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Sammanfattning 

I denna rapport har de två vanligaste tunneldrivningsmetoderna konventionell sprängning och 

fullortsborrning, TBM undersökts. Konventionell sprängning innebär att små borrhål görs i 

berget där sprängmedel förs in för att sedan spränga bort materialet. Fullortsborrning innebär 

å andra sidan att en enda stor borr används vilket gör att tunnelhålet får samma dimension 

som själva borren. Målen med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer som påverkar valet 

mellan dessa två metoder i Stockholm, att göra en jämförelse mellan metoderna ur ekologisk- 

och ekonomisk hållbarhetssynpunkt samt att undersöka hur hanteringen och användningen av 

det uttagna bergmaterialet för respektive metod ser ut. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

tio personer inom tunnelbyggnadsbranschen har dessa mål besvarats. De resultat som 

framkommit visar att det finns ett flertal faktorer som påverkar valet, några mer än andra. De 

tyngst vägande är de ekonomiska och erfarenhetsmässiga faktorerna som talar till fördel för 

konventionell sprängning. Fullortsborrning har dock funnits vara den fördelaktiga metoden ur 

ett hållbarhetsperspektiv, främst eftersom den ger en mindre påverkan på den omgivande 

miljön. Hanteringen och användningen av det uttagna bergmaterialet har däremot visat att 

konventionell sprängning kan vara fördelaktigt eftersom det idag finns en etablerad industri 

kring just sprängt bergmaterial. Fullortsborrat material är idag inte efterfrågat på grund av 

dess dåliga kvalitet.  

  



 
 

Abstract 

In this report, the two most common tunnelling methods are investigated. These are 

conventional drill and blast and full-face boring, TBM. The drill and blast method is when a 

small drill is used to make bore holes where the explosives are inserted to blast away the 

material. Full-face boring is when a single large bore drills a tunnel with the same dimension 

as the bore head. The objectives of this report were to find out what factors influence the 

choice between these two methods in Stockholm, to make a comparison between the methods 

from ecological and economic sustainability point of view and to explore the handling and use 

of the extracted rock material for each method. By conducting qualitative interviews with ten 

experts on different aspects of tunnel construction, these objectives have been answered. The 

results obtained show that there are several factors that influence the choice, some more than 

others. The predominant aspect is the economic and experiential factors that speak in favour 

of conventional blasting. Full-face boring, however, has been found to be the advantageous 

method from an ecological perspective of sustainability, mainly because it has a lower impact 

on the surrounding environment. Handling and use of the extracted rock material has however 

proven that conventional drill and blast is the favourable method since there is an established 

industry around blasted material in Stockholm today. Full-faced drilled material is not in 

demand today because of its poor quality.  
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1 Nomenklatur  
TBM-metod, fullortsborrning En tunneldrivningsmetod där en enda borr 

används kontinuerligt och där borrhuvudet är 

av samma storlek som den resulterande 

tunnelarean. TBM =Tunnel Boring Machine 

 

Enkelsköldad TBM 

 

 

 

 

 

Dubbelsköldad TBM  

 

 

 

 

Osköldad TBM  

 

 

Förinjektering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBM med yttre sköld som skyddar mot 

nedfallande bergmaterial samt ökar förmågan 

hos maskinen att ta spjärn mot bergväggarna. 

Fördelaktig i lösa bergarter. Arbetet måste 

dock bromsas när betongliningen läggs in.  

 

TBM med yttre sköld, likt en enkelsköldad 

TBM. Arbetet måste inte bromsas för 

inläggning av betonglining utan kan fortgå 

kontinuerligt.  

 

TBM som saknar yttre sköld. Denna är 

anpassad för hårdare bergarter.  

 

En metod där borrhål görs i berget innan 

drivningen. Dessa hål fylls sedan med betong 

för att stabilisera berget samt minska 

inläckaget av vatten.  
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2 Förord 
Hållbar utveckling innebär ett förhållningssätt till omgivningen som medför att dagens behov 

kan försörjas utan att framtida behov försätts i fara. Idag investeras det i stora 

infrastrukturprojekt runt om i Sverige och för att sträva efter en hållbar utveckling i vårt 

samhälle är det viktigt att dessa projekt genomförs på ett hållbart sätt. Genom att förlägga 

trafiken under marken i tunnlar minskar trafiken på gatorna i städerna vilket bidrar till en 

renare och lugnare miljö för invånarna. I Stockholm har ett antal olika tunnelprojekt 

genomförts de senaste åren och även nya projekt är i planeringsfasen. Det finns idag två 

huvudsakliga metoder som kan användas vid drivning av tunnlar, konventionell sprängning 

och fullortsborrning. Utomlands är fullortsborrning den vanligaste metoden men i Sverige är 

den metoden ovanlig. Istället är det konventionell sprängning som används mest. Detta 

kandidatexamensarbete har till uppgift att göra en utredning av dessa tunneldrivningsmetoder 

med hänsyn till faktorerna ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Detta för att få en bättre bild 

av metoderna utifrån dessa faktorer. Dessutom undersöks vilka faktorer som ligger bakom 

valet av metod när en tunnel ska anläggas. Ytterligare en hållbarhetsfaktor är hanteringen av 

det uttagna bergmaterialet i dessa projekt. Detta arbete syftar därför även till att besvara vilka 

användningsområden som finns för materialet.   

3 Bakgrund  

3.1.1 Projektdeltagare/utförare 

Ida Gomez Bergström och Maximilian von Bahr som studerar tredje året på Kungliga 

Tekniska Högskolan, civilingenjörsprogrammet med mastersinriktningen Miljöteknik och 

Hållbar Infrastruktur. 

3.1.2 Handledare 

Bo Olofsson, professor i miljögeologi vid avdelningen för mark och vattenteknik vid 

Kungliga Tekniska Högskolan.  

3.1.3 Nyckelord 

TBM, tunnel, sprängning, hållbar utveckling, ekonomi, ekologi, bergmaterial. 

3.1.4 Avgränsningar 

Kandidatexamensarbetet avgränsas till att endast undersöka två olika typer av 

tunneldrivningsmetoder, fullortsborrning och konventionell sprängning. Avgränsningar görs 

även vid hållbarhetsanalyserna av metoderna eftersom tunneldrivningsmetoderna kommer att 

diskuteras utifrån perspektiven ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet 
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behandlar rättvisa och jämställdhet och anses för detta projekt inte vara relevant som 

perspektiv för metodutredningen.  

3.1.5 Syfte och mål 

Syftet med kandidatexamensarbetet är att undersöka och analysera vilka kriterier som leder 

till valet av metoderna fullortsborrning eller konventionell sprängning vid tunnelbyggande i 

Sverige idag. Dessutom görs en jämförelse mellan dessa metoder utifrån ekonomiska och 

ekologiska hållbarhetsfaktorer. Detta för att synliggöra skillnaderna mellan metoderna och på 

så sätt bistå med information vid framtida tunnelprojekt. 

Målen med detta arbete är således att:  

 

 ta reda på vilka faktorer som påverkar valet mellan tunneldrivningsmetoderna 

konventionell sprängning och TBM.  

 fastställa de för- och nackdelar som finns med respektive metod utifrån ekologiska och 

ekonomiska hållbarhetsfaktorer.  

 beskriva hur hanteringen av det uttagna bergmaterialet ser ut samt vilka 

användningsområden det finns för detta material.  

3.1.6 Relevansbeskrivning och integrerad hållbar utveckling 

För att ur hållbarhetssynpunkt använda sig av det minst negativt påverkande 

tunneldrivningssättet krävs en jämförelse av dessa två metoder utifrån ekonomisk- och 

ekologisk hållbarhet. Detta projekt söker dels utifrån litteraturstudier, för att bidra med 

information om vad de två olika metoderna innebär, och dels genom intervjuer att skapa en 

bild av vilka faktorer som har lett till valet av metod för tunneldrivningen. För att komplettera 

detta ska en litteraturstudie i kombination med intervjuer om vilka användningsområden det 

uttagna bergmaterialet kan ha, göras. Detta för att ta reda på vilken återvinningspotential 

materialet har vilket är viktigt för att säkerställa en hållbar hantering av materialet. 

4 Bakgrund 

4.1 Metoden fullortsborrning 

4.1.1 Tekniken i världen 

Tekniken med att borra tunnlar började användas i slutet av 1800-talet i Europa, främst i 

England, och i Nordamerika. De första försöken rönte inga stora framgångar bortsett från 

Shakespearetunneln, del av den första kanaltunneln, i England där tekniken användes med ett 

lyckat resultat. Trots motgångarna hade dåtidens vetenskapsmän och ingenjörer stora visioner 
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för borrningstekniken, men i praktiken var det ännu inte möjligt att genomföra den. (Tarkoy, 

1995). Den andra generationens TBM-maskiner som kom på 1950-60 talet var mer 

framgångsrika och dessa var speciellt användbara i mjukare bergarter (Tarkoy, 1995).  

 

Fullortsborrning innebär att en stor borr används för att ta bort hela tunnelvolymen (se bild 1). 

Tunneln får således samma area som borrhuvudet. Detta huvud består av ett flertal diskar, 

även kallat kuttrar, som skär sönder berget när borren pressas framåt (Mellgren, 1983). Denna 

typ av teknik kan användas vid tunneldrivningar i olika typer av berg. På 1970-talet 

genomfördes exempelvis TBM-tunnelprojekt i Heitersbergstunneln i Schweiz i sedimentärt 

berg samt i Manhattantunnlarna i New York som gjordes i delvis hårt berg. (Persson & 

Tegner, 1977). I lösa bergarter är framdriften med en TBM mycket hög. Ett exempel på detta 

är Wöllatunneln i Österrike där en medelhastighet på 35 meter/dag uppnåddes. (Mellgren, 

1983). 

 

Fullortsborrning stod 1995 för ca.90 % av tunneldrivningarna i Nordamerika och för en 

ökande mängd i resten av världen (Tarkoy, 1995). Det finns dock många platser där 

fullortsborrningen inte är det självklara förstahandsvalet (Tarkoy, 1995), bland annat i Sverige 

där förekomsten av hårt berg är vanlig. De experter på TBM-användning som idag finns i 

utlandet är främst inriktade på borrning i sedimentärt berg (Lindqvist & Rånman, 1982). 

 

 

Foto 1. Två fullortsborrar i förvar.    
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4.1.2 Tekniken i Sverige  

1977 var TBM den senaste utvecklingen inom tunneldrivningsmetoder i Sverige och 

maskinen hade då samma hastighet i svensk granit som konventionell sprängning men till en 

högre kostnad (Persson & Tegner, 1977). Professor Ulf E Lindblom på Chalmers Tekniska 

Högskola sade i en intervju 1994 att Sverige är ett litet land när det kommer till antal 

tunnelprojekt som genomförts jämfört med exempelvis Norge, Schweiz, Österrike och Italien. 

Dessa länder har en betydligt större tradition av att bygga tunnlar. (Bergstrand, 1994). 

Däremot har Sverige, tack vare sina stora förekomster av hårt berg, möjligheten att bli expert 

på användningen av TBM som tunneldrivningsmetod i just sådana miljöer (Lindqvist & 

Rånman, 1982). 

4.1.3 Misslyckade projekt 

Under 1960–70-talet gjordes tre större försök med fullortsborrning i Sverige som alla dock 

misslyckades. Två av försöken genomfördes i Solna och Huddinge 1969-1971 och det tredje i 

Kiruna 1976. Vid det sista försöket ändrades egenskaperna hos mineralerna i berget vid det 

höga tryck som fullortsborren gav upphov till, vilket hade en negativ påverkan på framdriften 

i berget. (Lindqvist & Rånman, 1982). Ytterligare ett misslyckat projekt skedde i 

Hallandsåsen på 1990-talet. Kraftbyggarna, som var ansvariga för projektet, upptäckte att 

berget bestod av stora mängder lera vilket gjorde att fullortsborren inte kunde användas. Ett 

flertal dåliga områden i berget krävde dessutom andra drivningstekniker än TBM. Det var 

dock inte aktuellt med konventionell sprängning eftersom att investeringar redan hade gjorts i 

den dyra TBM-tekniken. (Bergstrand, 1993). 

4.1.4 Lyckade projekt 

1986 byggdes en 7,6 km lång tunnel för spillvatten mellan Solna och Stockholm. Nötningen 

på maskinen var stor och på grund av detta behövdes var femte kutter bytas ut varje dag. 

Framdriften beräknades bli så stor som 2,5-3 meter/timme och maskinen som användes hade 

en uppskattad livslängd på ca.40 km tunnel. Uttransporten av bergmassorna sköttes av två 

diesellok på räls. Trots detta lyckade projekt var TBM-metoden sällan använd i Sverige på 

1980-talet, däremot användes den mycket i Norge och i alptrakterna. (Byggindustrin, 1986).  

 

Ett annat projekt som delvis genomfördes med en TBM var byggandet av en tunnel vid 

Äspölaboratoriet i Småland i början av 1990-talet (Andersson, 1994). Bergarten i det aktuella 

området var hård småländsk granit (Eriksson, 1994). En investering på 40 miljoner kronor 

gjordes för att fullortsborra en tunnel på 420 meter. Projektet kunde anses vara dyrt men 

utnyttjades av Skanska som ett bra tillfälle att utbilda ny personal samt att testa tekniken med 
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TBM. Borrningsarbetet fortskred med ca.20 meter per dygn. (Eriksson, 1994). Arbetet 

genomfördes i lägre hastighet än möjligt för att endast ge upphov till små skador på berget 

runtomkring och dessutom borrades tunneln i en vinkel snett nedåt vilket ytterligare minskade 

drivningshastigheten. Eftersom att tunneln var en forskningstunnel för hur ett framtida 

slutförvar för använt kärnbränsle skulle kunna konstrueras var det viktigt att berget 

runtomkring inte påverkades för mycket. Det var främst på grund av detta som TBM 

användes trots att andra alternativ var billigare. En stor mängd vatten läckte dock in vid 

drivningen vilket medförde att ett flertal pumpstationer fick anläggas längsmed tunneln. 

(Andersson, 1994). De nackdelar som denna teknik innebar i Äspö var den besvärliga 

monteringen av maskinen, att maskinen inte klarade kurvor med en radie på mindre än 250 

meter och att kostnaden var väldigt stor. De positiva aspekterna var däremot att det krävdes 

mindre efterarbeten och förstärkning av berget samt att TBM-maskinen lämnade släta väggar 

(Eriksson, 1994). Det söndermalda berget transporterades ut på löpband (Eriksson, 1994) till 

skillnad från tidigare fullortsborrningsprojekt då materialet transporterats ut med hjälp av 

maskiner.  

 

Vid ett TBM-projekt som genomfördes 1991 i Klippens vattenkraftverk i Umeälven byggdes 

ingen damm utan vattnet skulle ledas i en tunnel istället. Detta var vid den tiden en mycket 

avancerad teknik. Det fanns tre förbättringar med den TBM-maskin som användes vid 

Klippen jämfört med tidigare maskiner. För det första var det den starkaste TBM-maskinen 

som byggts i världen, för det andra var det även världens mest flexibla borr. Borrdiametern 

kunde skiftas från 6.5 meter till 12.4 meter. Maskinen hade för det tredje också vattenkylda 

kutters vilket medförde att deras livslängd ökade samt att de klarade av större krafter. 

Maskinen drev igenom 100 meter berg per vecka. Transportsystemet för bergmassorna 

klarade av lutningar på 25 % jämfört med gruvtåg som användes vid konventionell 

sprängning som klarade 2 %. Bergmaterialmassorna användes bland annat till byggandet av 

en flygplats i Hemavan. (Bergstrand, 1992). Borren som användes kunde, beroende på 

bergart, drivas fram med en hastighet av 1-3 meter per timme. Rekordet för en vecka i 

Klippen var 142 meter och tunnelväggarna blev mycket släta vilket medförde att inget 

efterarbete krävdes. Efter tre kilometers fullortsborrning hade inte en enda förstärkning av 

tunneln behövts göras. (Bergstrand, 1992). En annan tunnel som fullortsborrats med framgång 

är tunneln Ormen som drevs genom hårt berg i Stockholm i början på 1990-talet. Tunneln 

fungerar som ett buffertlager för dagvatten när vattenmängderna blir för stora för det ordinarie 
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vattenhanteringssystemet. Tunneln är 3,7 km lång med en diameter på 3,5 m. (Sundin & 

Karlsson, 1992). 

4.2 Metoden konventionell sprängning 

Konventionell sprängning består av ett cykliskt uppbyggt arbete med borrning och därefter 

sprängning (se foto 2). Ju längre indrivningen av borren är i berget desto större avvikelse från 

den planerade riktningen kan uppstå. Detta kan medföra att sprängningen inte blir optimal då 

borrhålen inte längre har det rätta avståndet sinsemellan. 0,5 – 6 meter är det vanligaste 

avstånden som drivs vid varje cykel och för varje ny sträcka måste alla delmoment upprepas. I 

berg med låg hållfasthet kan endast korta borrhål göras då större avvikelser uppträder 

snabbare. Detta medför att det krävs mycket mer sidoarbete när framdriften är liten. (Hansson 

& Nord, 2015).  

Konventionell sprängning kan som tidigare nämnt orsaka problem då metoden används i 

tätbebyggda områden. Detta eftersom att vibrationerna från sprängning kan göra byggnader 

instabila. I Skottland genomfördes dock en lyckad tunneldrivning med konventionell 

sprängning under byggnader som var känsliga för vibrationer. (Wilson, 1992). Södra Länken, 

i Stockholm, är ytterligare en konventionellt sprängd tunnel som utförts med lyckat resultat i 

ett tätbebyggt område (Hentschel, 2000). Genom att använda sig av en datoriserad 

sprängmetod kan nya sprickor och antal borrhål minskas. Datoriseringen leder till att hela 

spräng-cykeln optimeras vilket i slutändan ger besparingar gällande ekonomi, tid och 

material. (Niemi, 1995). Regleringar kring hur förstärkning av omgivande byggnader ska 

göras varierar och i exempelvis USA krävs förstärkande åtgärder på byggnader som ligger 

inom en radie av 500 ft. (ca.150 meter) för att minimera påverkan från sprängningen (Page, 

1995). 



8 
 

  

Foto 2. Konventionell sprängning som pågår i ett berg.   

4.3 Jämförelse mellan fullortsborrning och konventionell sprängning 

4.3.1 Tunnelutformning 

På 1980-talet ansåg Lindqvist och Rånman, forskare och forskningsingenjör vid avdelningen 

för Bergteknik vid Högskolan i Luleå, att TBM-tekniken var väl lämpad för vattenrör men 

mindre bra för vägtunnlar eftersom att 20-25 % av tunneln behövde fyllas igen då vägbanorna 

konstruerades (se Bild 1) (Lindqvist & Rånman, 1982). Med metoden konventionell 

sprängning är det lättare att uppnå önskad tunnelform.  

 

 

Bild 1. Fullortsborrat hål som fyllts igen med ca.20-25 %. 

 

4.3.2 Ekonomi 

Kostnaden för TBM-tekniken 1976 var 70 % dyrare än för konventionell sprängning, 1979 

hade kostnaden sjunkit och den var endast 50 % dyrare. En beräkning gjord 1981 visade att 
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TBM-tekniken endast skulle vara 10 % dyrare då. (Lindqvist & Rånman, 1982). En mer 

aktuell jämförelse hittas i en artikel från 2015 där ett projekt som genomförts i Stillwater 

Mine i USA beskrivs. Där användes båda metoderna vid ett tunnelbyggprojekt och TBM-

maskinen kördes till en kostnad på 66 % av kostnaden för den konventionella sprängningen. 

(Willis, 2015). Trenden visar att kostnaden för fullortsborrning har minskat i takt med att 

teknikutvecklingen har gått framåt. Från att ha varit klart dyrare än konventionell sprängning 

till att i vissa fall understiga kostnaden som i fallet i Stillwater Mine.  

   

Det är lättare att förutse behovet av kutterutbyten vid TBM-användning jämfört med 

stödåtgärder som kan behövas vid konventionell sprängning som ofta medför oväntade 

kostnader och avbrott i tunneldrivningsarbetet. En stor kostnad som kan sparas genom att 

använda sig av TBM är just all temporär stödutrustning. (Tarkoy, 1995). Ett problem vid 

konventionell sprängning är att mer bergmassa än nödvändigt sprängs bort för att ge plats för 

lastbilar. TBM-tekniken ger minskad risk för påverkan på grundvattnet och i exempelvis 

Klippen, den underjordiska vattenkraftstation som beskrivits ovan i 4.1.4, var det ett billigare 

alternativ än konventionell borrning och sprängning. (Andersson, 1991). Om konventionell 

metod hade använts i Klippen skulle 16 personer per skift ha varit sysselsatta jämfört med de 

4 personer per skift som behövdes vid fullortsborrningen (Bergstrand, 1992).  

4.3.3 Geologiska faktorer 

1977 var TBM-tekniken fördelaktig att använda i långa, raka enfrontstunnlar i sedimentära 

bergarter. Det gav släta väggar som kunde täcka upp delar av investeringskostnaden. En 

nackdel med denna teknik var då den långa väntetiden innan det framgrävda bergmaterialet 

kunde transporteras bort. Maskinerna var eldrivna och krävde hög effekt för att fungera. 

Roberts Co., en tillverkare av fullortsmaskiner, menade att en ny typ av kuttrar behövde 

utvecklas för att inte utvecklingen av TBM skulle stagnera. (Persson & Tegner, 1977). 

 

Säkerhet och stabilitet vid tunnelarbetet är och har alltid varit en central fråga inom 

tunnelbyggande. Dubbelsköldade TBM har minimerat säkerhetsriskerna vid byggen i mjuka 

bergarter och kan passera områden med vattenflöden på mer än 300 liter per sekund med 

framgång. Det är omöjligt att på ett säkert sätt spränga sig igenom områden med sådana 

vattenflöden. Den genomsnittliga olycksrisken är hälften så stor för TBM som för 

konventionell sprängning i sådana områden. (Tarkoy, 1995). 
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En faktor som spelar in vid val av tunneldrivningsmetod är kvaliteten på det överliggande 

berget i tunneln. Vid konventionell sprängning kan detta berg behöva förstärkas med betong 

vilket kan medföra stora kostnader. (Mellgren, 1983). Nybildning av sprickor som skapas vid 

sprängningar behöver i slutändan tätas och säkras vilket är en kostnad som kan minimeras vid 

TBM-användning då denna metod inte ger sådana problem. TBM-metoden kräver enligt 

Tarkoy (1995) en tolftedel av det stöd från stålställningar som konventionell sprängning 

kräver. Vattenflöden kan dessutom minskas med ca.50 % vid TBM-användning. (Tarkoy, 

1995). De fördelar som finns med konventionell sprängning är att metoden är lämpligare vid 

svåra bergförhållanden (Mellgren, 1983) exempelvis i heterogent berg med sprick- och 

krosszoner. Ytterligare en fördel är att utrustningen är lätt att transportera samt att man kan 

arbeta vid flera tunnelfronter samtidigt och med olika tunnelstorlekar. (Mellgren, 1983). 

 

Till skillnad från tidigare klarar idag TBM-tekniken av alla typer av berg. Teknisk utveckling 

har lett till att olika typer av skydd för TBM-maskiner har utvecklats vilket har möjliggjort 

borrning genom mer instabila bergarter. (Tarkoy, 1995). Andra fördelar med TBM är att 

kostnaderna för injektering vid tätning av sprickor är mindre samt att skadorna på det 

omgivande berget är små (Bergstrand, 1994). En TBM-maskin kan användas vid flera olika 

projekt för att minimera investeringskostnader framöver. Återanvända maskiner har dock en 

nackdel av att de inte är specialgjorda för det exakta området vilket gör att resultatet vid dessa 

borrningar inte är lika lyckade. Det som hindrat TBM har även varit kraven på korta 

leveranstider för en färdig tunnel vilket har lett till att konventionell sprängning använts 

istället för att installera en TBM. (Tarkoy, 1995). 

4.3.4 Arbetsinsats 

En högre kunskap hos arbetarna krävs för en fullortsborr vilket har pressat upp 

arbetskostnaderna för metoden men då arbetet från gång till gång ser relativt likadant ut 

underlättas inlärningen och utvecklingen av metoden. När istället konventionell sprängning 

används är det en mängd olika expertiser som krävs; för borrning, laddning och sprängning, 

ledningsdragning, ventilering, installering av stödåtgärder och avfallshantering. (Tarkoy, 

1995). Vid sprängning utförs många utav dessa operationer samtidigt medan en TBM ofta har 

många av dessa operationer inkluderade i maskinen (Willis, 2015). 

 

TBM-maskinerna kan idag (2015) programmeras så att de kan skötas ovan jord vilket har 

gjort denna teknik säkrare och mer precis. TBM-maskinen driver oftast 2-3 gånger snabbare 
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än konventionell sprängning men installationstiden för maskinen är lång, mellan 6 månader 

upp till 1 år. När tunnlar når längder på mer än 3-4 km är TBM-metoden mer lönsam trots att 

det krävs så lång installationstid. Om berget är hårt ger en TBM raka och cirkulära tunnlar och 

om maskinerna är kortare kan även kurviga tunnlar utformas. En nackdel är dock att en TBM 

inte kan användas i samma utsträckning som konventionell sprängning vid avvikande 

tunnelformer, så som skarpa, tvära tunnlar. (Willis, 2015).  

 

Enligt Willis (2015) krävs det idag mer utveckling och forskning kring konventionell 

sprängning. Sprängningsindustrin verkar istället enligt henne luta sig tillbaka på gammal 

teknik och förlita sig på att människor är mer förlåtande för eventuella brister då tekniken är 

äldre och välkänd (Willis, 2015). 

 

I Turkiet har ett vattenkraftverksprojekt, HEPP, använt båda metoder vid tunneldrivningarna i 

svåra geologiska områden. Entreprenören har använt sig av en borr vid fronten på 

fullortsborren vilken har förborrat upp till 10 meter framför kuttrarna. Detta har gett extra stöd 

längs med översidan av borrhålet och underlättat injektering vid svaga områden. TBM-

maskinen hade en långsam start men i mars 2013 kom borren 600 meter, rekordet på 723 

meter per månad nåddes under våren 2014. På grund av den starka bergarten som innehöll 

bland annat basalt, agglomerat och andesit förväntades sprängning ge ett bättre resultat än 

TBM men det visade sig att TBM-maskinen utklassade konventionell sprängning vid 

framdrivningen. Det tog den konventionella sprängningen 23 månader att driva en sträcka på 

4 km medan det tog TBM-maskinen mindre än 8 månader för samma sträcklängd. (Willis, 

2015). 

4.3.5 Hållbar utveckling 

Den mest vedertagna definitionen av hållbar utveckling presenterades i den så kallade 

Brundtlandkommissionens rapport från 1987. Definitionen lyder "En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov". (FN, 2012). Det finns ingen tydlig definition på 

ekonomisk hållbarhet men enligt Bäckstrand, Kronsell och Söderholm (2004) innebär det en 

ekonomisk tillväxt som delvis bör återinvesteras i miljöarbeten. Denna tillväxt bör dock 

baseras på verksamheter som strävar efter att ha en låg energiförbrukning med till största del 

förnyelsebara energikällor samt minimera negativa effekter på ekosystem (Bäckstrand, 

Kronsell & Söderholm, 2004). Ekologisk hållbarhet syftar till att minimera den negativa 
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påverkan på jordens klimat och miljö (FN, 2012).  

5 Metod 

5.1 Datainsamling  

Datasamlingen har delvis utförts via litteraturstudier, artikelsökning och via kvalitativa 

intervjuer.  

5.1.1 Litteraturstudie 

För litteraturstudien användes Kungliga Tekniska Högskolans databas där sökorden 

fullortsborrning, TBM, drill + blast genererade relevanta artiklar. De artiklar som fanns 

tillgängliga i biblioteksarkivet valdes. Material har även tilldelats från handledaren och 

intervjuade personer. En sammanställning av dessa artiklar gjordes och denna ligger till grund 

för bakgrundsbeskrivningen.  

5.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Då huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som i praktiken påverkar valet 

av metod vid tunneldrivning ansågs kvalitativa intervjuer ge en bredare bild än vad en 

kvantitativ studie skulle göra. Detta på grund av att en kvalitativ studie kan ge en djupare bild 

av vad som ligger bakom valet av metod. 

  

Intervjuerna gjordes till största del i de miljöer där intervjuobjekten arbetar eller verkar. 

Frågeområdena var utformade efter målen. Detta innebar att ett mer friare samtal kring de 

aktuella frågorna uppstod. Ljudinspelning gjordes för att lättare kunna analysera materialet i 

efterhand, dessutom kompletterades informationshämtningen med skriftliga anteckningar.  

 

Materialet bearbetades i efterhand där relevant information som svarade på fokusområdena 

sammanfattades och återkopplades med respektive respondent. Utifrån den information som 

framkom under intervjuerna delades materialet upp i olika underkategorier som svarar mot de 

mål som är formulerade för uppsatsen. Inom målet för val av metod delades materialet sedan 

upp i följande faktorer; ekonomiska och geologiska faktorer, omgivningspåverkan, krav och 

regler, tunnelutformning, tidsaspekt samt tradition och erfarenhet. Inom målet för jämförelse 

ur ett hållbarhetsperspektiv har faktorerna vattenpåverkan, energi- och materialanvändning, 

livslängd, bergmaterialåtervinning samt ekonomi, valts.  
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5.1.3 Val av personer 

Intervjuer har gjorts med personer verksamma inom tunnelbyggnadsbranschen i Sverige, 

exempelvis för projekten Förbifart Stockholm och Citybanan. För att få en bättre helhetsbild 

valdes personer som arbetade med beställning av tunnlar, utförare och leverantör av maskiner. 

Kontakt togs via e-post och en intervjutid avtalades med följande personer. 

 Daniel Morfeldt, Civilingenjör Gruvteknik, Mineconsult  

 Per Murén, Senior rådgivare, NCC  

 Frank Ouchterlony, Projektledare Bergteknik, Tyréns AB 

 Johannes Hansson, Applikationsspecialist Tunnlar, och Gunnar Nord, Senior 

rådgivare, Atlas Copco 

 Bengt Niklasson, Senior rådgivare, Geosigma  

 Kjell Windelhed, Senior rådgivare, ÅF 

 Kjell-Åke Averstad, Projektchef Citybanan, Trafikverket 

 Curt Wichmann, VD, Bergboken AB 

 Lars Åkerblad, Miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Stockholm 

5.1.4 Metoddiskussion 

Eftersom att kontakt har tagits med personer som hänvisats till av andra respondenter kan de 

intervjusvar som framkommit endast spegla en liten del av branschens åsikter då 

respondenterna möjligtvis kan ha hänvisat till personer med liknande åsikter som de själva. 

Om flera respondenter hänvisar till samma person kan det dock innebära att personen i fråga 

har störst anseende och att hens åsikter är högt värdesatta. Detta innebär alltså att 

intervjusvaren kan vara vinklade. I den kvalitativa intervjun är det dock av intresse att få reda 

på vad respondenterna egentligen tycker om metoderna vilket gör att vinklingen inte behöver 

medföra något negativt till studien. Hänsyn måste trots detta tas till vilka företag och 

myndigheter respondenterna företräder samt att det kan finnas andra åsikter som inte har fått 

möjlighet att komma fram.  

 

Litteraturen, som studerats för teoridelen i denna studie, bedöms som tillförlitlig eftersom att 

flera artiklar hänvisar till samma resultat vilket medför en ökad trovärdighet. Artiklarna som 

studerats har tryckts i tidningar vilket torde innebära att de har granskats av andra än 

författarna själva. De två tidningar som har använts flest gånger är Leveranstidningen 

ENTREPRENAD och Byggindustrin. Leveranstidningen ENTREPRENAD är en tidning som 

grundades under 1930-talet och som riktade sig till schaktentreprenörer och andra 
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yrkeskategorier inom branschen (Andersson, 2015). Även tidningen Byggindustrin startades 

på 1930-talet och riktar sig mot samhällsbyggnadssektorn (Åkerlund, 2015). Då dessa 

tidningar har funnits under en lång tid samt riktar sig till den bransch som är aktuell för denna 

studie kan artiklarna anses ha hög relevans och trovärdighet.  

6 Resultat och analys 

6.1 Faktorer som påverkar valet av metod 
I nedanstående tabell (Tabell 1) visas de faktorer som framkommit under intervjuerna och 

som påverkar valet av metod. De fält som har markerats med ett ”+” visar att den metoden är 

fördelaktig utifrån den faktorn. De fält som har markerats med ett ”˗” visar således att 

metoden inte är fördelaktig utifrån den aktuella faktorn. För varje faktor presenteras en 

utförligare beskrivning längre ned.  
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Faktorer Fullortsborrning Konventionell sprängning 

Ekonomi 

     Förundersökningskostnad 

     Investeringskostnad 

 

- 

- 

 

+ 

+ 

Geologiska faktorer 

     Hårt berg 

     Mjukt berg 

 

- 

+ 

 

+ 

- 

Omgivningspåverkan 

     Buller och ljud 

     Grundvattenpåverkan 

     Vibrationer 

 

- 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

Krav och regler 

     Förstärkningsbehov 

     Befintlig standard 

 

+ 

- 

 

- 

+ 

Tunnelutformning 

     Ökande längd 

     Ökande diameter 

     Assymmetrisk form 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

+ 

Tidsaspekt 

      Uppstartningstid 

 

- 

 

+ 

Tradition och erfarenhet - + 

Tabell 1. Sammansställning av faktorer som påverkar valet av metod samt lämpligheten för 

respektive metod.  

6.1.1 Ekonomiska faktorer 

Vid ett tunnelprojekt vill beställaren alltid veta slutkostnaden eftersom hen har det 

ekonomiska ansvaret (Ouchterlony, 2015) och oavsett vilken metod som ska användas görs en 

geofysisk undersökning (Niklasson, 2015).  Dessa undersökningar kan dock göras i olika 

omfattning. Trots att en utförlig undersökning görs blir avståndet mellan mätpunkterna stort 

vid en lång tunnel vilket kan medföra att det fortfarande är mycket geologisk information som 

saknas. En ständig fråga är således hur många mätpunkter som ska göras kontra den kostnad 

detta innebär. (Niklasson, 2015). De geofysiska undersökningarna görs i egen regi och 

kostnaderna för dessa varierar från projekt till projekt (Windelhed, 2015). För TBM-metoden, 

som kräver mer förundersökningar, kan de initiala kostnaderna bli dyrare.  
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”… om man tittar på pengarna som är nedlagda i en förundersökning kontra totala 

byggprojektet så tror jag det kan ligga mellan 0.5-1%” (Niklasson, 2015).  

Det finns dock enligt Niklasson utrymme att lägga ner mer pengar på förundersökningar om 

det skulle anses vara värt det. Enligt honom kan Trafikverket antingen betala för 

eventuella problem som uppstår när tunneln anläggs eller göra en grundligare undersökning 

av området före byggstart (Niklasson, 2015).  

Argument för att inte anlägga flera tunnlar istället för att ha en stor är att marginalkostnaden 

per kubik är betydligt mindre vid en ökning av storleken på den befintliga tunneln jämfört 

med att påbörja en ny tunnel (Niklasson, 2015). En nackdel med att endast ha en tunnel kan 

dock uppstå vid underhåll av tunneln. Vid reparationer påverkas båda körriktningarna och 

hela tunneln kan behöva stängas av istället för att ha en tunnel öppen och underhållsreparera 

den andra. (Windelhed, 2015). 

Erfarenheter från Hallandsåsen innebär enligt Murén att TBM-metoden förknippas med en 

stor ekonomisk risk. Detta i kombination med att utrustning och kompetens finns inom 

konventionell sprängning talar till fördel för denna metod. Om det enligt Murén går att visa 

att en fullortsborrning bara skulle kosta 75 % av priset för konventionell sprängning skulle 

förmodligen intresset för metoden gå upp. Han menade att då det redan finns en väletablerad 

infrastruktur kring konventionell sprängning räcker det inte med att kostnaden för 

fullortsborrning är lika stor. Det vore dock enligt Murén intressant att göra en totalkalkyl där 

hänsyn tas även till användningen av bergmaterialet, förstärkningsbehovet i tunneln, 

tidsåtgången samt störningar på omgivningen. (Murén, 2015). Detta för att få en mer rättvis 

bild av vilken metod som ekonomiskt sett är bäst lämpad. Sett till hela livscykeln är enligt 

Ouchterlony kostnaderna oftast högre för konventionellt sprängda tunnlar än för TBM-

tunnlar. 

 

Åsikterna om hur lång en tunnel generellt sett behöver vara för att den ofta höga 

inköpskostnaden för en TBM inte ska generera en förlust skiljer sig åt. Morfeldt menar att det 

krävs minst 20 km tunnel för att en TBM-investering ska betala av sig. Ouchterlony däremot 

anser att för en normalstor tunnel på 3 km skulle en TBM kunna vara ett alternativ. Ytterligare 

en ekonomisk aspekt är vilka tider på dygnet som framdrivningen kan utföras. Windelhed 

säger att en TBM är ekonomiskt försvarbar om den kan köras kontinuerligt vilket innebär att 
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den inte bör stå stilla på natten. Konventionell sprängning kan till skillnad från 

fullortsborrning göras enbart under dagtid och fortfarande vara ekonomiskt försvarbar. 

(Windelhed, 2015).  

De mindre fullortsborrarna kan återanvändas i många olika projekt med någon mindre 

ombyggnad. Det är själva borrhuvudet som designas specifikt för det omgivande berget, 

resterande maskindelar är mer generella. Detta gör att maskinerna blir mer kostnadseffektiva 

över tid. (Ouchterlony, 2015).  

6.1.2 Geologiska faktorer 

Innan beslut fattas gällande vilken tunneldrivningsmetod som ska användas, är det viktigt att 

känna till geologin i det aktuella området. ”Viktigast är att testa berget innan man fattar ett 

beslut”.(Morfeldt, 2015). 

 

Bergarterna som tunneln ska byggas i påverkar valet av metod (Windelhed, 2015). Om 

bergarterna är av hård kvalitet innebär det för en TBM liten framdrift samt hårt slitage på 

kuttrarna (Ouchterlony, 2015). I de fall då berget har låg hållfasthet, t.ex. vid hög förekomst 

av sprickor, missgynnas också användandet av en TBM då armarna som driver maskinen 

framåt inte får stöd mot väggen. För att motverka detta kan en sköldad TBM användas istället 

då hela borren tar stöd mot sidoväggarna. En TBM kan också gå genom jord men då skruvas 

materialet bort istället för att borras bort. (Hansson & Nord, 2015). Berget är sällan av 

homogen karaktär och kan således variera mycket under ett och samma tunnelprojekt. Ett 

effektivt sätt är då att optimera drivningen för majoriteten av berget och hantera de 

problematiska områdena på annat sätt, exempelvis genom konventionell sprängning. 

(Ouchterlony, 2015).  

 

Enligt (Niklasson, 2015) finns det en stor grundkunskap om de befintliga 

tunnelbyggnationerna i Stockholm. Då dessa i stor utsträckning är sprängda tunnlar innebär 

det att det generellt finns en stor erfarenhet kring hur denna typ av projekt 

genomförs. (Niklasson, 2015). Inför byggandet av pendeltågstunneln Citybanan har 

Trafikverket varit väl medvetna om hur berget ser ut, bl. a. förekomst av hårt urberg, samt fått 

information om var alla tunnlar finns, även de hemliga tunnlarna. Detta har inneburit en hel 

del sekretesshantering. (Averstad, 2015). Den här informationen är dock inte lika tillgänglig 

för alla som är intresserade av att projektera marken för nya tunnelbygganden vilket Morfeldt 
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påpekar (Morfeldt, 2015). Då det inte finns berg hela tunnelsträckan för Citybanan 

samt vatten på mittsektionen innebar det att en TBM-maskin inte skulle kunna gå hela vägen. 

Dessutom är tunneln relativt kort, ca 6 km, vilket som tidigare nämnts missgynnar 

användandet av en TBM. De tog därför tidigt ett beslut att använda sig av konventionell 

sprängning som tunneldrivningsmetod. (Averstad, 2015). 

6.1.3 Omgivningspåverkan 

Att fullortsborra i tättbebyggt område ger omgivningspåverkan (Windelhed, 2015). Denna 

metod ger stomljud, dvs. vibrationer som går upp i byggnader. Störningarna sker dock under 

relativt korta perioder under arbetets gång eftersom att drivningen med en TBM enligt 

Wichmann kan vara 10 gånger snabbare än konventionell drivning (Wichmann, 2015). 

Användningen av tunneldrivningsmaskiner begränsas utav bullerkrav (Windelhed, 2015). En 

TBM ger ett konstant ljud under dagtid medan konventionell sprängning ger ett intermittent 

ljud från vibrationerna. Det största borrljudet kommer dock från injekteringsborrarna som 

används vid båda metoderna. I Sverige måste man förinjektera för TBM också, utomlands 

finns det inga sådana krav. (Morfeldt, 2015). Både TBM och konventionell sprängning 

påverkar alltså omgivningen i form av buller och störande ljud men på olika sätt 

(Ouchterlony, 2015). 

Konventionell sprängning ger enligt Morfeldt störningar i områden med hög befolkningstäthet 

och han anser att andra metoder bör övervägas djupare. 

 ”Det är helt vansinnigt som man gör nu att man inte ens funderar på TBM när vi vet hur 

mycket störda människor det finns, de får hyra hela hus samt flytta människor under byggtid” 

(Morfeldt, 2015). 

6.1.4 Krav och regler 

Det finns även regleringar och krav på vad en tunnelbyggnation får förorsaka, däribland 

påverkan vad gäller grundvattensänkningar, buller och vibrationer (Windelhed, 2015). Det 

finns hårda krav för säkerheten i tunnelbyggnationerna och entreprenörerna väljer gärna en 

välbeprövad metod för att vinna upphandlingen (Murén, 2015). Ytterligare en faktor som 

försvårar för användandet av en TBM är att det inte finns några tydliga regler för hur en 

cirkulär tunnel ska sprickmätas (Morfeldt, 2015). Användandet av en TBM kan dock minska 

förstärkningsbehovet med en förstärkningsklass enligt Ouchterlony (2015).  
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6.1.5 Tunnelutformning 

Andra viktiga faktorer som påverkar valet av metod är tunnelsektionernas utseende, storleken 

på tunneln samt vad tunneln ska användas till (Windelhed, 2015). Vid Trafikverkets 

tunnelplaneringar beror andelen förutbestämda val på att tunnlarna måste se ut på ett visst sätt. 

Även om det idag är flera olika entreprenörer som arbetar på samma tunnel måste utseendet 

på tunneln vara likadan över hela sträckan. (Niklasson, 2015). Generellt sett gynnar en lång, 

homogen tunnel användningen av en TBM. Däremot missgynnas metoden av en allt för stor 

tunnelradie (Hansson & Nord, 2015). För Citybanan som byggs i Stockholm ändras tvärsnittet 

radikalt vid tågstationerna jämfört med övriga tunneln vilket medför att användandet av en 

TBM inte är optimalt (Averstad, 2015). Det finns fullortsborrar med en diameter på 15-16 

meter och det finns planer på att bygga maskiner med 19 meter i diameter. Det går alltså att 

göra stora TBM (Hansson & Nord, 2015). Enligt Niklasson kan dock inte hur stora tunnlar 

som helst byggas med en TBM. Det är enligt honom ingen idé att fundera på fördelar och 

nackdelar med en TBM i dessa fall. För Förbifart Stockholm sade leverantören av TBM som 

Niklasson hade kontakt med att de kunde bygga en TBM med högst 10 meter i diameter. 

(Niklasson, 2015).  

  

Formen som skapas av en TBM är alltid ett runt hål, andra former kan uppnås men då krävs 

omtag eller hjälp av konventionell sprängning. Det går även att fullortsborra två hål bredvid 

varandra och sedan spränga bort det berg som är kvar i mitten. (Hansson & Nord, 2015). En 

idé som Morfeldt lade fram är att separera körtunnlarna och exempelvis köra brandfarliga 

transporter eller bussar i en egen tunnel. En separat kollektivtrafikstunnel skulle möjligtvis 

kunna innebära att det inte skulle uppstå någon rusningstrafik i denna. (Morfeldt, 2015). 

 

Trafikverket gjorde en förberedande utredning för Förbifart Stockholm där undersökningar 

gjordes för att se om användandet av en TBM var möjlig. Förbifarten ska vara en trefilig 

motorvägstunnel i vardera riktningen. Utredningen visade att längden på tunneln gynnade 

TBM men tunnelradien ansågs vara för stor. (Ouchterlony, 2015). Dimensionen på tunneln är 

alltså en viktig faktor. För Förbifart Stockholm, med en planerad diameter på 16,5 meter samt 

förekomsten av hårt berg, ansågs användandet av en TBM inte vara idealiskt. (Windelhed, 

2015). Flera små tunnlar hade möjligtvis kunnat göras istället och därmed hade radien inte 

behövt vara lika stor. Anledningen till att detta inte kommer att göras är bl. a. alla system som 

ska installeras i tunneln. Dessa innefattar ventilation, VA, signaler, el, övervakning samt 

säkerhet. Det är alltså en fördel om dessa arbeten slipper flerdubblas. (Niklasson, 2015). 
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Dessutom påpekar Ouchterlony att alla arbeten som kan dras ner på i tunneln är bra lösningar 

då det är en trång arbetsplats (Ouchterlony, 2015). I dagsläget är det vanligare att ha stora 

tunnlar som samlar trafiken istället för att ha flera enspårstunnlar bredvid varandra istället. 

Detta trots att enspårstunnlar enligt Morfeldt är betydligt säkrare. Han anser att många är emot 

att ha fler små tunnlar bredvid varandra. Morfeldt menar att det kan vara värt att undersöka 

denna lösning som skulle kunna gynna användningen av TBM i större utsträckning. Oftast 

avfärdas dock förslaget och det i princip förvalda alternativet konventionell sprängning väljs. 

(Morfeldt, 2015). 

Avloppstunnlar har en mer begränsad diameter vilket gör det fördelaktigt att fullortsborra dem 

(Windelhed, 2015). Även tunneln Citylink i Stockholm, som är planerad för kablar, har en 

begränsad diameter vilket gör den kommer att drivas med en TBM (Ouchterlony, 2015). Det 

är onödigt att fullortsborra vägtunnlar enligt Niklasson eftersom att en så stor del av tunnel 

inte går att använda till något utan måste fyllas igen. Botten av den runda tunnelkonturen 

måste fyllas igen för att få en plan och bred köryta. Ett annat alternativ kan vara att lägga en 

vägbana överst och en spårbana underst i tunneln (se Bild 2). (Niklasson, 2015). Dock kan 

avfarter och andra oregelbundna tunnelformer innebära att konventionell sprängning ändå 

måste användas (Ouchterlony, 2015). Windelhed, Morfeldt och Ouchterlony påpekar att 

konventionell sprängning är mer flexibel än en TBM eftersom att sprängning kan ske vid flera 

fronter samtidigt.  

 

                                      Bild 2. Idé på hur en fullortsborrad tunnel kan utnyttjas.  

Hansson och Nord är öppna för möjligheten att använda en kombination av TBM och 

konventionell sprängning vid tunneldrivningar. Sprängningen kan då användas som 

komplement vid exempelvis stationsbyggnationer (Hansson och Nord, 2015).  
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6.1.6 Tidsaspekt 

Tidigt i projektplaneringen övervägs olika metoder (Averstad, 2015). Det här innebär att 

information som kan påverka valet av metoden behöver komma in tidigt i processen för att ha 

någon effekt. Utformningen av tunnlarna för Förbifart Stockholm gjordes tidigt vilket 

medförde att alternativet tre tunnlar istället för två inte hann utredas ordentligt. Allt beror på 

hur tidigt idéerna kommer in i processen. (Niklasson, 2015). En stor del av tiden går åt till 

förstudier där geologisk information eftersöks. Denna information har enligt Morfeldt redan 

tagits fram vid tidigare projekt men den dåliga arkiveringen av informationen gör dock att 

förstudien är tidskrävande vilket i sin tur medför att TBM-metoden som kräver mycket 

förarbeten blir lidande. (Morfeldt, 2015).  

En annan tidsaspekt som påverkar valet av metod är leveranstiden för arbetsmaskinerna. 

Enligt Ouchterlony är denna leveranstid längre för en TBM. 

 ”Man måste ligga väldigt långt före i tiden när man beställer en sådan [TBM]. För borra-

spränga har man mycket, mycket kortare tid från beslut till byggstart. Det kan ta ett år innan 

man har byggt färdigt maskinen.”. (Ouchterlony, 2015) 

Niklasson påpekar samma sak, med en TBM är väntetiden minst sex månader medan 

konventionell sprängning kan påbörjas efter två veckor. Morfeldt ger ett exempel på när 

Banverket hade bråttom att starta upp ett projekt vilket gjorde att uppstartningstiden för en 

TBM drog ned möjligheten för användningen av denna metod och konventionell sprängning 

valdes istället. (Morfeldt, 2015). Ytterligare en faktor som gynnar konventionell sprängning är 

att tiden för byggnationen kan förkortas om sprängning görs från flera fronter samtidigt dvs. 

att arbetet utförs på olika ställen i tunneln samtidigt (Ouchterlony, 2015).  

Ju mindre en TBM är desto mer material per tidsenhet kan borras bort eftersom att 

borrhuvudet kan snurra fortare på mindre borrar (Hansson & Nord, 2015). För att ytterligare 

optimera framdriften i berget med en TBM är det enligt Morfeldt möjligt att flytta på 

kuttrarna för att anpassa sig till bergtypen (Morfeldt, 2015).  

6.1.7 Tradition och erfarenhet 

Tradition har visat sig vara en viktig del vid beslutandet av metod. Niklasson, Hansson, Nord 

och Windelhed menar att den metod som entreprenören och beställaren är van vid att använda 

påverkar valet. Morfeldt påpekar dock att det ska vara upp till entreprenören själv att välja 
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metod och om det är beställaren som väljer så får TBM-metoden inte lika stor chans 

(Morfeldt, 2015). Finns det enligt Niklasson ett inarbetat regelverk uppbyggt kring 

konventionell sprängning är det svårare att skifta metod. Niklasson menar att för 

Trafikverkets del handlar valet till stor del om tunnelgeometrin samt att de är erfarna på 

konventionell sprängning. (Niklasson, 2015). Hansson och Nord menar att det finns en 

tradition gällande hur en tunnel ska utformas och att det leder till att en standard skapas vilket 

gör att alla tunnlar blir utformade på liknande sätt (Hansson & Nord, 2015). Windelhed 

hävdar att metoden måste ha använts innan och utförarna måste ha en erfarenhet för hur 

arbetet ska genomföras. Detta missgynnar således TBM-metoden eftersom att konventionell 

sprängning är en mer utbredd metod i Sverige idag.  

”Även om leverantörerna säger att den dagen då man vill ha det så gör dem en sådan maskin, 

men det kan man ju liksom inte köpa. Man måste ju veta att det fungerar, man måste ju ha en 

erfarenhet också.”. (Windelhed, 2015)  

Utomlands ser situationen däremot annorlunda ut. Morfeldt påpekar att nästan alla 

kontraktorer i utlandet har en egen TBM-maskin (Morfeldt, 2015).  

En starkt påverkande faktor som har påpekats av många respondenter är det första TBM-

misslyckandet i Hallandsåsen. Murén menar att beställaren tittar på valet av metod och är 

”försiktig med att hoppa i vad som helst” (Murén, 2015) efter Hallandsåsen. Windelhed 

påpekar den negativa uppmärksamhet som ett misslyckande innebär och hänvisar också till 

Hallandsåsen och Ouchterlony menar att vi i Sverige är väldigt långt efter på TBM-tekniken 

just på grund av Hallandsåsen. 

Morfeldt hävdar däremot att Hallandsåsen främst används som ett motargument mot TBM 

och menar att företag inom sprängbranschen i Sverige bromsar utvecklingen. Maskinen som 

användes i Hallandsåsen var inte optimerad för de rådande geologiska förutsättningarna utan 

för ett berg med högre hållfasthet. Att en TBM fastnar målas också upp som en stor risk för 

arbetets framdrift. Enligt Morfeldt är denna risk överdriven och argumentet syftar till att 

missgynna TBM-tekniken. ”De där TBMen finns ju men de fastnar alltid!” är enligt Morfeldt 

ett vanligt argument emot metoden trots att det inte är så vanligt att maskiner fastnar. Om en 

maskin ändå fastnar så är det enligt Morfeldt relativt enkelt att åtgärda, enligt honom går det 

att spränga runt och därefter fortsätta. (Morfeldt, 2015).  
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Även om många tar upp Hallandsåsen som ett motargument mot TBM, framkommer ändå 

åsikter om att TBM-metoden skulle kunna användas i större utsträckning (Ouchterlony, 

2015).  

6.1.8 Analys 

Som resultat 6.1 visar finns det ett flertal faktorer som påverkar valet av metod. Den 

tydligaste påverkande faktorn, som nästintill alla respondenter framhållit, är den ekonomiska 

faktorn. Enligt Niklasson har Trafikverket en stor ekonomisk beredskap då de kan välja om de 

vill göra en grundlig undersökning innan projektet eller att betala för eventuella geologiska 

hinder då de dyker upp. Att Trafikverket har denna goda ekonomi skulle kunna öppna upp för 

användandet av TBM-metoden då metoden kräver dyrare investeringar. Ytterligare en faktor 

som påverkar valet är tradition och erfarenhet. Både denna faktor och den ekonomiska faktorn 

talar till fördel för konventionell sprängning eftersom att den metoden anses vara billigare 

samt att teknik och utrustning redan finns. Detta kan vara en av anledningarna till att denna 

metod är den mest utbredda i Sverige. Ett tydligt exempel på hur mycket erfarenhet spelar in i 

valet är det faktum att nästan alla respondenter tagit upp misslyckandet med den första 

fullortsborrningen i Hallandsåsen som ett argument emot att våga investera i TBM-metoden i 

nya projekt. Dock menar Morfeldt att misslyckandet i Hallandsåsen utnyttjas som ett 

överdrivet skrämmande exempel för att minimera chanserna för TBM-metoden att få fäste i 

Sverige. En tredje faktor som framhävts som negativ gentemot TBM-metoden är den utbredda 

förekomsten av hårt berg i Stockholm. En av de största fördelarna med en TBM är att den kan 

drivas relativt fort genom mjukt berg men i Stockholms hårda berggrund skulle 

drivningshastigheten vara lägre. Ytterligare två faktorer som verkar gynna konventionell 

sprängning är uppstartningstiden, dvs. tiden mellan metodbeslut och drivningsstart, och 

möjligheten att ha en assymmetrisk form på tunneln. En tunnel med stor radie gynnas också 

av konventionell sprängning.  

I intervjuerna framhävs även faktorer som anses vara fördelaktiga för användandet av en 

fullortsborr. Dessa verkar dock inte väga lika tungt vid beslutsfattandet. Flera respondenter 

har poängterat att TBM-metoden kan innebära att förstärkningsbehovet minskar samt att ju 

längre tunneln är desto mer fördelaktigt är det att välja TBM.  

Det verkar idag vara svårt att slå sig in på marknaden som TBM-företag när marknadsfokus 

ligger på konventionell sprängning samt att många inom branschen redan på förhand verkar 

ha bestämt sig för att sprängmetoden är den mest lämpliga vid tunneldrivningar. 
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6.2 Jämförelse mellan metoderna ur hållbarhetssynpunkt 
I tabell 2 visas en sammanställning av de hållbarhetsfaktorer som berörs vid ett tunnelbygge. 

Utifrån resultat från intervjuerna samt förstudierna klassas lämpligheten hos respektive 

tunneldrivningsmetod. Det framkommer att fullortsborrning enligt tabellen nedan (tabell 2) är 

fördelaktig ur de flesta hållbarhetskriterier. Vid tunneldrivningar ställs höga miljökrav på bl.a. 

hög energieffektivitet, minimering av grundvattenpåverkan under drifttiden, samt minimering 

av pumpning (Averstad, 2015). Materialåtervinning kan anses vara en hållbarhetsfaktor och 

en utförligare förklaring kring denna faktor redovisas i avsnitt 6.3 som behandlar 

bergmaterialanvändningen. Den ekonomiska aspekten har tagits upp i avsnitt 6.1 där det 

framgår att konventionell sprängning förmodligen är att föredra.  

Hållbarhetsfaktor Fullortsborrning Konventionell sprängning 

Vattenpåverkan 

     Tätningsbehov      

     Föroreningar  

   

  +* 

+ 

 

- 

- 

Energianvändning + - 

Materialanvändning + - 

Livslängd + - 

Bergmaterialåtervinning - + 

Ekonomisk hållbarhet  + - 

Tabell 2. Tabell över hållbarhetsfaktorer samt lämpligheten för metoderna. *Med betonglining.  

 

6.2.1 Vattenpåverkan 

Enligt Ouchterlony är påverkan på vatten den viktigaste miljöfaktorn. Skadorna som 

eventuellt kan uppstå påverkar omgivningen även långt efter det att bygget har färdigställts. 

Eventuell pumpning utav inläckande vatten kommer att oavbrutet fortskrida under 

konstruktionens livstid. (Ouchterlony, 2015). Detta gäller även för infiltration av nytt 

grundvatten (Averstad, 2015). Oavsett vilken metod som används måste grundvattennivån 

upprätthållas i området där tunnlar anläggs (Ouchterlony, 2015). Det finns många tunnlar 

under Stockholm och nya tunnelsystem kan komma att behöva läggas under dessa befintliga 

tunnlar, dvs. på ett djup på ca.100 meter. I och med denna fördjupning av systemen ökar 

grundvattenpåverkansområdet avsevärt i storlek. På grund av dålig avledning av vattnet samt 

obefintlig tätning på 1950-talet i Stockholm sänktes grundvattennivån mycket. Därmed är 

grundvattnet idag hotat i Stockholm. Wichmann menar således att nya tunnlar kan komma att 

behöva vara helt täta. (Wichmann, 2015). Windelhed anser inte att tätningsbehovet skiljer sig 
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åt mellan konventionell sprängning och TBM. Han säger däremot att användandet av en TBM 

medför att tunneln kan betonglinas vilket innebär att nästintill inget vatten läcker in. 

(Windelhed, 2015). Betonglining innebär att hela betongrör läggs in i tunneln vilket gör den 

tät. Enligt Morfeldt och Windelhed är dock denna lösning kostsam. 

Vid konventionell sprängning förorenas bergmaterialet av bl.a. kväveoxider från 

sprängämnen, något som kan bidra till övergödning. I samband med att materialet krossas så 

spolas en del av dessa kväveoxider bort (Niklasson, 2015). I Citybaneprojektet har en 

kontinuerlig kontroll av alla miljövärden skett under byggtiden, däribland halten av 

kväveoxider. Miljöpåverkan har funnits men det har enligt Averstad hanterats. Under 

byggnationen av tunneln har allt inläckande vatten tagits hand om och provtagningar har visat 

att vattnet är så rent att det kan släppas ut direkt i Mälaren. Att vattnet är så pass rent innebär 

att energianvändningen och kostnaderna minskar. (Averstad, 2015). En annan 

föroreningskälla under en tunnelbyggnation är det spill från sprutbetongen som används för 

att täta tunneln. Detta spill kan höja pH-värdet på det utpumpade vattnet till för höga nivåer. 

(Hansson & Nord, 2015).  

6.2.2 Materialanvändning 

Enligt Ouchterlony (2015) krävs det mer förstärkande åtgärder i en konventionellt sprängd 

tunnel jämfört med en fullortsborrad. Han säger att det konsumeras mer material i en sprängd 

tunnel bl.a. till dessa förstärkningar ”Ur materialkonsumtionssynpunkt är jag övertygad om 

att TBM-metoden är bättre”. (Ouchterlony, 2015). 

Det ställs ständigt högre krav på utsläppsminskningar från de maskiner som används vid 

tunnelbyggandet. Detta gör att Atlas Copco inte kan sälja maskiner som genererar alltför höga 

utsläpp vilket driver på deras utveckling att producera hållbarare maskiner. (Hansson & Nord, 

2015).  

6.2.3 Energianvändning  

Ouchterlony (2015) anser att TBM-metoden är en mer miljövänlig metod jämfört med 

konventionell sprängning då den förbrukar mindre fossila resurser. Enligt Niklasson som 

arbetar med Förbifart Stockholm kommer det att tas ut ca.20 miljoner ton bergmaterial från 

tunnlarna. Detta delat på 30 ton ger antalet lastbilstransporter som behövs för att transportera 

bort materialet, ca.670 000 lastbilstransporter. För att minska antalet transporter, och 

därigenom koldioxidutsläppen, kommer mycket av materialet att användas direkt i tunnlarna. 
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Det innebär att berget måste krossas på plats. Enligt Niklasson motsätter sig vissa detta med 

argumentet att det ger störningar på den omgivande miljön. Upp emot 60 % av transporterna 

kan försvinna om berget krossas på plats. Det är en balansgång mellan att minska utsläppen 

och samtidigt följa regelverken kring miljöstörande aktiviteter. (Niklasson, 2015). Averstad, 

som arbetar med Citybanan, upplevde att det fanns en allmän bild av att det var svårt att få 

tillstånd till att krossa berg i tunneln. I Södra länken hade försök gjorts men fått avslag på 

grund av de arbetsmiljöproblem som uppstod. Averstad insåg att de skulle kunna spara 

mycket transporter om de fick möjlighet att krossa i tunneln. I och med att nya krossmetoder 

utvecklades kunde de komma överens med en av entreprenörerna, Stockholm stads 

miljökontor och arbetsmiljöverket om att starta ett prov för att krossa i tunneln. Försöket var 

lyckat och medförde att de fick tillstånd till att starta krossning av bergmaterial även på andra 

ställen i tunneln. Detta utfall var banbrytande i Stockholm och innebar en energibesparing. 

(Averstad, 2015). 

6.2.4 Livslängden på tunneln 

Enligt Niklasson, Hansson och Nord ställs det krav på att tunnlarna ska hålla i 120 år. 

Hansson och Nord menar också att tunnelns livslängd påverkas av förstärkningsmaterialets 

uthållighet. En betonglinad tunnel har enligt dem en ökad livslängd. (Hansson & Nord, 2015) 

Med konventionell sprängning byggs det dessutom in material som har lägre beständighet, 

exempelvis betong och stål, än de material som redan finns i berget (Ouchterlony, 2015).  

Enligt Niklasson på Trafikverket har tunnlar som drivits med konventionell sprängning en 

lägre hållbarhet jämfört med en TBM-driven tunnel. Återkommande inspektioner och åtgärder 

krävs för de tunnlar som har sprängts konventionellt. 

”Borraspräng har en sämre hållbarhet... inte bara en nyans utan det är ett rätt så bra steg”. 

(Niklasson, 2015). 

6.2.5 Ekonomisk hållbarhet 

Trots att fullortsborrningen ur en ekonomisk synpunkt oftast är en dyrare metod så förbrukas 

mindre fossilt bränsle jämfört med konventionell sprängning. Den ekonomiska tillväxten som 

genereras från konventionell sprängning ger större miljöpåverkan vilket inte kan ses som en 

ekonomisk hållbar tillväxt till skillnad från TBM-metoden. 

6.2.6 Analys 

Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv framgår det tydligt att TBM-metoden anses vara 
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bättre. Främst påverkan på det omgivande grundvattnet kan minimeras genom att använda 

fullortsborrning med betonglining. Konventionell sprängning medför en förorening av 

omgivningen i form av en ökande kväveoxidhalt från sprängämnen. En fullortsborrning ger 

inte denna påverkan. Andra fördelar med en TBM tycks vara de lägre material- och 

energianvändningarna samt att livslängden på tunneln ökar. Konventionell sprängning 

medför, till skillnad från fullortsborrning, att andra material än själva berget krävs vid 

förstärkning och dessa material har oftast en kortare livslängd. Återanvändning av 

bergmaterial som tas ut anses dock vara möjligt i större utsträckning från konventionellt 

sprängda tunnlar, vilket får anses som en fördel ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Denna 

faktor behandlas djupare i avsnitt 6.3. 

6.3 Hantering och användning av bergmaterialet 

6.3.1 Bergmaterialanvändning – fullortsborrning  

Murén berättar att materialet från fullortsborrning består av instabila tallriksformade skärvor 

som innehåller mikrosprickor. Han menar att oavsett hur fullortsborrningen går till blir 

materialet av dålig kvalitet och att det finns olika uppfattningar om användbarheten hos det. 

(Murén, 2015). Den största andelen av materialet vid TBM-drivning är dammpartiklar. Enligt 

Morfeldt är det möjligt att täcka gamla avfallsdammar eller soptippar med detta material då 

detta material är vattentätt och liknar lera (Morfeldt, 2015). Windelhed och Ouchterlony 

menar dock att många ser TBM-materialet endast som ett fyllnadsmedel. Windelhed påpekar 

att det inte heller är några kvalificerade massor och att dessa inte ger något ekonomisk vinst 

(Windelhed, 2015). Enligt Murén (2015) är det ett svårt material att hantera. 

Fullortsborrning kan enligt Ouchterlony förstöra bra byggmaterial, då de bra fraktionerna som 

har högst förädlingsvärde är av större storlek än det material som kommer ut med en 

TBM. Enligt Ouchterlony är det ingen som vill ha skärven då det inte finns någon direkt 

användning för det idag. Om skärven hade haft en annan form hade möjligheterna för 

materialet sett annorlunda ut. (Ouchterlony, 2015).  

I de fall då material från en tunneldrivning transporteras till en befintlig täkt krävs enligt 

Åkerblad antingen tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till den myndighet som bedriver 

tillsyn för täkten. Fullortsborrat material påverkar i jämförelse med konventionellt sprängt 

material inte närmiljön i samma utsträckning och detta medför att kraven på rening av 

lakvattnet inte är lika höga. (Åkerblad, 2015). Detta eftersom att konventionell sprängt 
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material innehåller kväverester och ammoniak vilket gör att materialet måste vattnas och det 

använda vattnet renas (Murén, 2015). 

6.3.2 Bergmaterialhantering - konventionell sprängning 

Vid konventionell sprängning uppstår mikrosprickor i berget vilket innebär att slitstyrkan på 

det bergmaterial som tas ut måste testas innan det kan användas exempelvis i vägbyggen, 

asfalt och i betong. Enligt Murén använder sig NCC av olika metoder för att testa kvaliteten 

på materialet. (Murén, 2015).  Kornstorlekskurvan över det material som tas ut vid sprängda 

tunnlar har ett kontinuerligt styckefall vilket enligt Murén är eftersträvansvärt då detta innebär 

att det uttagna materialet innehåller en jämn fördelning av alla storleksfraktioner som kan 

användas för normal bergmaterialproduktion. Murén bekräftar Ouchterlonys påstående om att 

de grövre fraktionerna som kommer ut vid konventionell sprängning är att föredra. 

Svårigheten är istället om materialet innehåller en hög andel finare partiklar vilka kan 

medföra problem vid krossning och siktning. Ett överskott av detta finmaterial är enligt 

Murén tidvis ett problem vid vissa krossanläggningar. (Murén, 2015).   

Windelhed hävdar att beroende på vilket material som drivs i så är det möjligt att återanvända 

10-15 % av materialet i tunneln. Resten utav materialet lagras och används i andra 

byggprojekt inom regionen. (Windelhed, 2015). Inget av det sprängda materialet läggs på 

deponi enligt Niklasson (2015). Vid arbetet med Citybanan togs det ut över 4 miljoner ton 

berg under en relativt lång tid. De bergmassor som togs ut under ett års tid motsvarar enligt 

Averstad ca.10-15% av den ballast som används i Stockholm län årligen. Åtta stora 

anläggningsentreprenader deltog i arbetet och Trafikverket överlät hanteringen av 

bergmaterialet till dessa. (Averstad, 2015). 

Alla de täkter som ska ta emot material från Förbifart Stockholm är grustäkter och 

grundvattnet påverkas således mer av materialet som fraktas dit än om materialet hade lagts i 

ett område med ett tätande skikt. Detta medför att det krävs mer grundliga undersökningar för 

att fastställa att den påverkan blir minimal. Täkterna ligger också i nära anslutning till hamnar 

vid Mälaren, som är en dricksvattentäkt för Stockholm. (Åkerblad, 2015). Enligt en studie om 

kväveanalys av sprängstensmassor från Södra Länken gjord i juni 2000 visade sig att 11 % av 

de sprängämnen som användes i tunneln ej detonerat samt att 2/3 av dessa sprängämnen 

transporterades ut med bergmaterialet. Den sista tredjedelen kom ut med lakvattnet från 

tunnlarna. (Mathiulakis, 2000). Detta visar att det kan finnas en miljörisk i hanteringen av 

sprängt material. 
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6.3.3 Analys 

Utifrån det som har framkommit under intervjuerna är det tydligt att det bergmaterial som 

kommit från konventionellt sprängda tunnlar är fördelaktigt ur användningssynpunkt. Flera 

respondenter har påpekat att bergmaterialet från TBM-tunnlar inte alls är efterfrågat i samma 

utsträckning. Åsikterna pekar mot att det saknas ett tydligt användningsområde för 

fullortsborrat material och att metoden till och med anses förstöra fullvärdigt 

byggnadsmaterial. NCC är ett av de företag som har specialiserat sig på användningen av just 

sprängt bergmaterial. De har investerat i teknik för analysering av bergmaterialet och har en 

stor erfarenhet av att använda det bergmaterial som kommer från sprängda tunnlar. Detta kan 

vara en av förklaringarna till varför dem inte investerat i fullortsborrning. Murén upplevs trots 

detta som intresserad av tekniken. 

Trots att miljöriskerna enligt resultatet är mindre med fullortsborrat bergmaterial finns det 

inget riktigt etablerat användningsområde för det. Då det dessutom finns en välutvecklad 

industri kring sprängt material så minskar förutsättningarna ytterligare för användandet av 

TBM-metoden. Bergmaterialet kan därför förmodligen anses som ett argument mot 

användandet av denna metod. I det här fallet förefaller de ekonomiska vinsterna med 

konventionell sprängning överväga de miljömässiga problem den metoden kan medföra.  

7 Resultatdiskussion 
Resultatet som har framkommit från de kvalitativa intervjuerna visar att det finns en positiv 

inställning till konventionellt sprängda tunnlar. Inställningen till fullortsborrningen som 

metod varierar mellan de olika respondenterna. Då intervjuerna till stor del har gjorts med 

personer som företräder myndigheter och företag som idag använder sig till största del av 

konventionell sprängning kan deras uttalanden kring metoden vara positivt färgade. Dessutom 

kan respondenterna ha varit försiktiga med hur de uttryckte sig då de representerar aktörer 

med särintressen. Eftersom att så få har en erfarenhet av fullortsborrning präglas åsikterna 

kring denna metod av rykten, extrema exempel samt en föråldrad bild av metoden. Detta 

skulle kunna vara en av anledningarna till att så få aktörer idag använder sig av 

fullortsborrning. Det finns helt enkelt en negativ bild av metoden. Tunnelbyggnadsbranschen 

som sådan förefaller vara relativt liten samt homogen bestående mest av äldre män. Detta kan 

medföra att nya idéer och tankar kan få svårt att få fäste. En större mångfald bland de som är 

aktiva inom branschen skulle möjligtvis kunna öppna upp för fler sätt att lösa de problem som 

finns vid tunneldrivningar och på så sätt driva utvecklingen framåt.  
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8 Slutsats 
Som framkommit i denna studie finns det ett antal faktorer som påverkar valet av 

tunneldrivningsmetod, vissa mer än andra. Den starkast påverkande faktorn är den 

ekonomiska som talar till fördel för metoden konventionell sprängning vilket i kombination 

med en stor tradition och erfarenhet lett till att den idag är den överlägset mest använda i 

Sverige. Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv kan dock TBM-metoden anses vara 

fördelaktig eftersom att den ger mindre påverkan på den omgivande miljön. Även ur ett 

ekonomiskt hållbarhetsperspektiv kan fullortsborrning vara den mest fördelaktiga trots att 

initialkostnaderna för metoden oftast är dyrare. En viktig hållbarhetsfaktor är hanteringen 

samt användningen av det uttagna bergmaterialet. I denna studie har det framkommit att 

konventionell sprängning genererar ett mer högkvalitativt bergmaterial med fler 

användningsområden. Fullortsborrat material har i dagsläget inget tydligt 

användningsområde. Framtida studier skulle således kunna ägna sig åt att utreda hur detta 

material på ett mer hållbart sätt skulle kunna återanvändas samt att sammanställa det 

geologiska informationsmaterial som är framtaget under förstudierna.  
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