utförd av Boverket visar att LCC-analyser förekommer i byggbranschen, 
bland både beställare, projektörer och leverantörer. Här anges dock också att 
flertalet lic. och doktorsavhandlingar från senare år visat på förvånansvärt liten 
omfattning av LCC-analyser. Rapporten gör vidare gällande att ”erfarenheter från 
konsekvent användning av LCC i byggprojekt är att det finns en stor potential att höja 
kvaliteten i investeringsbesluten”, Levin et al. (2008). 

Kostnader för en underhållsåtgärd inträffar vid olika tidpunkter under brukstiden, se 
Fig. 5.1. Beroende på vad LCC-analysen beträffar bör olika huvudposter ingå. För en 
underhållsåtgärd av en tunnelbanetunnel kan det exempelvis vara: 

1. Investeringskostnad 
– Här ingår alla ekonomiska effekter direkt knutna till att möjliggöra 
åtgärden. Detta innefattar planerings-, projekterings- och 
åtgärdskostnader. Hit hör också kostnader för genomförande av 
avstängning, ersättningstrafik samt besparingar i samband med detta, se 
avsnitt 4.5 Större underhåll. 
 

Kapitel 
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2. Underhålls- och driftkostnader 
– Underhållet utgörs av det löpande underhållet som normalt sker enligt 
planerade intervaller, om 6-8 år. Ibland kan mer omfattande underhåll 
krävas. Driftkostnader är mer akuta och krävs för att hålla driften igång, 
exempelvis isknackning och droppåtgärder. 
 

3. Reparationskostnader 
– Kostnader för att åtgärda större fel och skador som uppkommer i 
tunnelanläggningen. 
 

4. Rivningskostnad 
– Om konstruktionen efter uttjänt livstid måste rivas, ska kostnader i 

samband med detta inkluderas i analysen. 
 
Även investeringar i reservmaterial, instrument, verktyg, fordon, dokumentation och 
utbildning är exempel på poster som kan påverka en investerings livstidskostnader. 
 
Liksom olika alternativa utformningar på lösning kan ge stor skillnad på kostnaderna 
kan också kvaliteten på ingående enheter och utförda arbeten vara helt avgörande 
för de totala kostnaderna under en lösnings livstid. 
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Fig. 5.1 Kostnader för en större underhållsåtgärd inträffar vid olika tidpunkter. Till 
en början inträffar en stor investering, därefter årliga kostnader för drift och underhåll 
samt reparationer som inträffar med ojämna tidsmellanrum, Sundquist (2002). 

En enkel form att beräkna livscykelkostnaden kan se ut så här, Sundquist (2003):  

LCC = LCCA + LCS + LCCC 

Där  
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LCC = (Life Cycle Cost), livscykelkostnad 

LCCA = (Life Cycle Cost Acquisition), investeringskostnad inklusive alla relevanta 
förberedelsekostnader 

LSC = (Life Support Cost), framtida drift-, inspektions/besiktnings- och 
underhållskostnader 

LCCC = (Life Cycle Cost Consequence), framtida konsekvenskostnader 

LCC-beräkningar grundar sig i ett ekonomiskt optimeringsproblem där framtida 
kostnader läggs ihop med nutida och en totalkostnad fås, se Fig. 5.2. Metodiken 
syftar till att genom jämförelse av LCC-värden för olika alternativ få fram det 
alternativ som ger den mest kostnadseffektiva lösning sett till lösningens hela 
livslängd.  

Total LCC-kostnad

Investeringskostnad

DoU LCC-kostnad

Kvalitet

K
o

s
tn

a
d

 

Fig. 5.2 Optimering av LCC. Hög kvalitet ger ofta hög investeringskostnad, men 
låga drifts- och underhållskostnader och vice versa, Sundquist (2002). 

Att olika aktörer i ett projekt främst ser till sina egna intressen kan verka negativt för 
det totala kostnadsutfallet. Intresset för LCC varierar förstås för olika aktörer 
beroende på hur stor vinning som kan nås genom arbetssättet, Levin et al. (2008). 

Detta gör framtida ansvarsfördelning rörande ägande och förvaltande samt 
upphandlingsformer/avtalsförhållanden mellan aktörerna till en faktor som i hög grad 
kan påverka metodikens utbredning och bedömningar av analysresultat. En 
förutsättning för att LCC ska bli en naturlig del i byggprojekt är spridd kunskap om 
metoden, att tekniken görs enkel och anpassad för det särskilda området, samt att 
ekonomiskt och tidsmässigt utrymme avsätts härtill, Levin et al. (2008). 
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5.2 När bör LCC-analyser användas? 

Miljöstyrningsrådet anger att LCC lämpar sig bäst för produkter som använder 
mycket energi i användningsfasen10. Utgångspunkten för detta examensarbete är att 
det är rimligt att anta att metodiken lämpar sig för alla investeringsbeslut som kan 
medföra beaktansvärda framtida följdkostnader. Stora åtgärder som avsevärt 
förväntas påverka de framtida drift- och underhållskostnaderna för en 
berganläggning bör därför lämpa sig utmärkt för LCC-analyser. 

I dag utförs ofta LCC-analyser på komponentnivå, det vill säga en analys av vilken 
komponent för en given lösning ger lägst totalkostnad. Sällan sker dock LCC-
analyser för det som kanske är att betrakta som en ännu större styrka med metoden, 
nämligen på systemnivå genom att generera alternativ till hela konceptlösningar och 
utförandesätt, för att värdera dessa mot varandra, Levin et al. (2008). 

För att möjliggöra LCC-analyser på systemnivå krävs att metodiken ingår redan i 
projekteringsstadiet, då möjlighet finns att påverka val av konceptlösning. Det är 
också då den absolut största möjligheten finns att påverka slutkostnaden för en 
lösning, se Fig. 5.3. 

                                            

10
 http://www.msr.se/sv/Upphandling/LCC-och-miljoekonomi/Checklista-for-anvandning-av-LCC/Ar-

produkten-som-ska-upphandlas-lamplig-for-LCC/ 
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Fig. 5.3 Det är under projekteringsfasen som projektets slutliga kostnad, inklusive 
kostnad för drift och underhåll, bestäms, Sundquist (2002). 

Även om LCC-analyser får störst betydelse då de utförs i projekteringsfasen kan 
dessa dock göras när som helst vid val mellan olika alternativ. Konceptet syftar som 
bekant till att hitta den ekonomiskt bästa möjliga lösningen från i dag och framåt. 
Viktigt är dock att sätta det arbete som läggs på en analys i relation till problemet. Är 
problemet litet krävs kanske inga stora efterforskningar och LCC-
analyser/beräkningar är i grunden simpla. Principen är något de flesta förmodligen 
använder i vardagslivet, exempelvis vid köp av bil eller lägenhet, utan att därmed 
definiera det som LCC-tankegångar. 

I upphandlingsprocessen kan LCC-analyser användas vid behovsanalys och vid 
anbudsutvärdering. I behovsanalysen klarläggs vilka val som måste göras innan 
upphandling, här kartläggs dagsläget, aktuella behov och omsättning av dessa i krav 
som bör ställas på en lösning. Krav om LCC-analyser/LCC-beräkningar kan sedan 
ställas i förfrågningsunderlaget som går ut till entreprenörer. Detta ställer krav på att 
förfrågningsunderlaget tydligt beskriver de parametrar som ska ingå i analysen och 
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dokumentationen samt vilka mätmetoder som ska användas. Detta för att kunna 
jämföra anbud från olika entreprenörer11. 

5.3 Hur görs en LCC-analys på systemnivå? 

Det finns i dag gott om rapporter som beskriver hur man kan arbeta med LCC. 
Anvisningar för hur LCC-beräkningar skulle utföras började dyka upp under 1970-
talet, Levin et al. (2008). Genom att bestämma systemgränser och ansätta en tänkt 
driftperiod kan utifrån givna randvillkor och ställda krav flera alternativa lösningar tas 
fram, varpå ett LCC-värde beräknas för samtliga. Den billigaste tekniska lösningen 
(med lägst LCC-värde) som samtidigt uppfyller satta krav väljs. En LCC-analys, kan 
dock aldrig ge ett exakt värde på den slutliga totalkostnaden utan är ett uppskattat 
värde. Detta på grund av att framtiden aldrig kan förutspås exakt. Den faktiska 
åtgångna slutsumman för ett systems livslängd kan bara säkerställas då brukstiden 
är över, och oftast inte ens då. Förenklingar och utelämnanden för att underlätta 
användningen av principen görs dessutom i regel alltid, dessa och valda system-
gränser kan starkt påverka resultatet, Lindqvist et al. (1999). 

Underhållskostnader för nya åtgärder, livslängder på komponenter och framtida 
ekonomi- och prisutvecklingar kan också vara svåra att uppskatta, Levin et al. (2008). 

LCC-värdet bör därför i första hand behandlas som ett jämförelsetal för värdering av 

framtagna alternativ och alltså inte som en konkret kostnadsuppgift, Lindqvist et al. 

(1999). På detta sätt kommer LCC att behandlas i denna rapport. 

Det är viktigt att den som utför LCC-analyser är medveten om att LCC är ett 
kostnadsmått som är direkt beroende av en given LCC-modell och en given 
uppsättning data. Ändras modellen eller indata ändras också utfallet, vilket också 
innebär att samma alternativ kan ha flera LCC-värden, Wååk (1992). 

Så här kan tillvägagångssättet för en LCC-analys se ut: 
1. Identifiera problemet 
2. Bestäm ambitionsnivån 
3. Planlägg analysen 
4. Klarlägg begränsningar, krav och förutsättningar 
5. Om det ej redan finns en för området föreskriven LCC-modell, tag fram en 
6. Skapa alternativ, referenslösningar och fatta beslut. För varje framtaget 

alternativ utförs följande steg: 
a. Generera data 
b. Genomför beräkningar och analyser enligt modellen 
c. Gör värderingar, jämförelser samt dokumentera 

7. Redovisa med en sammanfattning 

                                            

11 http://www.msr.se/sv/Upphandling/LCC-och-miljoekonomi/Checklista-for-anvandning-av-LCC/I-vilken-fas-

bor-jag-anvanda-LCC/ 
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5.3.1 Identifiera problemet 

Det är viktigt att i startskedet identifiera problemet och sedan ge svar på vilket syftet 
med lösningen ska vara, alltså önskat resultat av en åtgärd, Wååk (1992). 

5.3.2 Bestäm ambitionsnivån 

Hur hög noggrannhet och säkerhet krävs på indata och vilken precision 
beräkningarna bör ha bör specificeras. Ofta är noggrannheten inte kritisk och då 
beräkningarna påbörjas blir det ofta tydligt vilka indata som är mer kritiska än andra. 

För överskådligheten och hanterbarheten kan det vara opraktiskt att sträva efter att 
inkludera alla ekonomiska konsekvenser, Wååk (1992). 

Detta innebär att kostnader kan exkluderas om de: 

 anses för små 

 anses vara lika för jämförelsealternativen 

 inte kan påverkas av framtida beslut 

5.3.3 Planlägg analysen 

Lägg planen och börja i slutändan– när måste analysen vara klar? När ska beslutet 
fattas? 

Därefter görs en tidsuppskattning av alla moment och planen kan läggas. Särskild tid 
behöver eventuellt tas till för moment som måste utföras av utomstående arbetskraft, 
Wååk (1992). 

5.3.4 Klarlägg avgränsningar, krav och förutsättningar 

Avgränsningar, krav och förutsättningar ska gälla genomgående för alla alternativ 
som omfattas av LCC-analysen och är specificeras lämpligen innan beräkningarna 
påbörjas. 

Vid fastställande av analysens avgränsningar bör möjliga kostnadseffekter kartläggas 
och sedan fastställas vilka som ska ingå. Analysen bör också fysiskt avgränsas, 
vilket kan vara en svårighet då det rör tunnlar. Frågan om vilket område åtgärden 
kommer att påverka kan ställas. Det mest logiska kan vara att låta analysen innefatta 
den sträcka för vilken besiktning och löpande underhåll sker samtidigt enligt intervall, 
ibland är denna sträcka mellan två stationer.  

Boverkets rapport anger att ”De krav som formuleras i programskedet ska fungera 
som kvalitetsstyrande parametrar och utgöra grunden för systemoptimeringen.”, Levin 

et al. (2008). 
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Olika lösningar genererar inte bara olika kostnader utan också olika förväntade 
effekter i form av exempelvis miljöpåverkan, utförandetid, estetik samt framtida 
underhållsbehov, säkerhet och driftsäkerhet. De viktigaste faktorerna bör därför 
förutom att utgöra egna beslutsunderlag och värderas tillsammans med uträknat 
LCC-värde även ingå i analysens kravspecifikation. På detta sätt behöver inte tid 
läggas på alternativ som inte är realistiska. Krav kan ställas från gällande dokument 
och beställare. 
 
Randvillkor, eller givna förutsättningar som projektet inte kan påverka måste givetvis 
definieras och varje lösning måste vara kompatibel med givna randvillkor. Sådana 
randvillkor kan exempelvis vara hur omgivningen ser ut; för en bergtunnel kan detta 
innebära vilka bergets egenskaper är, resultat av tidigare utförda arbeten och 
aktuella nedbrytningsprocesser. Hur omvärlden ser ut och får påverkas kan också 
utgöra randvillkor.  

Viktiga förutsättningar för en analys utgörs också av: 

1. Ekonomiska förutsättningar 
2. Driftprofil och principer för värdering av driftsäkerhet 
3. Underhållskoncept 
4. Regler för utvärdering och rangordning av alternativ 

 
1. Ekonomiska förutsättningar 

LCC-metodiken går ut på att förutsäga de kostnader och intäkter som är 
betydelsefulla för ett investeringsbeslut. För att kunna jämföra belopp från olika 
tillfällen kan dessa diskonteras till en fix tidpunkt, eller slås ut som en under 
livslängden konstant årlig summa, annuitet. För att kunna utföra dessa beräkningar 
måste en livslängd (kalkylperiod) och kalkylränta ansättas, Wååk (1992). 

En LCC-analys behöver inte nödvändigtvis, trots namnet och tidigare beskrivning, 
inte omfatta alternativens hela livslängder. En relevant kalkylperiod bör väljas, vilket 
innebär den för beslutssituationen intressanta tidsperioden, Wååk (1992). 

2. Driftprofil och principer för värdering av driftsäkerhet 

Driftprofil kan exempelvis formuleras som att anläggningen skall vara i kontinuerlig 
drift året om, dygnet runt på helger och med fyra timmars uppehåll nätter till vardag.  

Värdering av driftsäkerhet kan utgöras av en värdering av utebliven funktion vid olika 
tillfällen, exempelvis XXX kronor i timmen/rusningstrafik, Wååk (1992). 

3. Underhållskoncept 

Hur underhållet organiseras spelar stor roll för vilka de relaterade kostnaderna blir. 
Besiktnings- och underhållsintervaller, omfattning och upphandlingar är här faktorer 
som direkt påverkar de framtida kostnaderna, Wååk (1992). 

4. Regler för utvärdering och rangordning av alternativ 

Exempel på värderingskriterium: Samtliga tekniska krav ska uppfyllas till lägsta 
totalkostnad, Wååk (1992). 
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Som tidigare nämnt kan dock också andra beslutsunderlag tas upp, exempelvis 
önskad standard, miljöpåverkan, säkerhet, tidsåtgång och estetik. Hur dessa ska 
viktas mot varandra i slutändan bör fastställas här. Detta kan variera för varje projekt 
och om en generell viktningsmall tas fram bör inga förhållanden mellan indata vara 
fasta.  

5.3.5 Välj en LCC-modell 

LCC-modellen utgörs av ekvationer som beskriver hur LCC-värdet ska beräknas. 
Dessa modeller kan skilja sig mycket åt i fråga om komplexitet och kan utföras 
manuellt eller i datoriserad form. Viktigt är att modellen är lättförståelig för 
användarna, Wååk (1992). Boverkets rapport anger att ”Det finns anledning att tro att 
LCC-verktygen i dag är i stort sett färdigutvecklade, välstrukturerade och relativt 
lättanvända”, Levin et al. (2008). 

Ska LCC införas som rutin i en organisation bör ett utvalt (webbaserat om det ska 
användas av olika aktörer, ex. konsulter och entreprenörer) datoriserat verktyg 
användas, vilket optimeras för det aktuella området. 

5.3.6 Skapa referenslösningar 

Referenslösningen är den gällande bästa lösning som framtagna alternativa 
lösningar jämförs med. En första lösning, referenslösningen, som uppfyller alla krav 
och randvillkor, tas fram. Ibland är den första lösningen att inte göra något alls, det så 
kallade noll-alternativet. Sedan tas ett annat alternativ fram och visar det sig att 
denna lösning är bättre, utifrån de regler för utvärdering och rangordning av alternativ 
som satts upp, blir denna den nya referenslösningen. Så fortsätter det sedan så 
länge projektvillkoren tillåter eller till det att en optimal lösning funnits, Wååk (1992). 

För varje alternativ lösning 

1. Generera data 

Indata hämtas lämpligen från olika parter av bygg- och förvaltningsprocessen, 
exempelvis från ekonomiansvariga, förvaltare, projektledare, produktleverantörer, 
konsulter och entreprenörer, Levin et al. (2008). 

Brist på eller problem med att få fram indata är en av de största svårigheterna vid 
genomförande av en LCC-analys. Osäkra indata är så klart inte optimalt, men 
erfarenheter från LCC-analyser visar att användarna ganska snart får en bra känsla 
för rimliga indatavärden, Wååk (1992). Ska analysen dessutom inte användas för 
budgetering eller planering, utanför jämförelse av alternativ är exaktheten mindre 
viktig och i regel behövs det stora ändringar i indata för att rangordningen av 
alternativen ska ändras, Wååk (1992). 

LCC-beräkningarna pekar ofta ut för användaren vilka de kritiska dataelementen är. 
Detta kan resultera i att bara ett fåtal viktiga element behöver tas med i 
beräkningarna, Wååk (1992). 
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2. Genomför beräkningar och analyser 

 Sätt in indata i LCC-modellen och få utdata i form av ett LCC-värde 

 Känslighetsanalys av indata och resultat.  
 

3. Gör värderingar, jämförelser samt dokumentera 

 Värdera förslaget 

 Jämför med referenslösningen 

 Förkasta eller sätt som ny referenslösning 

 Dokumentera alternativet  

5.3.7 Redovisa med en sammanfattning 

Slutligen bör en sammanfattning av analysen göras. Det är viktigt att analysen 
presenteras på ett begripligt och överskådligt sätt. Vidare bör rapporten ge svar på 
följande frågor, Wååk (1992): 

 Speglar LCC-modellen problemet och uppnås syftet? 

 Har en nedbrytning av kostnadselementen utförts genomgående och är alla 
kostnadselement beaktade (medvetet exkluderade kostnader har också 
beaktats)? 

 Vilka kostnadselement har exkluderats och varför? 

 Har källorna för indata redovisats? 

 Har alla antaganden som påverkar resultaten redovisats? 

 Har alla rimliga alternativ studerats och har valt alternativ rättfärdigats på basis 
av LCC?  

5.4 Modeller och input 

I detta avsnitt beskrivs kort principerna för de vanligaste LCC-modellerna och 
nödvändig indata. 

5.4.1 Ekonomiska modeller 

Nuvärdesmodellen är sannolikt den vanligast förekommande ekonomiska modell vid 
LCC-beräkningar. I nuvärdesmodellen räknas alla belopp om till nuvärde, det vill 
säga det värde de skulle ha vid tiden för beslutet. Resultatet kan sedan anges som 
ett nuvärdesbelopp, en annuitet (totalkostnaden utslagen per år) eller en internränta 
(internräntan är investeringens procentuella avkastning, investeringen är lönsam om 
internräntan är högre än kalkylräntan), Levin et al. (2008). 

Kostnader delas upp i investeringskostnader och framtida kostnader, där de framtida 
kostnaderna genom en applikationsfaktor ges ett nuvärde, se Fig. 5.4. 



5.4. MODELLER OCH INPUT 

 55 

Underhållskostnader

Applikationsfaktor

Investeringskostnader

Framtida kostnader Drift (årskostnad)

Löpande underhåll

Reparation

Projektering

Utförande

 

Fig. 5.4 Uppdelning av nutida och framtida kostnader med nuvärdesmetoden. 

Pay off-metoden innebär att antalet år till dess att besparingen betalat tillbaka 
investeringen räknas ut. Detta genom att dividera investeringskostnaden med den 
förväntade årliga besparingen. Metoden ger bara ett grovt värde då den inte tar 
hänsyn till livslängd eller ränta och den används därför främst vid översiktliga 
kalkyler, Levin et al. (2008). 

5.4.2 Ekonomiska indata 

Investeringskostnad (behöver ej räknas om)– här ingår exempelvis projektering, material-
kostnader, arbetskostnader, ersättningstrafik, förlorad inkomst då anläggningen inte 
kan nyttjas under byggfasen (exempelvis på grund av förlorade biljettintäkter), Levin 

et al. (2008). 

Drift- och underhållskostnader är kostnader som regelmässigt återkommer för att 
bibehålla funktionen hos komponenter eller systemet. Dessa räknas om till nuvärde 
och antas i regel följa inflationen, Levin et al. (2008). 

Reparationskostnader kan antas uppkomma vid enstaka tillfällen och 
nuvärdesberäknas från det år de väntas uppkomma. 

Kalkylränta är företagets avkastningskrav. Detta är en väldigt viktig parameter. 
Låneränta används i vissa fall istället, Levin et al. (2008). 

Energikostnader kan i vissa fall utgöra en av huvudposterna.  

5.4.3 Kalkylperiod- livslängdsbedömning 

Den ekonomiska livslängden är den tid en investering uppskattas vara ekonomisk 
lönsam, och den tekniska livslängden är den tid som uppskattas att de tekniska 
funktionerna bibehålls. Båda dessa begrepp kan inkludera underhåll för att 
upprätthålla standarden. Oftast sätts den ekonomiska livslängden till något kortare än 
den tekniska, detta för att försäkra sig om lönsamhet även om den tekniska 
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livslängden inte helt ut svarar mot förväntan. Dessutom kan ny teknik och lösningar 
göra den ekonomiska livslängden väsentligt kortare i förhållande till den tekniska. 
Problemet med frågan om underhåll och ovissheten i nya produkter och ny metodik 
skulle kunna lösas med längre garantitider, något som dock inte används i stor 
utsträckning i branschen i dag, Levin et al. (2008).  

Krav på konstruktionsmaterial kan ställas i teknisk livslängdsklass, i Tabell 5.1 ses 
exempel på dessa för olika delar av ett tunnelsystem. Att bedöma den tekniska 
livslängden kan vara svårt och det är här viktigt att ta vara på erfarenhet från 
liknande fall, samt att ta reda på förväntade åldrings- och nedbrytningsprocesser av 
de material och materialkombinationer som använts i aktuell miljö och för förväntade 
laster.  

Tabell 5.1: Teknisk livslängdsklass (TLK), Vägverket- ATB Tunnel 2004 (2004) 

Klass Min (90 %) Medel (50 %) Anläggningsdel/Installation 

TLK 120 120 år 150 år Bärande huvudsystem, undergrund 

TLK 80 80 år 100 år Inredning exklusive inklädnad 

TLK 40 40 år 50 år Inklädnad, ledningar, brunnar 

TLK 20 20 år 25 år Säkerhetsutrustning, ventilation, 
pumpar 

 

Brukstiden är den tid en investering bedöms kunna brukas med hänsyn till ekonomisk 
och teknisk livslängd. Är det på förhand känt att investeringen kommer brukas 
kortare tid än möjligt med hänsyn till dessa, ansätts den utsatta tiden. Brukstiden, 
som ofta sammanfaller med den ekonomiska livslängden, är den tid som också 
används som kalkylperiod, Levin et al. (2008). 

5.5 SL och LCC 

Inga krav om LCC-analyser ställs i dag externt ifrån och SL har inga egna riktlinjer 
beträffande LCC. Detta medför att SL-projekt i dag i begränsad omfattning innefattar 
LCC-analyser. Främst används metodiken vid ut- respektive nybyggnader. 

Ett exempel på där krav har ställts om LCC är i det styrande kravdokumentet för 
banunderbyggnad vid förlängning av tvärbana Norr och Ost. Här anges att 
”Kostnader skall alltid jämföras ur ett LCC perspektiv”, SL- Funktionskrav, 

banunderbyggnad, systemhandling, förlängning av tvärbana Norr och Ost (2007). Om 
någon uppföljning av dessa krav skett är oklart. 

Ett annat exempel rör också projektet Tvärbana Norr, här Solnagrenen. En 
jämförande LCC-analys utfördes här för två alternativ, då delade meningar 
uppkommit om vilket som ur ekonomiskt perspektiv vore att föredra som permanent 
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konstruktion vid en passage av Norrbyvägen; mer allmängiltigt ett betongtråg eller 
ovanligare en permanent spontkonstruktion. LCC-analysen visade på att 
spontkonstruktionen i detta fall var klart billigare, Sträng (2011). 

SL, ägt av SLL, har ett samhällsansvar och dess beslut bör baseras på krav om 
hållbara lösningar. För en komplett LCC-analys av SL-projekt bör inte bara kostnader 
och följdkostnader av åtgärder innefattas, men även i vissa fall trafikantkostnader och 
samhällskostnader, se Fig. 5.5. Dessa måste för att kunna ingå i en analys värderas 
till ett gemensamt mått, normalt sett kronor.  

LCC Resenärer

Beställare/
Förvaltare

Samhälle

Drift

Utförande

Projektering

Underhåll

Obekvämhet

Förseningar/
Driftstörningar

Säkerhetsrisker

Miljöpåverkan

Olyckor

Övrigt

Löpande 
underhåll

Besiktning/
Inspektion

Reparation/ 
Större åtgärd

Uppgradering

LCA

Estetik, kultur 
etc. 

 

Fig. 5.5 Komplett LCC-analys, omritad efter Sundquist (2002). 

För dessa samhällsekonomiska kalkyler har SL SAMS, som beskrivs i avsnitt 4.5.2. 
SAMS ska kunna användas för regelrätta LCC-beräkningar, men kan tyckas onödigt 
invecklad i de fall omvärldspåverkan inte är väsentlig. 

Att LCC-analyser inte genomgående används för SL-projekt kan bero på följande 
orsaker: 

 Inga krav på LCC, varken utifrån eller internt 

 Bristande kunskap om metodiken 

 Tidsbrist hos anställda 
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 Delat budgetansvar mellan avdelningarna, ett problem hos stora 
organisationer, som SL, där projektbudgeten inte är samma som drift- och 
underhållsbudgeten 
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6  

 

Fall 1: Tunneln under Vårbytippen 

I fall 1 behandlas en vattenrelaterad problemställning gällande tunnelsträckan mellan 
tunnelbanestationerna Vårberg och Vårby Gård. Fallstudien baserar sig på en ännu 
inte färdigställd förstudie där en LCC-analys utgör basen för en jämförelse av möjliga 
lösningar. Fallstudien är uppdelad i tre delar; först ges en bakgrund till fallet, sedan 
presenteras resultat för beräkningar utförda för detta examensarbete och sist ges 
slutsatser för fallet.  

6.1 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av fallets förstudie. Den innefattar en områdes- 
och anläggningsbeskrivning, aktuell problemställning, dagsläge, mål och krav som 
ställs på vald lösning, vad som har gjorts i tunneln fram till i dag och en beskrivning 
av de lösningsalternativ som varit föremål för närmare undersökning.  

6.1.1 Områdes- och anläggningsbeskrivning 

Mellan tunnelbanestationerna Vårberg (öppnad i december 1967) och Vårby Gård 
(öppnad i oktober 1972) sträcker sig en bergtunnel som sprängdes ut mellan 1967 
och 1968. Tunneln är en dubbelspårstunnel som i söder övergår till två 
enkelspårstunnlar. Tunneln är ca 950 m lång och av denna sträcka befinner sig ca 
400 m under Vårbytippen. Tippen anlades under 1960- och 1970-talet och består till 
största delen av schakt- och rivningsmassor. I dag är tippen inte aktiv och ett 
grönområde för rekreation finns anlagt ovanpå, Brantberger et al. (2011). 

Höga bergnivåer finns i området tunneln går genom. Berggrunden består av gnejs. 
Jordlagren består av morän som i lägre partier överlagras av glaciallera. Söder om 
området med höga bergnivåer ligger Vårbybäckens ravin. Vårbybäcken är i dag 
kulverterad och ravinen är torrlagd. Jordlagren i ravinen består av glaciallera och 
finsediment, Brantberger et al. (2011). 

Grundvatten i morän och sprickor i berget bildar ett grundvattenmagasin i tippen. 
Grundvattenrör finns installerade i det undre grundvattenmagasinet samt i 
tippmaterialet. Höjdområdet vid tippen fungerar som en grundvattendelare med 

Kapitel 
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sjunkande grundvattennivåer i alla väderstreck. Läckaget i tunneln är ca 4,5 l/min och 
100 m tunnel, Brantberger et al. (2011). 

I tunnelmynningarna finns portaler av betong. Tunneln är förstärkt med sprutbetong 
främst i tak, men vissa sträckor även i vägg. Provtagning och mätning med 
täckskiktsmätare utförd 2009 visade att sprutbetongen sannolikt inte innehåller 
någon form av armering. Vattenavledning görs med plastskivor och droppskålar. 
Längs ena väggen av dubbelspårstunneln och varje enkelspårstunnel finns 
kabelstegar och belysning monterad i anfang mellan tak och vägg samt strömskena, 

Brantberger et al. (2011). 

6.1.2 Problemställning 

Planerad besiktning och underhållsarbete utförs på sträckan under 1- 6 veckor varje 
år. Detta är att jämföras med en gång vart åttonde år, det normala 
besiktningsintervallet för spårtunnlar enligt F:BA-322. Då tunneln är att räkna som 
kort är den starkt påverkad av utomhusklimatet. Inläckande vatten skapar problem 
genom sin mängd och sammansättning, Brantberger et al. (2011). 

Det inläckande vattnet skapar eller bedöms på sikt skapa följande problem, 

Brantberger et al. (2011): 

 Nedbrytning av anläggningen 
Det inläckande vattnet medför en ökad risk för rost på installationer och 
igensättning av brunnar. Även is kan skada installationer. Vattnet 
innehåller ämnen som bildar slam vid kontakt med luft, vilket kan skada 
och sätta igen makadammen (kan i sin tur göra att makadammen mister 
sin lastspridande egenskap). Rören för grundvattenuppsamling 
(Björkskogen) kan förstöras av svallis och igensättning. 

 Större risk för trafikstörningar 
Då anläggningen bryts ned ökar antalet faktorer som kan bidra till 
driftstopp. I dagsläget är detta inget stort problem, man kan bli på sikt. 
DLC-åtgärder som utförts de sista åren är kompletterande droppskydd 
och lagning av droppskydd. 

 Arbetsmiljöproblem 
Is på tunnelbotten utgör en säkerhetsrisk för underhållspersonal 

 Stort underhållsbehov 
Mycket tätare besiktningsintervaller än normalt för spårtunnlar. Åtgärder 
som utförs vid dessa tillfällen är framför allt montering av plåtar och 
plastskivor för avledning av vatten. Varje år sker isrondering/isknackning 
och vartannat år spolning av dräneringsrör och slamsugning. 

Exakt vilka konsekvenser det inläckande vattnet medfört i övrigt är oklart, sannolikt är 
dock att vissa skador som exempelvis skador på kanalisation och dubbar för 
belysning samt andra armaturer kan relateras till läckvattnet, Brantberger et al. (2011). 
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SL:s löpande underhållsrapport åren 2003- 2009 anger att kompletterande nätning 
och bultning skedde under de första åren av perioden, utöver det har 
förstärkningsåtgärder nästan uteslutande skett för att förhindra dropp, främst genom 
uppsättning av plastskivor. Enstaka kabelstegar och infästningsbultar har också 
åtgärdats, Brantberger et al. (2011). 

Sammanställningar från olika år av antal läckställen, mängd trasiga rör, antal ställen 
med järnutfällningar, droppställen, mängd droppskydd och antal isobservationer gör 
tydligt att flest droppobservationer och åtgärder för inläckande vatten förekommer på 
en sträcka om ca 150 m in från tunnelmynningen i norra röret. Ytterligare en sträcka 
på ca 100 m i samma rör har en hög frekvens av dessa företeelser. I södra röret är 
problemen inte lika påtagliga, men även här är problemfrekvensen högst de 100 m 
närmast tunnelmynningen, Brantberger et al. (2011). 

6.1.3 Dagsläget 

Då tidigare utförda åtgärder inte avsevärt bidragit till en förändrad problembild, 
nuvarande underhållskostnader är mycket dyra och framtida ännu högre kostnader 
troliga, initierade SL en utredning. Utredningens syfte var att få en helhetsuppfattning 
om vilka insatser och undersökningar som har utförts samt att räkna på 
livstidskostnader för framtagna alternativ och därigenom komma fram till en 
handlingsplan för hantering av vattenproblematiken. Tänkbara alternativ har tagits 
fram och jämförts. Inget beslut är i skrivandets stund ännu fattat. 

6.1.4 Mål 

Åtgärder ska utföras så att, Brantberger et al. (2011): 

 Tunnelns standard bli likvärdig andra tunnlar inom tunnelbanan. 

 Planerade underhållsinsatser inte utförs oftare än vart tredje år. 

6.1.5 Krav 

Dropp eller is får inte förekomma på strömskena, räl eller installationer, Brantberger et 

al. (2011). 

6.1.6 Vad har gjorts fram till i dag? 

1967- 1973 Under utsprängningen förekom inläckande vatten på ett flertal ställen, 
men mängden ansågs inte vara tillräcklig för att motivera förinjektering. När 
sprängningarna var klara ökade dock den inläckande vattenmängden och punktvis 
efterinjektering utfördes. Då detta inte hjälpte i tillräcklig skala utfördes systematisk 
efterinjektering i väggar och tak samt botteninjektering. Det finns inga 
relationshandlingar från injekteringarna som visar var den utförts, hur många hål som 
borrats eller vilket injekteringsmedel som använts. Även om vattenmängden efter 
efterinjekteringen begränsades till en godkänd nivå var resultatet ändå inte 
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tillfredsställande, detta beroende på vattnets sammansättning. Då läckvattnet kom i 
kontakt med luft bildades ett brunt slam bestående av järnhydroxid, vilket inte kunde 
tillåtas sätta igen ballastuppbyggnaden. Analys visade också att vattnet var starkt 
aggressivt mot betong vilket befarades äventyra sprutbetongförstärkningars och 
injekteringars framtida beständighet, Bäckström et al. (1976). 

1970- talet En ditintills obeprövad lösning valdes då– vatten skulle tappas ur berget 
och alltså tas omhand redan inne i berget så att det inte kom i kontakt med luft eller 
konstruktioner. Borrhål utfördes i bergtak och sidor och förseddes med tättslutande 
manschetter för anslutning till polyetenslangar, se Fig. 6.1. Dessa anslöts till 
spolningsbara uppsamlingsledningar av polyetenrör som via tre inspektionsbrunnar 
ledde vattnet till en pumpstation. Polyetenrören och -slangarna kompletterades med 
en termostatstyrd elektrisk värmeanläggning för att säkerställa drift även vid kraftig 
kyla. Slangarna värmeisolerades som komplement också med rörskålar av mineralull 
och skyddsinkläddes med vit plastduk. Detta system kallas för ”Björkskogen” för sitt 
utseendes skull, se Fig. 6.2. Dräneringsledningar av betongrör med spolbrunnar 
installerades också och anslöts till samma inspektionsbrunnar som uppsamlings-
ledningarna. Lösningen fungerade till en början, men efter en tid konstaterades att 
systemet var ur funktion på grund av igensättning och isbildning (värmeslingorna 
fungerar inte), Bäckström et al. (1976). 

 

Fig. 6.1 Konstruktion för dränering av berget: Borrhål för uppsamling av 
läckvatten, slangar anslutna till borrhålen med manschett 0,5-1 m innanför bergytan 
och uppsamlingsledningar, Bäckström et al. (1976). 
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Fig. 6.2 Björkskogen, Brantberger et al. (2011). 

1980- talet Två luftridåer baserade på termostatstyrda fläktar projekterades, men då 
ljudnivån av två fläktar hade blivit för hög och det dessutom var brist på utrymme 
utfördes endast en luftridå, denna installerades ca 25 m från tunnelmynningen för 
ingående spår. Mätningar gjorda 1984 fastställde dock att endast en luftridå inte fyller 
tänkt funktion. En skärmvägg med dörr bedömdes eventuellt kunna stoppa det 
tjuvdrag som uppstod. I dag finns skärmväggar i två tvärtunnlar. Tjuvdraget skulle 
också kunna minskas om befintliga tätningar kring luftridån togs bort. Luftridån är i 
dag inte i bruk, Brantberger et al. (2011). 

1990- talet Sju grundvattenrör och sex observationsrör placerades på tippen. Två 
dränbrunnar borrades från ytan till tunneln avsedda för flödesmätning, Brantberger et 

al. (2011). 

2005- 2006 I omgångar har inventering och spolning av dräneringshålen i 
Björkskogen utförts. Undersökningar av vattenkvalitet för vatten i pumpgropar och 
stationspumpen, samt vatten från sprickor i berg, har också genomförts, Brantberger 

et al. (2011). 

2006-2009 Under slutet av 2000- talet utfördes ett flertal aktiviteter, Brantberger et al. 

(2011): 

 Tillståndsbedömning av brunnar och dräneringsledningar (slam konstaterades 
men funktionen bedömdes vara tillfredsställande). 

 Diverse underhålls- och reparationsåtgärder. (Byte av vissa slangar, isolering 
och värmeslingor till dräneringshål. Lokalt har makadam bytts ut och 
kompletterande infästningsbultar monterats. Värmeslingorna är i dag ej i bruk 
då det är problem med en elcentral.) 

 Mätningar av grundvattennivåer och grundvattenflöden (Vid mätning 2009 
konstaterades inget flöde i brunn 1). 
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 Sammanställning av undersökningar av vattenkvalitet samt nya 
undersökningar av detsamma. (Samtliga analyser visar på aggressivt vatten 
enligt definition i BV Tunnel och Tunnel 2004. I samtliga fall är vattnet 
aggressivt på grund av hög ledningsförmåga. Enligt betongstandarden SS-EN 
206-1 motsvarar vattnet den lägsta klassen för kemiskt angrepp, vilket medför 
en risk för korrosion på bultar och sprutbetongarmering (om sådan finns).) 

 Upprättande av vattenbalans och bearbetning av nederbördsdata. 

 Upprättande av två hydrogeologiska rapporter. Dessa resulterade i följande 
rekommendationer:  

1. Den årliga rensningen av dräneringsbrunnarna bör fortsätta som i dag, 
brunnarna har önskvärd effekt. 

2. Brunn 1 behöver rensspolas så att dräneringen i denna brunn kan 
återupptas. 

3. Backventiler bör installeras/bytas ut på de pumpar som finns i 
pumpstation 213 Våb för att undvika tillbakarinnande vatten. 

4. Ett system med dräneringsbrunnar som avleder grundvatten på ett 
kontrollerat sätt verkar fungera utifrån erfarenheterna av existerande 
dräneringsbrunnar. Möjligheterna till fler liknande brunnar eller brunnar 
som ligger horisontellt i jordlagren ovan bergytan bör studeras. 

5. För att optimera lokalisering av dessa krävs en bättre kunskap av 
områdets geologi vilket kan erhållas genom geotekniska eller 
geofysiska fältundersökningar som till exempel Jb-sondering och 
seismisk undersökning. 

 Rensning av dränbrunnar 2009. 

 Temperaturmätningar mars 2009- september 2010. (Temperaturmätarna är i 
dag demonterade. Resultat och slutsatser har ännu inte redovisats.) 

 Tillståndskontroll sprutbetong 2009. (Kontrollen utfördes genom 
bomknackning och uttag av borrkärnor. Slutsatsen var att sprutbetongens 
funktion var tillfredsställande med god vidhäftning mot berget. Största risken 
för sprutbetongens beständighet ansågs vara i partier med omfattande 
läckage. Vid eventuell frysning kan då stående vatten bakom betongskiktet 
medföra att sprutbetongens draghållfasthet överskrids, vilket i sin tur kan leda 
till risk för sprickbildning och därigenom läckage och nedfall av sprutbetong.) 

 Årligen löpande isrondering/isknackning. 

 Vartannat år spolning av dräneringsrör och slamsugning. 

6.1.7 Närmare studerade alternativ  

För att hantera de befintliga och möjliga framtida problemen studerades både 
åtgärder som motverkar orsaken till problemen och åtgärder som minskar 
konsekvenserna av problemen. Föresatsen var att föreslå mer omfattande och 
systematiska åtgärder, Brantberger et al. (2011). 

Alternativ har värderats och sedan jämförts utifrån följande kriterier, Brantberger et al. 

(2011): 

 Genomförbarhet 
De alternativ som avfärdats utan att närmare studerats baserat på dessa 
kriterier kommer i detta examensarbete inte att nämnas vidare, men 
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utgör likväl en viktig del i den kreativa fasen att generera och beakta alla 
tänkbara alternativ. 

 Effekt av åtgärd 

 Beständighet/tillförlitlighet/livslängd/underhållsbehov/utbytesbehov  

 Trafikstörningar under byggskedet, kostnader för förlängda skift vid 
avstängning 

 Trafikstörningar efter åtgärd 

 Kostnad (LCC) 
a) Investeringskostnad 

I investeringskostnaderna ingår byggkostnader och kostnader för 
eventuella hjälparbeten och bergforan, kostnader för detaljprojektering, 
kompletterande utredningar, undersökningar, tillståndsansökningar samt 
framtagande av bygghandlingar. Arbetstid utan förlängda skift är tre 
timmar per natt. Kostnadsbedömningar har baserats på översiktliga 
resonemang och erfarenheter från tidigare arbeten. 

b) Framtida driftkostnad specifikt kopplad till utförd åtgärd – annuitet 
c) Bedömd framtida underhållskostnad för dropp efter utförd åtgärd– annuitet 

Baseras på dagens kostnad och en bedömd effekt av åtgärden. 
d) Bedömd framtida underhållskostnad för is efter utförd åtgärd– annuitet 

Baseras på dagens kostnad och en bedömd effekt av åtgärden. 
e) Bedömd framtida underhållskostnad för slam efter utförd åtgärd– annuitet 

Baseras på dagens kostnad och en bedömd effekt av åtgärden. 
f) Bedömd totalkostnad 

 Omgivningspåverkan, effekt på närmiljön exempelvis grundvattensituationen 

 Säkerhet (påverkan på tredje man), möjliga skadehändelser samt riskåtgärder 

 Arbetsmiljö i bygg- och driftskedet 
 
De alternativ som varit föremål för närmare undersökning är följande, Brantberger et 

al. (2011): 

1 Ingen åtgärd– Nollalternativet, ingen avstängning 
2 Tätning med injektering 

a) 1 vägg + tak, förlängda skift 6-11 månader 
b) Tak, förlängda skift 3-7 månader 

3 Tätning med sprutbetong, tak, förlängda skift 2-4 månader 
4 Ytterligare vertikala dränbrunnar, förlängda skift 2-4 veckor 
5 Horisontella dränhål parallellt med tunneln, förlängda skift 2-4 veckor 
6 Inklädnad/droppskydd 

a) Hela, ingen avstängning 
b) Hela + rivning av Björkskogen, förlängda skift 1 månad 
c) Tak, ingen avstängning 
d) Hela, förlängda skift 4-7 månader 
e) Hela + rivning av Björkskogen, förlängda skift 5-8 månader 
f) Tak, förlängda skift 3-5 månader 

7 Optimerat underhåll (vart tredje år), ingen avstängning 
 

1) Ingen åtgärd – Nollalternativet 

Fortsatt besiktnings- och underhållsfrekvens enligt dagens intervaller. En extra 
underhållskostnad har antagits för att beakta risken att anläggningen bryts ned 
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snabbare utan åtgärd. SL har bidragit med kostnadsbedömningar. Risken för 
framtida driftstörningar riskeras som stor. 

2) Berginjektering 

Berginjektering bedöms för tre sträckor på totalt 450 m, där inläckagen är som 
störst. För båda tunnelrören är inläckagen koncentrerade till norra väggen och 
en preliminär bedömning är att bara norra väggen och taket behöver 
injekteras. Risken finns dock att vattnet hittar nya vägar och läckagen ökar vid 
den oinjekterade delen. Ett alternativ är att bara injektera taket, vilket 
förväntas minska behovet av den i dag årliga besiktningen med 
droppåtgärder. På detta sätt kvarstår dock problem med is och slam. För-
längda skift och ersättningstrafik krävs. Risken för driftstörningar bedöms 
minska i jämförelse med nollalternativet. Livslängd för åtgärden bedöms till 
100 år. 

3) Tätning med sprutbetong i tak 

I likhet med alternativ två skulle här tätning utföras för de tre mest läckande 
sträckorna, på sammanlagt 450 m. Även här motverkas dropp, men is- och 
slamrelaterade problem förväntas kvarstå. Förlängda skift och ersättningstrafik 
krävs. Risken för driftstörningar bedöms minska i jämförelse med 
nollalternativet. Livslängd för åtgärden bedöms till 100 år. 

4) Ytterligare vertikala dräneringsbrunnar 

Alternativet representerar 5- 9 vertikala dräneringsbrunnar i likhet med de två 
existerande. Dessa bör placeras där inläckaget är som störst. Brunnarna 
kommer att behöva rensas årligen, för vilken extra driftkostnader tillkommer. 
Övriga driftkostnader förväntas minska i olika grad. Större delen av arbetet 
kan göras utan avstängning, dock krävs avstängning vid borrning genom 
tunneltak och anslutning av dräneringsbrunn till tunnelns dräneringssystem. 
Risken för driftstörningar efter åtgärden bedöms som liten. Livslängd för 
åtgärden bedöms till 40 år. 

5) Horisontella dränhål parallellt med tunneln 

För att minska inläckaget kan ett eller två dräneringshål borras 300 m parallellt 
med tunneln från dess södra påslag. Ett av borrhålen placeras i nivå eller 
strax ovan tunneltak 1 – 2 m från tunnelväggen och ett eventuellt andra bör 
placeras i nivå med tunnelbotten. Samtliga driftkostnader bedöms här minska. 
Risken för driftstörningar efter åtgärden bedöms som liten. Livslängd för 
åtgärden bedöms till 50 år. 

6) Inklädnad/droppskydd 

Bedömningen är att konstruktion för avledning av vattnet bör utföras för tre 
sträckor på sammanlagt 350 m. Då inläckagen är koncentrerade till norra 
väggen i båda rören görs jämförelse för två alternativ, det ena med 
droppskydd i norra väggen och tak i båda tunnlarna, det andra i bara tak för 
båda tunnlarna. Driftkostnader i samband med dropp förväntas i båda fallen 
minska. Drift i samband med is bedöms minska i alternativet med droppskydd 
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i både vägg och tak, men inte för alternativet med droppskydd i bara tak. 
Kostnader för slamåtgärder bedöms ej förändras. Risken för driftstörningar 
bedöms minska i jämförelse med nollalternativet. Förlängda skift och 
ersättningstrafik krävs. Livslängd för åtgärden bedöms till 40 år. 

7) Optimerat underhåll 

Besiktning och underhåll planeras vart tredje år i stället för varje år som i dag.  

 

6.2 Beräkningar 

Då förstudien ännu inte är avslutad kan kostnadsuppgifter i förstudien komma att 
ändras framöver. Dessa uppgifter utgör indata till denna rapports beräkningar och 
resultat. För att undvika att felaktiga kostnadsuppgifter sprids kommer därför i 
beräkningsdelen alla värden att uttryckas i relation till nollalternativet, det vill säga de 
i dag gällande kostnaderna. Även dessa relationer kan komma att ändras. 

6.2.1 Beskrivning och antaganden 

Indata i beräkningarna kommer, med undantag från kostnader för avstängning och 
löpande underhåll, från den ännu inte klara förstudien. På grund av detta förväntas 
resultaten för beräkningarna i detta examensarbete att ge i princip samma resultat, 
med hänsyn till rangordning av alternativen. 

Det som framför allt skiljer rapportens och examensarbetets beräkningar åt är att här 
har en antagen kostnad för avstängning/ersättningstrafik samt kostnader för framtida 
besiktningar/löpande underhåll ingått i beräkningarna. Enligt rapporten har de mindre 
åtgärdsomfattande alternativen även på sikt beräknats som mest lönsamma. Denna 
bild förväntas förstärkas av medräknade avstängningskostnader, detta anges också i 
rapporten. 

Driftkostnader för att hantera inläckande vatten kommer fortfarande att krävas årligen 
efter åtgärd oavsett vald lösning, dock kommer dessa minska. 

Materialkostnader har ej inkluderats i beräkningarna då de ansetts för små för att 
spela någon avgörande roll i sammanhanget.  

I de fall där åtgärdens livslängd är mindre än tunnelns livslängd har en likadan åtgärd 
antagits vid slutet av livslängden. 

Beräkningarna har utförts med en kalkylperiod på 100 år och två olika realräntor; 4 % 
(som i förstudien) och 2,5 %. En realränta på 4 % är det som vanligen används vid 
samhällsekonomiska analyser i transportsektorn i Sverige, medan 2,5 % är en för 
byggarbeten mer realistisk realränta, Sundquist (2011). Beräkningar för en realränta på 
0 % har också gjorts för jämförelse. 
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För alla intervall har en rektangulärfördelning antagits, i brist på indata. Detta innebär 
att varje utfall ses som lika sannolikt. Vid budgetering är en vanlig ansats att satt 
summa med 80 % säkerhet inte överskrids, Svedlund (2011). Så har även gjorts i 
dessa beräkningar. 

För de alternativ där förlängda skift och alltså avstängning krävs antas en 
avstängning mellan stationerna Vårberg och Norsborg. Antagna kostnader för 
ersättningstrafiken baseras på ett vanligt avtal där en kostnad per kilometer ges och 
en kostnad per timme. Utöver detta tillkommer planerings och informationskostnader 
som antagits efter jämförelse med liknande avstängning. En besparing sker samtidigt 
då tunnelbanetrafiken ej behöver betalas. Eventuellt skulle en bussdepå behövas. 
Trafikantkostnader i samband med ersättningstrafiken har ej beaktats. 

Inga framtida besiktningsintervall har i förstudien satts upp för alternativen. Efter 
samtal med projektledare (med erfarenhet från underhållsarbeten på sträckan) har 
dessa kostnader ingått i dessa beräkningar. Målet med en åtgärd ska enligt 
förstudien vara att planerade underhållsåtgärder (dvs. besiktning och löpande 
underhåll) ej ska behöva utföras oftare än vart tredje år. På grund av detta har ett 
intervall för samtliga alternativ utom nollalternativet (varje år) ansatts till tre år. Detta 
är dock en grov förenkling, då effekten av de olika åtgärderna kan tänkas variera 
mycket. 

6.2.2 LCC-modell 

Nuvärdesmodellen används och beräkningarna har utförts i Excel. 

Teckenförklaring 

p = realränta 

K = kostnad 

n = åtgärdens livslängd 

m = intervall (antal år) mellan åtgärd 

i = antal gånger en åtgärd ska sättas in 

Nuvärdesberäkning av kostnader för framtida underhåll och reparationer 
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Nuvärdesberäkning för kostnad av årligen återkommande åtgärd 
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Antagna värden i intervallen (överskrids ej med 80 % säkerhet) 

För alla intervall kommer följande värde att antas för att få fram ett LCC-värde:  

 minmaxmin 8,0 KKKK   

 

6.2.3 Resultat i diagram 

Likt den handlingsplan förstudien innehåller pekar utförda beräkningar på att 
alternativen med vertikala dränbrunnar och horisontella dränhål, samt optimerat 
underhåll bör undersökas närmre. Givetvis bör dessa resultat bedömas tillsammans 
med förväntat resultat av åtgärden. Kanske är en totalt sett dyrare åtgärd att föredra 
om det bidrar till en högre standard och därmed ett mer sällan återkommande 
löpande underhåll. Trafikantkostnader, i de fall som kräver en avstängning, har i 
dessa beräkningar ej ingått, men bör också utgöra en del av beslutsunderlaget. 

 

Fig. 6.3 Alternativens LCC-värden i förhållande till nollalternativet, realränta 4 % 
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Fig. 6.4 Alternativens LCC-värden i förhållande till nollalternativet, realränta 2,5 
% 

 

Fig. 6.5 Alternativens LCC-värden i förhållande till nollalternativet, realränta 0 % 

6.3 Slutsatser för Vårby Gård- Vårberg 

Beslut i frågan är ännu inte fattat. Förstudien, som inte är helt färdigställd i 
skrivandets stund, tyder i detta fall på att de enklare, billigare åtgärderna är 
försvarbara ur LCC-synvinkel, medan dyrare mer omfattande åtgärder inte är det. 
Dessa tar ej hänsyn till kostnader för ersättningstrafik som skulle vara nödvändigt i 
vissa av alternativen. Dock skulle detta i givet fall göra de icke-rekommenderade 
kostsamma lösningarna ännu dyrare, och alltså inte påverka de slutliga 
rekommendationerna. Trafikantkostnader som hänger ihop med ersättningstrafiken 
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har ej inkluderats i förstudien eller i dessa beräkningar, men bör ytterligare förstärka 
denna bild. 

Beräkningarna som utförts inom ramen för detta examensarbete visar på detsamma 
som förstudien. Detta är kanske inte så förvånansvärt då huvuddelen av alla 
kostnadsuppgifter direkt hämtats ur förstudien. Den ansatta realräntan spelar viss roll 
och vilken realränta SL ska använda sig av vid liknande beräkningar kan diskuteras, 
men ligger utanför ramen för detta examensarbete. 

I förstudien anges indata i tidsspann och kostnadsintervaller. Ett maximivärde och ett 
minimivärde har angivits. För att kunna ge ett relevant LCC-värde vore önskat att 
även ett ”bästa värde”, det vill säga det mest sannolika värdet, angavs.  Från dessa 
tre värden, minimi-, maximi- och bästa värdet, kan då ett antaget medelvärde fås. 
Även en riskfördelning skulle i detta fall kunna beräknas. 

För att ge mer tyngd i beräkningarna och att åskådliggöra ett förväntat resultat vore 
en framtida besiktnings-/underhållsplan (dvs. intervaller mellan framtida 
underhåll/drift) för de aktuella alternativen fördelaktigt att inkludera i förstudien. 
Dessa intervaller anger också förväntad standard på anläggningen, vilket i sig kan 
utgöra ett krav (likt i förstudien). Ett dyrare alternativ kanske är att föredra om 
standarden är avsevärt mycket högre. 

Intressant att inkludera i förstudien vore också en beskrivning av hur tidsfaktorn 
förväntas påverka resultatet, d.v.s. hur kostnaderna för drift och underhåll kan 
förväntas ändras under livslängden. 
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Fall 2: Östermalmstorg 

Även vid Östermalmstorgs tunnelbanestation förekom vattenrelaterade problem som 
upptäcktes vid inspektion. Detta fall valdes enbart att studeras närmre då det var det 
sista stora slutförda renoveringsarbete i tunnelbaneanläggningen då examensarbetet 
påbörjades. LCC-analyser har inte varit inblandade i projektet och en diskussion i 
slutet av kapitlet behandlar varför.  

7.1 Områdes- och anläggningsbeskrivning 

Östermalmstorgs station öppnades den 16 maj 1965, och är belägen 38 m under 
mark och 23,3 m under havet, därmed är Östermalmstorg den tredje djupast belägna 
stationen i Stockholms tunnelbana, Alfredsson et al. (2000). Stationen utgörs av ett 
rum i berget och perrongen täcks på båda sidor ovantill av konstundertak, så kallade 
Stridbecksvalv, och sidorna täcks av konstväggar. Utanför Stridbecksvalvet finns ett 
bärande betongvalv. Utrymmet mellan ovansida valv och berg är en dryg meter, 
utrymmet mellan berg och konstvägg är ca 0,70 m, se Fig. 7.1. Perrongen är 180 m 
lång, med tre utrymningsvägar, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

 
Fig. 7.1 Utrymmet mellan konstvägg och berg, vid Östermalmstorgs station 

Kapitel 
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7.2 Problemställning 

En syn av betongvalvens balkar på Östermalmstorgs tunnelbanestation utfördes 
2007 efter inkommen inspektionsrapport. Under synen fanns att betongbalkarna på 
norrspår var i dåligt skick då inläckande vatten blivit stående på grund av igensatta 
avlopp. Det stående vattnet resulterade i armeringskorrosion och därmed kraftiga 
areaminskningar på armeringsjärnen och avrostade byglar på balkarnas sidoytor. Ett 
åtgärdsförslag togs fram och balkarna stämpades upp i väntan på projektering och 
renovering. Under renoveringen av norrspår misstänktes bomma partier under 
tätskiktet längs med balkarna, varvid samtliga balkar på norr- och söderspår 
bomknackades och ett flertal bomma partier konstaterades. Det beslutades att tät-
skiktet helt skulle avlägsnas på norrspårsbalkarna för att möjliggöra en okulär 
kontroll. Då droppåtgärder utfördes i november 2008 upptäcktes större betongskador 
på ett flertal bergförstärkningsbågar och en stor balk som löpte tvärs 
rulltrappsschaktet. Ett beslut fattades om att även åtgärda skador funna på söderspår 
och ovan rulltrappsschaktet söder om plattformen. Då söderspår inte var i lika dåligt 
skick som norrspår skulle detta renoveras i begränsad omfattning, där behovet fanns, 

SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

Skador som skulle åtgärdas var följaktligen skador på balkar, pelare, konsoler, 
betongklack och bergförstärkningar. Reparationsarbetet kom igång i december 2008 
och avslutades i december 2009, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

7.3 Åtgärder 

Här följer en övergripande beskrivning av de åtgärder som utfördes på norr- 
respektive söderspår. 

7.3.1 Norrspår 

Valven på norrspår med balkar i sämst skick hängdes upp i berget med 76 stycken 
16 mm gewistag, så att balkarna kunde bilas bort och gjutas på nytt.  

Vid upphängning av valven ställdes krav på maximalt 2 mm rörelse. För att mäta 
rörelserna monterades prismor i valvets undersida, mättekniker kontrollerade sedan 
dessa rörelser under upphängningen och de första bilningspassen. Rörelser på 2 
mm uppmättes, men ansågs ligga inom toleransnivån, SL- Erfarenhetsrapport- 

Östermalmstorgs valv (2010). 

Plattformen på norrspår stämpades upp underifrån för att klara lasten av bomliften 
som användes vid sprickkartering, montering av prismor och upphängning av valv, 

SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

En lösning på problemet med stående vatten blev att gjuta självfall längs hela 
balkarna. En dropplåt monterades också för att eventuell avrinning ska ske utanför 
balken, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 
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Planen var till en början att balkarna skulle bilas bort mekaniskt, men på grund av 
den långa produktionstid med enbart nattjobb detta hade förorsakat, valdes istället 
vattenbilning. Vattenbilning anses vara mer effektivt, ge bättre resultat och dessutom 
kan vattenbilning utföras till stor del under dagtid. Bilningsarbetet blev dock mycket 
kostsamt, främst på grund av svåra arbetsställningar och hård betong, och den 
budgeterade summan var uppnådd innan halva arbetet var utfört. Då det 
konstaterades att betongen inte var i så dåligt skick som först befarats beslöts därför 
att balkarna inte skulle vattenbilas bort helt där detta inte erfordrades. Vatten-
bilningen utfördes på löpande timpris då det i förhand var svårt att uppskatta tids-
åtgången, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

När balkarna renoverats och gjutformen plockats bort konstaterades att två av de 
renoverade balkarna hade bomma partier på undersidan. Anledningen till detta var 
att dålig betong inte bilats bort i tillräcklig omfattning. För att undgå att göra om den 
kostsamma upphängningen och vattenbilningen bestämdes att en av balkarna skulle 
renoveras etappvis och den andra stämpas upp som permanent lösning, SL- 

Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

För att komma åt att inspektera norrspår byggdes år 2007 en landgång bakom 
konstväggen längs med halva sträckan, sedan förlängdes landgången så att hela 
sträckan bakom konstväggarna har landgång, detta för att kunna ta in material och 
utföra reparationer. Inför inspektion och åtgärdsförslag till söderspår lades även 
landgång här, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

Då trämaterial inte ska användas i tunnlar på grund av brandrisk beslutades att 
landgångarna skulle plockas bort när reparationerna var klara. Istället monterades ett 
räcke att hålla sig i längs med berget, vilket ska underlätta vid framtida inspektioner. 
Uttagning av landgång och montering av räcke lades på akut avrop och belastade 
därmed inte projektets ekonomi, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

7.3.2 Söderspår och rulltrappsschaktet  

Beslut togs att söderspår skulle renoveras i sparsam utsträckning. Under projektets 
gång upptäcktes att de flesta golvkonsoler längs med söderspår var så skadade att 
de behövde renoveras. Då golvkonsolerna låg täckta under landgång hade detta inte 
upptäckts tidigare och därför inte tagits med i budget. I rulltrappsschaktet utökades 
den planerade åtgärdsomfattningen då en förstärkningsbåge och en större golvbalk 
visade sig vara i sämre skick än väntat, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv 

(2010). 

7.4 Resultat 

Renoveringen skulle utföras enligt Bro 2004 med 100 års livslängd. Resterande 
skador skulle renoveras enligt Brounderhåll 2006. Då de vattenbilade balkarna inte 
renoverades i planerad omfattning samt att det efter gjutningarna visade sig att två 
av balkarna hade stora bomma partier på undersidan blev inte kvaliteten densamma 
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som planerad. Det pågjutna fallet, nya tätskikt och dropplåtar väntas dock förhindra 
liknande skador i framtiden, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

Konsolerna som är gjutna mot berg är fortfarande utsatta för dropp mot berg. 
Droppåtgärder utfördes för att komma tillrätta med problemet, men ett flertal 
konstruktionsdelar är fortfarande och kommer att förbli utsatta för vatten. Dropplåtar 
kan bli fyllda eller hamna fel och vatten kan hitta nya vägar genom berget och på så 
sätt bilda nya läckställen. Detta motiverar i framtiden regelbundna, årliga 
inspektioner, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

Söderspår hade inte samma problem som norrspår med vatten och skadorna var i 
mindre omfattning. De lagningar som utfördes väntas förlänga livslängden på 
konstruktionsdelarna väsentligt, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

Säkerheten och arbetsmiljön utgjorde stora utmaningar i projektet och orsakade 
förseningar av tidsplanen och därmed merkostnader. En vajer sattes upp ovan valvet 
på norrspår, vari en säkerhetssele kunde kopplas fast för förhindrande av fallolyckor. 
De trånga utrymmena bjöd på svåra arbetsställningar och svårigheter att ta sig fram 
ovanpå valvet, landgångar byggdes för att något förbättra arbetsställningarna. Utöver 
vanlig skyddsutrustning hade alla på plats ficklampor och specialhjälmar, vilka är 
lättare än vanliga hjälmar. Inga olyckor rapporterades under projektet, men flera 
yrkesarbetare påtalade ont i rygg och knän. Arbetsmiljön på söderspår var bättre och 
säkrare, här behövdes arbete ovanpå valv utföras i mindre omfattning. En stor del av 
arbetet fick utföras nattetid, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

Trots arbetsberedningar och checklistor brast kvaliteten på flera områden. Lagningar 
som utfördes visade sig i efterhand bomma och fick göras om. Bilningen av balkar 
gjordes inte i erforderlig omfattning med resultatet att två av gjutningarna som sedan 
gjordes blev bomma, SL- Erfarenhetsrapport- Östermalmstorgs valv (2010). 

7.5 Samlade erfarenheter från projektet 

 Vid renoveringsarbeten är det svårt att bedöma omfattning av skador innan 
själva skadan är frambilad (en bedömning är dock nödvändig för budget). 

 Bra samarbete och kontakt mellan samtliga parter är mycket viktigt. 

 Entreprenörens arbetsledare bör vara på plats i princip dagligen för kvalitets-
avstämning, arbetsplanering, arbetsmetoder och inköp av material. 

 Arbeten på löpande räkning kräver noggranna förberedelser då följderna av 
en dåligt vald arbetsmetod medför merkostnader för beställaren. Arbeten på 
löpande räkning tenderar också att inte drivas lika effektivt. 

 En budget är endast en prisuppskattning och entreprenören har rätt till 
nedlagda kostnader oavsett lämnat anbud. 
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7.6 Slutsatser ÖMT/LCC 

Underhållsarbetet vid Östermalmstorgs station är ett exempel där LCC-metodik inte 
använts. En LCC-analys gjordes inte då reparationen inledningsvis enbart skulle ha 
varit en punktinsats, sedan framgick det dock att skadorna var mer omfattande än 
väntat. Då balkarna stämpades upp i väntan på projektering och renovering, var läget 
inte längre akut och tid bör alltså ha funnits att inkludera LCC-analyser i 
projekteringsarbetet.  

Att LCC dock inte användes kan bero på bristande kunskap om metoden och 
bristande tid hos beställaren. Det är dock möjligt att detta är ett fall där LCC-analyser 
inte lämpar sig. Då lösningen med självfall anses motverka problemet, kan resultatet 
förväntas vara långsiktigt hållbart, det vill säga utan tätare inspektionsintervall än 
föreskrivet. Vid gjutning mot gammal betong är vidhäftningen av högsta prioritet för 
ett bra resultat. Rätt betongkvalitet (bestäms av kvaliteten på den befintliga 
betongen) och utförande ger ett långsiktigt hållbart resultat. På denna nivå 
(komponentnivå) kan en LCC-analys i detta fall verka oviktig då rätt betongkvalitet 
otvivelaktigt leder till lägst LCC-värde (eventuella merkostnader för materialet sparas 
snabbt in av besparingar för ökad livslängd). 

Projektet hade två projektledare och den som avslutade projektet ledde det mot ett 
mer långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt resultat, enligt samma filosofi på vilken 
LCC grundar sig i. Att räcken monterades för framtida inspektioner visar på 
långsiktigt tänkande. Likaså är erfarenhetsrapporten viktig som sammanställning 
över projektgången och lärdomar dragna härifrån. Denna bör komma till nytta även 
för personer som inte varit inblandade i projektet. Om erfarenhetsåterkoppling av 
denna typ ska komma många till godo är databaser som BaTMan viktiga.  
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Diskussion och slutsatser 

 

I bergprojekt (nybyggnad, upprustning, större reparationer och underhållsarbeten), 
där de framtida ekonomiska följdeffekterna förväntas bli betydande, bör LCC-
kostnaden utgöra ett viktigare beslutsunderlag än investeringskostnaden. Då 
helheten beaktas bör besluten bli mer genomtänkta. 

SL har, i rollen som både beställare och förvaltare, möjligheter att påverka hur 
kostnadsfördelningen mellan bygg-, och driftfasen ska se ut i sina 
anläggningsprojekt. För att utnyttja denna möjlighet måste vetskapen om den finnas. 
I dag ses inte alltid till det ekonomiska helhetsperspektivet vid investeringar, och 
orsaken kan vara att olika delar av SL:s organisation sköter och ansöker om medel 
från SLL för bygg- och driftfas. Genom att ansvariga för driftfasen är med i 
planeringen av dessa större projekt. Då kunskaper från olika delar i en åtgärds 
livslängd finns underlättas också genomförandet av LCC-analyser. Likaså bör de 
som beviljar anslag göras medvetna om sambanden så att inte varje del i en logisk 
kedja beaktas separat.  

För att konsekvent införa LCC-analyser vid bergprojektering skulle krav om detta 
behöva ställas externt eller internt genom en LCC-policy eller reglerande dokument. 
Här bör fastställas för vilka projekt LCC-analyser ska användas och när i 
projektgången, det vill säga i vilka beslutssituationer. Här bör även övergripande krav 
och villkor som ska gälla för samtliga analyser fastställas.  

För att bestämma vilka projekt som ska omfattas av LCC-analyser kan 
överslagsberäkningar göras för att se om de förväntade följdkostnaderna är i samma 
storleksordning eller större än investeringskostnaderna. Är detta fallet lämpar sig en 
LCC-analys.  

Förslagsvis kan LCC användas för jämförelse av olika lösningsalternativ, dels vid 
behovsanalys och dels kan krav om LCC-analyser/LCC-beräkningar kan ställas i för-
frågningsunderlag. 

Ett investeringsbeslut bör i regel dock inte enbart baseras på resultatet av en LCC-
analys. Andra punkter kan utgöra lika viktiga, eller viktigare, beslutsunderlag. 
Exempel på andra beslutsunderlag: 

Kapitel 
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 LCA, Livscykelanalys (ett mått på ett föremåls/systems sammanlagda miljö-
påverkan under dess livstid) 

 Nytta och effektivitet 

 Samverkan med omvärlden, estetik 

 Genomförbarhet 

 
Hur viktiga de olika beslutsunderlagen är varierar från projektet till projekt och hur 
dessa ska värderas mot varandra bör därför fastställas i början av varje analys. 

En stor osäkerhet i LCC-analyser utgörs av indata för framtida kostnader. Gedigna 
riskbedömningar och kostnadsuppskattningar utgör grunden för en meningsfull 
analys. Dessa bedömningar bör basera sig på given situation och tidigare 
erfarenheter. För att möjliggöra och förenkla för en smidigare ekonomisk 
underhållsplanering bör därför en mer detaljerad underhållslogg göras där tidsåtgång 
och kostnader framgår. Här skulle data kunna sorteras efter sträcka och åtgärder. 

SL:s samhällsekonomiska modell, SAMS, skulle kunna användas för LCC-
beräkningar och jämförelser av alternativ. Denna lämpar sig väl då 
omvärldspåverkan är stor och exempelvis trafikantkostnaderna är väsentliga. 
Modellen är dock omständlig och för en ren LCC-analys skulle en mycket enkel och 
användarvänlig modell kunna tas fram och lämpa sig bättre. 

Följande faktorer är viktiga för att antagna kostnader ska vara realistiska: 

 God kontakt mellan alla aktörer under byggskedet, för att undvika missförstånd. 

 Kontroll av kvalitet på utförda entreprenader. 

 Erfarenhetsåterkoppling, då personal byts ut. Detta kan ske på många sätt, exempelvis 

genom BaTMan och kompletterande databaser för genomförda projekt. 

 
Då LCC-metodiken syftar till att hitta en bästa ekonomisk lösning för bygg- och drift-
fasen borde den aktör som ansvarar/betalar för både investeringar och underhåll ha 
mest att vinna på konsekvent användande av LCC-analyser, alltså SL.  
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A  

 

Ordlista 

A.1 Ordlista
12

 

I dagsläget = i dag = i skrivandets stund = maj – november 2011 

Anfang = Övergång mellan vägg och tak 

Arbetshandlingar = Handlingar, t ex ritningar och beskrivningar, som är avsedda att 
utgöra underlag för utförande av arbeten. 

Avrop = beställning av en vara eller en tjänst, med hänvisning till tidigare ingånget 
avtal 

Bergfora = SL:s bergfordon. Speciellt framtaget för att utföra bergunderhållsarbete 
snabbt och smidigt. Den går även utan strömskenan. Kan helt disponeras av 
underhållsentreprenören. Bergforan består av två lok, emellan vilka vagnar med olika 
innehåll och funktioner (exempelvis saxliftar och borrarmar) kan användas beroende 
på typen av arbete som ska utföras.  

Bergskrotning = ett skyddsarbete som innebär att bergutrymmen undersöks och 
kontrolleras. Lösa block och stenar tas bort från till exempel tunnlar, gruvgångar, 
bergrum och framsprängda bergväggar. Det är ett precisionsarbete som utförs för 
hand. Ytorna stöts med spett, ”bomknackas”, och bergskrotarna kan med känsel och 
hörsel avgöra vad som sitter löst. Ofta avlägsnas de lösa blocken, men ibland är det 
nödvändigt att bulta fast block som i sin tur håller fast andra block. Även sprutbetong 
som lagts mot berg kollas med bomknackning.  

Bergtunnel = En tunnel där det bärande huvudsystemet säkerställs enbart av 
bergmassan eller genom samverkan mellan bergmassan och förstärknings-
konstruktionen. 

Besiktning 1 = kartläggning och bedömning av anläggningens tillstånd (används i 
rapporten om berganläggningar då detta gäller på SL).  

                                            

12
 Orden definieras för detta examensarbete. Andra definitioner kan förekomma. 

Bilaga 
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Besiktning 2 = bedömning av underhållsinsats (vid konstbyggnader). Beställaren 
anlitar en besiktningsman, det vill säga en tredje part. 

Betongtunnel = En tunnel där det bärande huvudsystemet i huvudsak består av 
betong 

Bilning = dålig betong avlägsnas, detta kan ske mekaniskt med handhållen maskin 
eller bilningsrobot alternativt av vattenstråle under högt tryck. 

Blå linjen = bana 3 = tub 3= TB 3Tunnel = En för trafik anordnad passage som omges 
av berg, jord eller vatten och som mynnar i dagen eller som förbinder utrymmen 
under mark med varandra eller med dagen. 

Begreppet tunnlar omfattar alla mer eller mindre horisontella objekt d.v.s. enkel- och 
dubbelspårstunnlar, förgreningar, tvärtunnlar, nödutgångar samt depå- och 
uppställningstunnlar. 

Blästring = högtrycksrengöring  

Bomt berg = Bergparti som är löst på grund av till exempel sprickor eller slag/skada 
på bergytan 

Bom sprutbetong = Sprutbetongsskiktet saknar vidhäftning mot bakomliggande berg 

Brukstid = den tid en investering bedöms kunna brukas med hänsyn till ekonomisk 
och teknisk livslängd. Är det på förhand känt att investeringen kommer brukas 
kortare tid än möjligt med hänsyn till dessa, ansätts den utsatta tiden.  

Depå = Uppställnings-, lagerhållningslokal (garage, verkstad) 

Drift = driftåtgärder är begränsade och kortsiktiga, medan underhåll av tunnel-
konstruktioner är att upprätthålla och återställa anläggningens tillstånd genom 
långsiktiga åtgärder 

Ekonomisk livslängd = uppskattad tid då en investering är ekonomisk lönsam, kan 
kräva visst underhåll 

Fria rummet = det minsta utrymme som erfordras för ett säkert och effektivt nyttjande 
av en bana för fordonstrafik. Fria rummet bestäms av krav på fri bredd och fri höjd. 

Förstärkning = förbättring av funktionsdugligheten utöver ursprunglig nivå 

Gröna linjen = bana 1 = tub 1 = TB 1 

Inspektion = kartläggning och bedömning av anläggningens tillstånd (används i 
rapporten om konstbyggnader då detta gäller på SL). 

Konstbyggnad = Särskilda större och mera konstmässiga byggnader vid väg- och 
vattenbyggnadsarbeten. Konstbyggnader har alltid bärverkan och innefattar för SL:s 
anläggning; broar, stödmurar, plattformar, kulvertar, däck, betongtunnlar, valv samt 
trappor och ramper. 
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Personkilometer = sammanlagd reslängd (fås genom att multiplicera antal resor med 
medelreslängden) 

Relationshandlingar = Relationshandlingar redovisar den verkliga utformningen av 
byggnadsverket i form av ritningar och tekniska beskrivningar efter färdigställandet.  

 

Reparation = åtgärder vilka utförs med syfte att återställa funktionsdugligheten 

Råttbo = Spillinneslutningar i sprutbetong 

Röda linjen = bana 2 = tub 2= TB 2 

Stridbecksvalv = konstundertak utan bärande funktion 

Stuff = Tunnelgavel där sprängning sker 

Stämp = jämförelsevis lång och grov stolpe eller stång avsedd att anbringas vinkelrätt 
mot två mot varandra stående ytor för att uppbära tyngd/motverka tryck/press/stötta; 
särsk. om mer eller mindre tillfälligt stöd under byggnadskonstruktion. 

Syn = bedömning av underhållsinsats/anläggningens tillstånd (vid konstbyggnader) 
av byggledare och entreprenör.  

Teknisk livslängd = uppskattad tid då en investerings tekniska funktioner bibehålls, 
kan kräva visst underhåll. 

Underhåll = arbeten vilka utförs med syfte att vidmakthålla funktionsdugligheten 

A.2 Förkortningar 

DoU = Drift och underhåll 

DLC = Driftledningscentralen (tar emot anmälningar om akutare åtgärder och fördelar 
arbetet tex. till bergjouren) 

KBU = Konstbyggnadsunderhåll 

LCA = Livscykelanalys 

LCC = Life Cycle Cost, Life Cycle Costing eller livscykelkostnad  

SL = AB Storstockholms Lokaltrafik 

SLL = Stockholms Läns Landsting 

SU  = Samordnad upprustning 

ÄTA = Ändring och Tillägg i kontraktet (AB04) 
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