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Sammanfattning 

Västlänken är en dubbelspårstunnel med tre nya stationer som byggs under centrala 
Göteborg. Totalt kommer Västlänken att bli cirka 8 km lång, varav 6 km går i tunnel. 
Mellan 3 och 4 km av tunneln kommer att utgöras av bergtunnel, omfattande bl.a. 
dubbelspårstunnel, stationsutrymmen, servicetunnel, tvärtunnlar, utgångar, etc. 
Bergtunnlarna går huvudsakligen genom en kristallin bergmassa bestående av gnejs och 
ådergnejsomvandlad granodiorit. Inslag av mörkare djupbergarter förekommer i 
gnejsen. Mer homogena gnejspartier separeras i många fall av djupgående vattenförande 
krosszoner. Inläckagekraven är strikta för att undvika skada på sättningskänslig 
bebyggelse i tunnelns omgivning. 

Dimensionering av injekteringsutförandet för Västlänkens bergtunnlar och bergstationer 
baseras på den forskningen som pågått på Chalmers och KTH samt erfarenheter från 
Trafikverkets pågående projekt såsom Förbifart Stockholm och andra större projekt där 
bergtunnlar drivs i en storstadsmiljö med krav på uppnådd täthet i samma 
storleksordning som för Västlänken. Injekteringsdesignen har utformats för att kunna 
hantera dels den variation i spricksystemet som kan förväntas, bergplintar, enstaka 
sprickor, zoner, mm och dels de krav som ställs på slutgiltig täthet. 

Uppföljning av inläckage sker i mätdammar/mätdiken. Tätningsresultaten övervakas 
även genom grundvattennivåmätningar i tunnelns omgivning. 

 

Summary 

The West Link is a double track tunnel with three new stations being built under the 
center of Gothenburg. In total, the West Link will be about 8 km long, of which 6 km 
goes in to tunnel. Between 3 and 4 km will be a rock tunnel, comprising among other 
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things a double track railway tunnel, stations, service tunnels, cross tunnels, exits, etc. 
The tunnels will be built mainly in crystalline rock mass consisting of gneiss and 
granodiorite. Mafic rocks are also present in the underground. Water-bearing frakture 
zones are also present in the rock mass. The leakage requirements are strict in the 
project in order to avoid damage to the infrastructure in the tunnel's surroundings. 

The design of the grouting works for the West Link rock tunnels and stations is based 
on the research that has been carried out at Chalmers University of Technology and at 
the Royal Institute of Technology as well as experiences from the Swedish Transport 
Administration's ongoing projects such as Förbifart Stockholm and other major projects. 
The grouting works has been designed to handle the heterogenity in the fracture system 
and the strict inleakage requirements. 

The follow-up of the grouting works takes place in measuring weirs/ditches, and the 
grouting results are also monitored through groundwater level measurements in the 
tunnel's surroundings. 

Nyckelord: 

Västlänken, Tätning, Bergtunnel, Kristallint berg, Cementbaserade injekteringsmedel. 

Inledning 

Västlänken är en dubbelspårstunnel med tre nya stationer som byggs under centrala 
Göteborg. Totalt kommer Västlänken att bli cirka 8 km lång, varav 6 km går i tunnel. 
Mellan 3 och 4 km av tunneln kommer att utgöras av bergtunnel, omfattande bl.a. 
dubbelspårstunnel, stationsutrymmen, servicetunnel, tvärtunnlar, utgångar, etc. 
Inläckagekraven är strikta för att undvika skada på sättningskänslig bebyggelse i 
tunnelns omgivning. 

Dimensionering av injekteringsutförandet för Västlänkens bergtunnlar och bergstationer 
baseras på den forskningen som pågått på Chalmers och KTH samt erfarenheter från 
Trafikverkets pågående projekt såsom Förbifart Stockholm och andra större projekt där 
bergtunnlar drivs i en storstadsmiljö med krav på uppnådd täthet i samma 
storleksordning som för Västlänken.  

Bygget av Västlänken är indelat i sex entreprenader, där fem av entreprenaderna utgår 
från en geografisk indelning, se figur 1. Till det kommer en övergripande entreprenad 
för så kallade BEST-arbeten. Artikeln behandlar entreprenad Korsvägen och Haga. 

Uppföljning av inläckage sker i mätdammar/mätdiken. Tätningsresultaten övervakas 
även genom grundvattennivåmätningar i tunnelns omgivning. 
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Figur 1. Västlänkens entreprenadkarta (https://www.trafikverket.se) 

 

Typinjekteringskoncept 

Injekteringsdesignen har utformats för att kunna hantera dels den variation i 
spricksystemet som kan förväntas, bergplintar, enstaka sprickor, zoner, mm och dels de 
krav som ställs på slutgiltig täthet. Injekteringsmetodiken för Västlänken baseras på en 
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prognos över injekteringsbehovet i tre olika injekteringsklasser där injektering utförs 
med en eller två injekteringsomgångar och kontrollhål. Injekteringsklasserna heter IK1, 
IK2 och IK3. Överlapp mellan skärmar ska generellt vara minst 6 meter.  

IK1 avsedd för områden med mindre strikta inläckagekrav och normal bergmassa. Den 
inleds med ett par sonderinghål med inflödesmätningar, och vid stort inflöde tillämpas 
IK2 istället för IK1. Injekteringshålen för IK1 borras maximalt 25 meter långa, med 6 
meters stick och 2,5 meters hålspetsavstånd. Injektering görs med cementbaserat 
normalbruk. Vid IK2 injekteringen sker i två omgångar. Omgång 1 har samma layout 
som IK1 och injektering sker med ett styvare cementbruk för grovtätning. 
Injekteringshålen i omgång 2 borras mellan första omgångens hål, med samma längd 
men med mindre stick, 4 meter. Omgång 2 injekteras med normalbruket. Beslut 
gällande kompletterande hål baseras på injekteringsdata från omgång 2 och i områden 
där kontrollhål utförs ska beslut om kompletterande omgång baseras på resultat från 
vattenförlustmätningar i kontrollhål. 

IK3 avser områden med strikta inläckagekrav. Liksom IK2 innehåller IK3 två 
obligatoriska omgångar, med samma geometrier som IK2. Omgång 1 injekteras med 
normalbruk. I omgång 2 väljs bruk baserat på bergtäckning: normalbruk för låg 
bergtäckning, fincement för bergtäckning mellan 25 och 40 meter, och vid högre 
bergtäckning silica sol. Därefter borras ett antal kontrollhål i vilka 
vattenförlustmätningar (VFL) utförs. Baserat på dels injekteringsdata från utförd 
injektering, dels VFL-resultaten, beslutas om kompletterande hål eller omgång 3. 

För alla injekteringsklasser är det primära stoppvillkoret injekteringstid. Tiden styrs av 
injekteringsövertrycket men varje hål ska tryckas en bestämd tid (exempelvis för 
normalcement ska varje hål tryckas minst 15 min vid en bergtäckning över 15 m). 
Injektering kan dock avbrytas tidigare vid täta hål (noll hål) definierat som att flödet 
aldrig går över 2 l/min. Injektering ska även avbrytas om volymen överstiger en 
definierad maxvolym (exempelvis 400 l för ett 25 m långt borrhål).  

 

Geologi  

Bergtunnlarna går huvudsakligen genom en kristallin bergmassa bestående av gnejs och 
ådergnejsomvandlad granodiorit. Gnejsen är ofta kraftigt folierad med förekomst av 
metabasit och pegmatit som gångar eller linser i gnejsen. Strukturgeologin domineras av 
nord-sydliga sprickor utmed bergets foliationsriktning med medelbrant stupning mot 
väst; brantstående öst-västliga sprickor med brant stupning omväxlande mot norr eller 
syd; samt sprickor med strykning nord till nordväst och flack till medelbrant stupning. 
Sprickfyllnad utgörs främst av lera, klorit och kalcit. Mer homogena gnejspartier 
separeras i många fall av djupgående vattenförande krosszoner. 
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Entreprenad Haga (E04)  

Förutsättningar 

I delentreprenad Haga ingår en stationsdel som byggs delvis i berg och delvis i lera, 
spårtunnlar och tre servicetunnlar, se Figur 2. Stationsbergrummet kommer att vara 
ungefär 500 meter långt, 50 meter brett, 15-20 meter högt och innehålla en mängd 
avvikande geometrier för trumpeter, teknikrum, mellanplan, ventilationsschakter, 
uppgångar med mera. Omgivningarna innehåller många sättningskänsliga objekt varför 
inläckagekraven är strikta för att förebygga skadlig grundvattenavsänkning. Kraven på 
inläckage i tunneldelarna ligger på 2-5 l/(min, 100 m), och för stationsdelen är det totalt 
tillåtna inläckaget 30 l/min. Entreprenaden drivs av konsortiet AGN (Astaldi, Gulermak, 
NRC-Group / Segermo), med ett totalt entreprenadkontrakt på ca 2,3 miljarder koronor. 

 

Figur 2. Översikt över bergdelarna i entreprenad Haga. Observera att norr är mot 
vänster i figuren. 

 

Produktion 

Drivning pågår i två servicetunnlar. Dels Servicetunnel 210 vars påslag ligger vid 
Linnéplatsen och ska leda fram till stationens södra ände. Dels Servicetunnel 201 där en 
arbetstunnel som byggdes för Götatunneln byggs om för att användas till Haga-
entreprenadens norra delar. Detta kapitel fokuserar fortsättningsvis på Servicetunnel 
210. 
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Figur 3. Servicetunnel 210. Den grå delen av tunneln visar tunnelfrontens ungefärliga 
läge i slutet av januari 2020. 

 

Injektering har pågått i Servicetunnel 210 sedan december 2018. Där huvudsakligen IK3 
har använts, för att inte riskera att få för stort inläckage. Enstaka insatser av 
efterinjektering har utförts. Okulärt baserad slutsats är att inläckaget där har minskat, 
dock har resultatet ännu inte utvärderats på grund av att uppförande av mätvallar släpar 
ca 50 meter efter tunnelfront. 

 

Inläckage 

Entreprenören har valt att använda mätvallar till inläckagemätningarna i Servicetunnel 
210 i stället för mätdiken. Mätningarna har tagit tid att trimma in och det finns en viss 
osäkerhet i slutsatserna från mätningarna, se Figur 3. Baserat på övervakningen av 
grundvattennivåer i tunnelns omgivning förefaller tunnelns täthet än så länge tillräcklig. 
Nivåerna i några observationsrör har sjunkit i samband med exempelvis läckage från 
tunnelfront men återhämtning har skett efteråt. 
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Figur 3. Inflöde till Servicetunnel 210 uppmätt med mätvallar. Mätningarna i mitten av 
september och mitten av oktober inkluderar vatten som har konstaterats runnit förbi 
vallar. Mätningen i januari är inte tolkad som pålitlig. 

 

Utmaningar så långt 

Berget som Servicetunnel 210 drivs i har visat ett annat beteende vid injektering än vad 
typinjekteringen designades för. Bruksåtgången har varit stor och andelen nollhål liten. 
IK3 har i 85% av alla skärmar i Servicetunnel 210 gått till en tredje omgång, vilket gör 
att injekteringen tar mer tid och framdriften går långsammare än önskat.  

Analyser av injekteringsdata har gjorts och olika åtgärder har vidtagits för att justera 
injekteringsdesignen med syfte att åstadkomma en tillräcklig tätningseffekt efter de två 
första omgångarna.  

En åtgärd var att se över kontrollhålens VFL-gränsvärde för beslut om en tredje omgång 
ska utföras eller inte. Bakgrunden var att inläckage mätningarna pekade mot att det 
tätade berget var onödigt tätt samt stabil situation i övervakade grundvattenrör. En 
teststräcka med högre VFL-gränsvärde tillämpades inom servicetunnelns första del med 
mindre strikt inläckagekrav. 

En annan åtgärd var att ta fram en justerad IK1 avsedd att förbättra tätningseffekten i 
omgång 1 och följa upp den med kontrollhål, med förhoppning att oftare klara 
täthetskraven med färre omgångar. Justeringen inkluderar förlängd injekteringstid samt 
att borra längre hål i botten, med samma vinkel som tidigare, med avsikt att dels ge en 
större överlapp mellan skärmar och dels att göra den tätade zonen i botten tjockare. 
Testperioden för den justerade IK1:an sköts dock upp från att ursprungligen ha 
planerats för servicetunnelns första del med mindre strikt inläckagekrav till att istället 
tillämpas när tunneln inom kort trivs in i nästa del med samma krav. 

Det har satts extra hål i stuff i ett par skärmar med mycket vatten. 

En annan typ av utmaning har varit förknippat med utförandet. Två aspekter har 
identifierats. Den ena hänger ihop med att entreprenören inte har tidigare erfarenhet av 
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att injektera i hårt kristallint berg i syfte att täta mot vatteninläckage med så strikta krav. 
Den andra handlar om brister i kommunikation på olika nivåer, beroende på att det ofta 
saknas ett gemensamt språk inom arbetslagen, att byggledningen saknar gemensamt 
språk med många av bergarbetarna, och att när parterna har ett gemensamt språk 
(engelska) är detta ingens modersmål. 

 

Utvärdering injektering 

Injekteringsmedelsåtgång 

I Servicetunnel 210 har det varit relativt stora injekteringsvolymer, visas i Figur 4. Det 
förekommer att skärmar uppvisar ett mönster där mängden injekterinsmedel inte sjunker 
för varje omgång. En teori om vad detta kan bero på är att det ibland har varit vanligt 
med uppehåll i injekteringen av samma hål, vilket kan leda till dålig inträngning och 
därmed ineffektiv tätning av bergmasan. 

Figur 4. Mängd injekteringsbruk per skärm och omgång i Servicetunnel 210. 

 

Stoppvillkor 

I Figur 5 ges en sammanställning av andelen nollhål (fyllning endast av 
injekteringshålet) och sambandshål. Det är som synes en ganska liten andel nollhål, i 
genomsnitt 15%. Andelen sambandshål är i genomsnitt 20%, vilket indikerar att 
sprickorna är relativt välkonnekterade. 
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Figur 5. Andel nollhål och sambandshål per skärm i Servicetunnel 210. 

 

Andelen injekteringshål stoppade på de olika stoppkriterierna visas i Figur 6. Gröna 
staplar visar hål som har stoppats på det primära stoppkriteriet, injekteringstid efter 
uppnått injekteringstryck. Rött anger att borrhålet har uppnått föreskriven maxvolym 
och har alltså stoppats innan injektering har skett rätt tid under rätt tryck, därför har 
inträngningen troligen inte blivit den avsedda i lite finare sprickor. Blått representerar 
hål där, efter hålfyllnad eller efter att hålet inledningsvis har tagit bruk, flödet har varit 
nära noll, i dessa fall är det tillåtet att avbryta injekteringen efter en angiven tid. Den 
kategori som betecknats med oklart stoppkriterium kan vara exempelvis att injektering 
har avslutats efter för kort tid med angivet injekteringstryck, detta är oönskat. Samtliga 
stoppkriterier varierar kraftigt, vilket delvis tolkas hänga samman med varierande 
egenskaper hos bergmassan, men delvis också med injekteringsförfarandet. 

 

Figur 6. Fördelning av injekteringshål stoppade på respektive stoppkriterium per skärm 
i Servicetunnel 210.  

Ovan visade sammanställningar ger tillsammans en bild av en bergmassa med gott om 
ganska stora sprickor.  
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Resultat 

Har injekteringen lett till önskad täthet? Även om kvaliteten på inläckagemätningarna i 
mätvällarna fortfarande behöver utvecklas, så tyder de på att kraven hittills har uppnåtts. 
En viktig fråga är dock inte bara om tillräcklig täthet har erhållits, utan även om berget 
har blivit onödigt tätt. Detta skulle i så fall innebära att onödigt mycket resurser har 
lagts ner på injekteringen. Även denna fråga kommer fortsatt att utvärderas. 

Som tidigare nämnts indikerar även observationer i omkringliggande grundvattenrör att 
inga otillåtna permanenta grundvattensänkningar har uppkommit. 

 

Kommande utmaningar 

Kommande utmaningar tas upp i ett avslutande kapitel efter de båda kapitlen om Haga 
respektive Korsvägen. Specifikt för Haga gäller därutöver att förutsättningarna för att 
bygga och täta stationsbergrummet är svåra: Bergtäckningen är låg, varierande mellan 7 
och 15 meter, och bergspänningarna är låga. Detta, tillsammans med bergrummets stora 
spännvidd, innebär att det förväntas större än normala deformationer framförallt ovanför 
bergrummet efter berguttag, vilket riskerar att påverka tätheten hos den injekterade 
zonen. 

 

Entreprenad Korsvägen (E05) 

Förutsättningar 

Delentreprenad Korsvägen utgörs av tre arbetstunnlar, en stationsdel med tre bergpåslag 
samt ytterligare ett bergpåslag för spårtunnel vid passage av E6. Total sträcka är ca 2,5 
km. Kraven på tillåtet inläckage styrs i hög grad av omgivningens känslighet för en 
grundvattensänkning och varierar för tunneldelarna mellan 2-5 l/min, 100 m tunnel 
medan man bedömer det totala tillåtna inläckaget för stationsdelarna till 35 liter (västra 
delen) respektive 25 liter (östra delen). Entreprenaden drivs av konsortiet WLC (West 
Link Contractors) som består av NCC och Wayss & Freytag Ingeniurbau AG med ett 
totalt entreprenadkontrakt på ca 3,8 miljarder koronor.  
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Figur 7. Översikt entreprenad Korsvägen. 

 

Produktion 

Drivning pågår i 2 st arbetstunnlar, ST206 och ST207. Se Figur 7. En tredje 
arbetstunnel i Skår ska påbörjas under våren. I ST207 har man till och med mitten av 
januari drivit ca 260 m och för ST206 ca 130 .Tunnlarna är knappt 9 m höga med en 
spännvidd på också knappt 9 m. Bedömt tillåtet inläckage för ST206 är motsvarande 2 
l/min, 100 m tunnel och för ST207 3 l/min, 100 m tunnel. 

Injektering har utförts med Injekteringsklass 3 i ST 206 och med Injekteringsklass 1 
mellan 0/208 – 0/269 i ST207. Samtliga injekteringar har generellt utförts med 
Blandning 1, vct 0,9. Enbart inledningsvis i ST207 i ett område med låg bergtäckning 
och risk för spridning till omgivning har den styvare Blandning 3, vct 0,6, använts. 
Injekteringsmedel utgörs av Injektering 30 med tillsats av 0,5% Grout Tech System N. 

 

Inläckage 

Uppmätt inläckage efter juluppehållet vid stuffmätning i ST206 var 1,2 l/min (för ca 
130 m tunnel). I ST207 visade motsvarande mätning 2,5 l/min (för ca 260 m).  
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Utmaningar så långt 

ST207 

Efter ca 10 m var det mycket låg bergtäckning vilket resulterade i att det krävdes flera 
injekteringsomgångar med reducerat stick och reducerat tryck. Svårt att få tätt då det i 
princip inte fanns något bergmothåll. Finns kvarstående fukt i området.  

Tunneln har rivits parallellt med foliationsriktningen med parallella strukturer. I flera 
efterföljande skärmar var det större injekteringsmedelsåtgång i höger anfang och vänster 
botten. Därefter kompletterades ordinarie injekteringsskärm med extra hål i höger 
anfang och vänster nere. De extra hålen utfördes med samma stick som ordinarie hål 
men med halva sticket.  Resulterade i en tydlig reduktion av fukt i tunneln.   

 

Figur 8. ST207 med tydlig fukt från tunnelparallella strukturer i höger anfang. 

ST206 

Generellt ett bra berg men efter drygt 100 m kom man in i ett område med låg 
bergtäckning med ovanliggande känslig sjukhusfastighet. Berget har dock hittills varit 
relativt bra dock med en del lerfyllda sprickor. Ska fortsätta driva genom område med 
begränsad bergtäcknig med ett ovanliggande grundvattenmagasin som är litet och 
känsligt för dränering. 
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Figur 9. Stuffläge med enbart ca 4-6 m bergtäckning. Dock inget synligt vatten eller 
fukt. 

 

Utvärdering injektering 

Borrning 

Enligt handling får entreprenören borra maximalt 25 m långa injekteringshål. Inom E05 
har man dock valt att ur produktionsteknisk aspekt att generellt borra 21 m långa hål. I 
Tabell 1 redovisas resultat av avvikelsemätningar utförda av entreprenören i respektive 
anläggningsdel. Det är tydligt att i ST206 avviker injekteringshålen främst uppåt och åt 
höger. Tunneln i denna del har främst drivits vinkelrätt eller med ca 45 grad vinkel mot 
foliationen och dominerande sprickriktning. Förmodligen styrs därmed borrhålen till 
stor del av geologin. I ST207 har större delen av tunneln drivits parallellt med 
foliationen och dominerande sprickriktning. Här är det en jämn fördelning av 
borrhålsavvikelseriktningen. 

Tabell 1. Utvärderad borrhålsavvikelse för inledande borrning i ST206 och ST207. 
Borrhålslängd generellt 21 m. 

Anläggningsdel Medelavvikelse Avvikelseriktning 
ST206 2,3% (30 st hål)  Uppåt (83%) samt höger (87%) 
ST207 2,8% (23 st hål) Jämt fördelat 

 

Bergmekanikdagen 2020



  
 

  
 

Injekteringsmedelsegenskaper 

I den fortlöpande provningen kontrolleras Mud-balance, Marsh-kon och Filterpump. 
Den fortlöpande provningen visar att mellan 80-90% av utförda provningar med mud-
balance och Marsh-kon är inom de toleranser från förprovningen. För filterpump har 
samtliga provningar utom en uppnått 300 ml i 90 µm filter. 

 

Injekteringsmedelsåtgång 

I båda servicetunnlarna har det generellt varit begränsade injekteringsvolymer. I Figur 
10 redovisas medelåtgång per injekteringsomgång inklusive hålfyllnad. Teoretisk 
hållfyllnad är ca 2,8 kg/m vilket innebär att åtgången generellt är mindre än dubbla 
hålfyllnaden. Enstaka injekteringsomgångar sticker ut med större åtgång, t.ex.  
Omgång 1 vid 0/134 i ST206. Vid denna skärm var det dock mycket begränsad 
bergtäckning. 
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Figur 10. Medelåtgång av injekteringsmedel per injekteringsskärm i ST206 och ST207 
inklusive hålfyllnad. 

 

Stoppvillkor 

I Figur 11 redovisas utvärderade anledning för stopp av injektering i inledande skärmar 
för respektive tunnel. Hål med samband är redovisade separat eftersom de är 
komplicerade att utvärdera och volymer för sambandshål får summeras. 
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Figur 11. Utvärdering av använt stoppvillkor i ST206 (överst) och ST207 (nederst). 

 

Den största andelen hål (mellan 43% och 97% i enskilda omgångar) klassificeras som 0-
hål, medan andelen injekterade hål varierar mellan 4% till 45%. Det kan noteras att 
sambandshål har klassificerats i princip samtliga omgångar men att andel hål generellt 
är mellan 5-15%. En hög andel sambandshål kan tyda på en välkonnekterad bergmassa 
bestående av enskilt öppna strukturer eller en generell uppsprucken bergmassa i 
anslutning till svaghetszon. Andel 0-hål är generellt högre eller likvärdigt i Omgång 2 
jämfört med Omgång 1.  

 

Kontroll  

Kontrollhål utförs efter Omgång 1 i IK 1 och efter Omgång 2 inom IK 3. I Figur 12 
redovisas en sammanställning av uppmätt hydraulisk konduktivitet i kontrollhålen i de 
inledande delarna. I figuren redovisas uppmätt konduktivitet uppdelat i ytligt berg 
(bergtäckning mindre än 15 m) samt i djupare berg (bergtäckning mer än 15 m). 
Utvärdering av vattenförlustdata har gjorts enligt: 

 

  Ekvation 1 
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𝐾 = hydraulisk konduktivitet [m/s]  
Q = uppmätt vattenflöde från vattenförlust [m3/s]  
𝜌𝑤 = vattnets densitet [kg/m3]  
𝑔 = tyngdaccelerationen [m/s2]  
𝐿 = mätsektionslängd, oftast ca 15 m [m]  
𝑃 = övertryck, 0,5-1 MPa [Pa]  
𝑅𝑤 = borrhålsradie [m] 

 

  

Figur 12. Utvärderad hydraulisk konduktivitet i kontrollhål för bergtäckning mer eller 
mindre än 15 m. 

 
Medianvärdet för hydraulisk konduktivitet efter två injekteringsomgångar i ytnära berg 
är 5∙10−9 m/s (0,03 Lugeon). I djupare berg är motsvarande resultat för 
mediankonduktivitet mindre än mätgränsen, dvs. <5∙10−10 m/s (<0,003 Lugeon). 
 

Resultat 

Har då tätningen lyckats? Om man ser till de krav som ställs på anläggningen så har 
injekteringen hittills uppnått dessa. Uppmätta stuffmätningar indikerar ett inläckage i 
storleksordningen 0,9-1,0 l/min, 100 m tunnel. Grundläggande för att lyckas med detta i 
ett sådant komplext projekt som Västlänken är kunskap och inte minst intresse från 
samtliga inblandade, entreprenör, byggledning och projektör. Det är dock enbart 
inledande drivning som är utförd och det finns kommande utmaningar. 
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Kommande utmaningar gemensamma för Haga och Korsvägen 

Kommande delar kommer att innebära betydligt större utmaningar såväl 
injekteringstekniskt som bergtekniskt och bergmekaniskt, jämfört med den inledande 
drivning som har skett i separata bergtunnlar. Exempel på kommande utmaningar är 

 Drivning och tätning av stationsutrymmen. 45-50 m breda stationsutrymmen ska 
tas ut och centrala betongpelare ska installeras. Inläckagekraven för 
stationsdelarna är mycket strikta kommer ställa höga krav på tätningen. 

 Komplicerade geometrier. Inom stationerna ska olika teknikutrymmen, 
vertikalschakt, mellanplan och uppgångar drivas. Med beaktande av de strikta 
kraven på inläckage ställer det krav på lyckad injektering med komplicerade 
förutsättningar avseende möjligheter till uppställ etc. 

 Ogynnsamma sprickriktningar. Det finns risk för betydande blockutfall i tak 
vilket föranleder långa bultar. För att undvika att bultar sätts i oinjekterat berg i 
allt för stor utsträckning krävs stora stick. 

 Organisatoriskt. Nu drivs det på två fronter vardera på Haga och Korsvägen och 
samtliga parter, beställare, projektör, entreprenör hinner med och har koll på vad 
som händer. När stationerna drivs kommer det att vara mycket som pågår 
parallellt och det ställer krav på samtliga organisationer att ha tid och kompetens 
för att hantera detta. 
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