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Vad är en TBM?
− TBM = Tunnelborrmaskin

− Består av 3-4 olika grundkomponenter
− Cutter head

− Main drive

− Tail skin

− Gantrys

− Vikt ca 4-5 000 ton

− Längd drygt 220 m



Cutter head

− Diameter = 10,60 m

− Vikt ca 200 ton

− Ca 2,5 cutter/ring

− 72 cutters



Main drive
− Huvudlager - Motor

− Största och känsligaste delen

− Kräver oftast specialtransport



Tail skin
− Skyddar Main drive

− Kommer i 3-4 delar och svetsas samman

− Vikt 100-200 ton

− Erectorn monterar ringarna i Tail skin



Gantrys
− 6 –10 ”vagnar” eller Gantrys

− Innehåller controll cabin, injekteringsplattformar, 
verkstad, kantin, hydraliken, pumpar, 
ventilation, erector, conveyer band, all elektronik, 
mm 

− Besättning ca 18 – 26 man per skift



TBM - Varför?

Fördelar Nackdelar

− Producerar en färdig tät och 
torr tunnel

− Högt produktionstempo

− Minimal rasrisk

− Liten yttre påverkan 
− Ingen sprängning

− Minimala vibrationer

− Kostsamt

− Problematiska transporter

− Energikrävande 
(elektricitet)

− ”Engångsbruk” av TBM



Uppgifter för en
TBM Surveyer



Montera konsoler för VMT-Maskinstyrning

− Flytt av multikonsol efter 25-30 ringar

− Uppmätning av polygontåg efter 150-200 m



Upprätta Polygonnät

− Mätpelare installeras var 140 m

− Rostfria ingjutningsbultar monteras 
som ”mellan”-punkter

− Polygonpunkt var 140 m monteras
parvis - Unikonsol



Mäta Polygonnät

− Stomnätet förlängs efter ca 150 m

− Var 500 m görs kompletterande gyromätningar



Avvägning
− Fixpunkter vid varje polygonpunkt cc 150 m

− Varje höjd fix dubbelavvägs med digitalavvägare



Konvergens och sättningsmätning
− Vi mäter rörelser i berg och på betongelement 

− I städer så väger man av fixpunkter på 
byggnader och marknivå

− När Malmö Citytunnel byggde var detta ett 20 
mans jobb



Asbuilt
− Allt berg scannas och dokumenteras

− Alla betongkonstruktioner mäts in för relationshandlingar och volymberäkningar

− Vi kontrollerar sprutbetongens tjocklek med hjälp av scanning, före samt efter sprutning



Asbuilt
− Varje ring mäts på ”toppen” efter borrning – Sättningskontroll

− Sektionering av alla ringar bakom TBM för att skapa en 3D modell

− Modellen används för projektering av installationer för järnvägen



Gyromätningar
− Gyromätning utförs var 500 m

− Både i tunnel och på kontrollpunkter ovan jord

− Nätutjämningen kompletteras
med gyrobäringar

− Kontroll av bäring – riktning av tunnel



Utsättning av alla installationer

− Det görs många installationer vid TBM-drivning

− Grundstabilisering med nedfrysning – vi frös ned ca 250 m av berget vid Projekt 
Hallandsås, innan vi kunde driva tunneln genom Möllebäcks zonen



Pumpstation varje kilometer
− Inverkar negativt på sikten mellan polygonpunkter och mätpelare



Tvärtunnel var 500 m
− Sprängs ut och platsgjuts



Mottagningskammare sprängdes ut
− 16 000 m3 berg togs ut 

− 400 tons traverskran monterades



Utomhus utfördes en del utsättningsjobb
− Verkstad byggdes

− Conveyor belt

− Betongstation

− Rälsläggning

− mm



Styrsystem
− VMT

− Cap system

− Laying plan – Ringbuildings sekvens

− Mekaniskt så styr piloten Cutter head med hydraulkolvar via 
kontrollpanelen 



Hydraulkolvar för borrhuvudet
− Man ”trycker” fram borrhuvudet en ringlängd

− Drar tillbaka kolvarna – monterar ringen

− Trycker sedan nästa ring

− Hydrauliken styr borrhuvudet åt den ”riktning” man vill



Styrning
− VMT instrument och Target

− Totalstationen ger positionen på 
Cutter head samt vilken tendens 
det har i horisontal och vertikal 
plan

− Piloten ser detta i kontrollkabinen 
och försöker styra TBM efter det



Styrning

− VMT i kontrollkabinen

− Tendenserna är viktiga



Laying plan

− Ringbuilding schema

− Bestämmer sekvensen för ringelement

− Keystone placeringen styr tunnelns riktning

− 8 element bildar en ring



Toleranser
− TBM-drivning +/-100 mm i X och Y på färdig tunnel

− Nätverkets osäkerhet – slutningsfel vid genomslag

− Precision i styrning

− Geologiska förutsättningar – TBM ”dyker” lätt

− Tröghet i styrsystemet – reagerar långsamt



Problem som kan uppstå
− Brand - mycket fett och olja på maskinen

− Högspänningskablar av aluminium 



Dålig styrning??



Kollaps upp till marknivå 



Flytande tunnel

− Tunneln är tät som ett rör, vilket gör att den ”flyter”. Är  
bakfyllnaden otillräcklig, lyfter tunneln upp till ”berget” enligt 
Archimedes princip.

− Grundvattentryck på 12 bar

− Maximalt upplyft ca 27 cm



Utrustning – Mätinstrument
− Totalstationer

− TS-30 för precisionsmätning och konvergens

− TS-15, 1201 till normalt utsättningsarbete

− VMT-1203
− Specialmodifierad teodolit av VMT för 

maskinstyrning av TBM

− Target och modem

− Avvägare NA2
− Samtliga höjdfixar avvägs digitalt



Gyromat 2000
− Vi hade beställarkrav på gyromätning i tunneln på Projekt Hallandsås

− Första Skanska projektet i världen med eget gyro



Multikonsol
− Tillverkade en ”Multikonsol” som vi monterade VMT-instrumentet i



Polygonpunkter - Polygonmätning

− Unikonsol togs fram på projektet

− Både ”känd station” och mätarm
på samma punkt

− Rostfritt syrafast stål

− Lämnade kvar tvångscentrering 
och prisma under mätningarna 



Stålpelare
− Vi stod på ”fasta” stålpelare när vi förlängde nätverket

− Samma längder och vinklar mättes vid 3 olika tillfällen som kontroll, då vi 
”backar” 3 stationer vid varje nytt polygondrag

− Detta gav oss möjligheten till kontroll av rörelser i polygonpunkterna

− Var mycket stabilt att stå på vid gyromätningarna



Beräkning av Polygonnät
− Viktigaste och svåraste uppgiften är beräkning av Polygonnätet



Principskiss Nätverk
− Varje prisma-par mäts från 3 stationer

− Viktigt att man kommer ut från väggen för att slippa refraktionen som kan uppstå

− Vi stod på konsoler och mätte, stod på pelare och mätte samt beräknade två separata 
polygontåg. Efter första genomslaget visade slutningsfelet, att Pelarmätning var rätt 
metod. Refraktionen blev minimal med denna metod.



Beräkning Polygonnät
− Vi beräknade och redovisade samtliga mätningar i GEO – nätutjämningsprogram

− Slutningsfelet hamnade på under 40 mm efter 8.8 km driven tunnel



Sammanfattning

− TBM borrning är en komplex och säker metod för tunneldrift

− Viktigaste lärdomen var att ha ett bra polygontåg och en 
genomtänkt metod

− Se till så att man får tid och möjlighet att utföra gyromätningar – det 
stärker upp nätet, och är ett måste vid längre tunnlar

− Var noga med etablering av utgångspunkterna – se till att få ordentliga 
baser och långa längder. Kan dock vara problematiskt i stadsmiljöer

− Projekt Hallandsås var ett otroligt lärorikt och spännande projekt!

− TBM projekt möjligör arbete i stora multinationella företag, och man får 
förmånen att arbeta med kollegor från hela världen!



Daniel Nilsson - SKANSKA

Tack för mig!


