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Abstract 
Constructing in rock usually requires reinforcement measures. Installation of rock bolts 

are always carried out within the theoretically sealed (grouted) zone of rock tunnels. 

This should mean that they are installed in dry condition. Despite this, there are a signif-

icant number of bolt holes, which after drilling are leaking/dripping water. 

The purpose of this research is to investigate the cause, current solution and proposal for 

handling, the possibility of reducing measures as well as providing suggestions for the 

regulation of leaky bolt holes in the construction of rock. 

Investigation of the number of treated (grouted) leaky bolt holes show that the treated 

holes are far higher than the forecast. 

Geological mapping, MWD and performed treatment of leaky bolt holes show that the 

main factors for occurrence of the leaky bolt holes are geology, shape of the grouting 

fan and the length of the bolts. 

 The proposals for reducing the occurrence of leaky bolt holes are based on original 

technical specification and include modification of fan geometry, stop criteria and limit 

for deviation of grout hole. 

To reduce the number of leaky bolt holes, the leaky bolt hole should be grouted with 

stable grout and re-drilled. The proposals have been implemented at two grouting fans 

and the result shows significant reduction of leaky bolt holes/bolts compare to the two 

earlier grouted fan. 

Sammanfattning 
Byggande i berg erfordrar normalt förstärkningsåtgärder. Installation av bergförstärkning 

i form av bergbultar utförs i princip alltid inom den teoretiskt tätade injekterade zonen för 

bergtunnlar. Detta borde innebära att de installeras i torrhet. Trots detta finns det ett be-

tydande antal bulthål som efter borrning alternativt efter installation av bult, rinner/drop-

par vatten ur, de läcker. Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda orsak, nuvarande 

hantering och ge förslag till hantering, möjlighet till åtgärder för att reducera samt ge 

förslag till reglering av läckande bulthål vid bergbyggandet.  

Uppföljning av antalet injekterade läckande bulthål visar att antalet är mycket högre än 

prognosen. Undersökning av karterade områden, MWD och utförd behandling av läck-

ande bulthål visar att huvudfaktorerna för förekomsten är geologi, skärmgeometri och 

bultarnas längd. 
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För att minska förekomsten av läckande bulthål föreslogs modifiering av skärmgeome-

trin, stoppkriterier och gräns för avvikelse av injekteringshål. För att minska åtgärder för 

läckande bulthål ska de injekteras med stabilt injekteringsbruk och borras om. Förslagen 

är baserad på resultat från uppföljningen och den ursprungliga tekniska beskrivningen. 

Förslagen har implementerats i två injekteringskärmar på ca 33m tunnel. Preliminära re-

sultat visar en signifikant reduktion av läckande bulthål/bultar i testområdet jämfört med 

2 tidigare injekteringar. Implementering av förslagen fortgår och resultaten kommer att 

redovisas i slutrapporten. 

Nyckelord: Läckande bergbulthål, geologi, injektering, skärmgeometri, Förbifart Stock-

holm. 

Inledning 
För att säkerställa stabilitet och säkerhet, förstärker man berganläggningar med bland 

andra bultar. Installation av bergförstärkning i form av bergbultar utförs i princip alltid 

inom den teoretiskt tätade injekterade zonen för bergtunnlar. Detta borde innebära att de 

installeras i torrhet. Beroende på bultarnas längd kan dock bulthålen passera flera berg-

strukturer som inte tätats vid förinjeketringen och därmed är vattenförande. Vid borr-

ning av bulthål genom dessa strukturer kan bulthålen börja läcka, så kallade vattenfö-

rande/läckande bulthål uppstår. Erfarenhetsmässigt så uppstår ett betydande antal läck-

ande bulthål även om omfattande tätningsinsatser utförs. Dessa bulthål/läckande bulthål 

måste hanteras på ett effektivt sätt för att säkerställa stabilitet och beständighet. 

Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda orsak, nuvarande hantering och ge för-

slag till hantering, möjlighet till åtgärder för att reducera samt ge förslag till reglering av 

läckande bulthål vid bergbyggandet. I projektet har tillgängliga data från Förbifart 

Stockholm avseende geologi, bergförstärkning samt injektering av läckande bulthål 

kopplats till förekomst av dessa bulthål.  

Förbifart Stockholm blir Sverige största vägtunnelprojekt genom tiderna. Miljö, arbets-

miljö samt funktionella krav har definierats och ska uppfyllas. Behov av tätningsinsatser 

för att begränsa grundvatteninläckage och omgivningspåverkan varierar längs olika tun-

nelsträckningar. Tillåtet vatteninläckage och konsekvenser av inläckage varierar bero-

ende på geologiska och hydrogeologiska förhållanden. Tillåtet vatteninläckage beror 

framför allt på miljö (domar) och funktionella krav och kan därför variera mellan olika 

områden. 

Metoden för att genomföra detta projekt bygger på att följa upp förekomsten av läck-

ande bulthål inom projekt Förbifart Stockholm delprojekt Norr vid ramptunnel 414, och 

delar av huvudtunnlarna 401,402, 504 och 505. Efter avslutad uppföljning har ett antal 

förslag tagits fram för att få tätare tunnlar och därmed minska förekomsten av läckande 

bulthål/bultar. Dessa förlag har implementerats inom delprojekt Lovö på entreprenad 

FSE 303 och arbeten enligt dessa förslag pågår i tunnel 301N. 
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Projekt Förbifart Stockholm 

 

Figur 1. Tunnelprofil, Förbifart Stockholm 

E4 Förbifart Stockholm blir en ny sträckning för E4/E20 väster om Stockholm. Av 

vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. I söder ansluter Förbifarten till E4 vid Kungens 

kurva och i norr vid Häggvik. Projektet blir Sveriges hittills längsta tunnel och det hand-

lar om två parallella tunnelrör plus tillfartstunnlar. I projektet Förbifart Stockholm räk-

nar man t.ex. att av 600 000 projekterade bergbultar, kommer ca 30 000 (5 %) att läcka 

och behöver åtgärdas. Detta innebär att det finns betydande ekonomiska och miljömäss-

iga fördelar att reducera antalet läckande bulthål. 

 

Injekteringsarbeten vid Förbifart Stockholm 
Injektering är en teknik för att kunna fylla hålrum och täta olika konstruktioner bl.a. 

berg. Det är en komplex operation som kräver kunskap om geologi, hydrogeologi, 

material etc. beroende på förutsättningarna. På Förbifart Stockholm har man ställt diffe-

rentierade krav på injekteringsarbeten. Dels för att förhindra påverkan på grundvattenni-

våer och dels för att klara den tekniska livslängden. De två viktigaste kraven är: 

- Miljökrav (vattendomar) 

- Funktionella krav (teknisk livslängd, 120 år) 

 

För att uppfylla miljökravet och förhindra inläckage anges olika maximala tillåtna inläck-

age för olika delsträckor. Dessa baseras på olika områdens känslighet och anges i form 
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av totalt inläckage för delsträckor. Det maximalt tillåtna inläckaget för olika områden 

varierar i storleksordningen motsvarande 2,5–5 l/min och 100 meter tunnel. 

För de delar av tunnelsystemet som inte är känsliga för grundvattenpåverkan, vid passage 

under vatten, ställs funktionella krav där det maximala inläckaget får vara upp till 7 l/min 

och 100 meter tunnel. Beroende krav på maximalt tillåtna vatteninläckage, anges tre olika 

injekteringsklasser, klass A, B och C. Dessa skiljer sig med avseende på antal hål (hål-

avstånd) och antal injekteringsomgångar. Injekteringsklass A och B utförs med en injek-

teringsomgång med kompletterande injektering vid behov medan Injekteringsklass C be-

står av minst två injekteringsomgångar. Utgångspunkten för design är att Injekterings-

klass A ska uppfylla ett täthetskrav på hydraulisk konduktivitet i bergmassa efter injekte-

ring på ca 1x10
-8

 m/s, för Injekteringsklass B är motsvarande täthetskrav 5x10
-9 

- 1x10
-8

 

m/s och för Injekteringsklass C <5x10
-9

 m/s. 

 

 

Figur 2. Layout för Injekteringsklass C. 

 

Utöver ovannämnda injekteringsklasser, använder geologer MWD data (Measurement 

While Drilling). MWD används för att få mer information om bergmassans beskaffenhet 

för att bedöma om det finns behov för kompletterande injekteringshål.  

 

För Injekteringsarbeten har man angett tre olika cementbruksblandningar med krav på 

riktvärde och egenskaper. 

 

Generellt ställer man krav på när injektering av ett hål kan avslutas. På Förbifart Stock-

holm anges tre kriterier, nämligen; 

• Injekteringstid 

• Noll-hål 

• Maxvolym 
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Uppföljning av Läckande bulthål inom projekt Förbifart Stockholm 
I pågående BeFo-projektet Läckande bulthål har uppföljning av förekomsten av läck-

ande bulthål inom projekt Förbifart Stockholm utförts. Uppföljningen har utförts inom 

delprojekt Norr vid ramptunnel 414, och delar av huvudtunnlarna 401,402, 504 och 505.  

Nedan redovisas antalet behandlade bulthål i de undersökta tunnlarna. I Ramptunnel 

414 var antalet 122, varav 107 stycken (88%) var 4 m långa och resterande, 15 stycken 

var 3 meters. För åtgärdade bulthål i huvudtunnlar är samtliga angivna bultlängder 4m.  

 

Tabell 1. Andel behandlade bulthål i respektive tunnel 

Tunnel 
Antal 

bultar 

(st.) 

Antal behand-

lade bulthål 

(st.) 

Andel behandlade bulthål, 

(%) 

RT 414 2011 122 6,1 

        

HT 401 598 162 27,1 

        

HT 402 488 173 35,5 

        

HT 504 1553 478 30,8 

        

HT505 2182 306 14,0 

        

  6832 1241 18,2 

 

Hålavvikelse 
Tabell 2 visar utvärdering av borrhålsavvikelse i de olika tunnlar. Som framgår av tabel-

len är majoriteten av avvikelsen i injekteringshålen uppåtriktade. 

 

Tabell 2. Hålavvikelse i olika riktningar 

Tunnel 

V
än

ster-u
p
p
←

 

V
än

ster/n
ed
↘

 H
ö
g
er

-u
p
p
↗

 

H
ö
g
er

/n
ed
↙

 

Totalt 

(st.) 

Andel 

Vänster-

upp (%) 

Andel 

Vänster-

ned (%) 

Andel 

Höger-

upp (%) 

Andel 

Höger-

ned (%) 

RT414 7 0 7 5 19 36,8 0,0 36,8 26,3 

HT401 10 8 2 3 23 43,5 34,8 8,7 13,0 

HT402 6 2 7 2 17 35,3 11,8 41,2 11,8 

HT504 7 1 7 10 25 28,0 4,0 28,0 40,0 

HT505 11 2 25 7 45 24,4 4,4 55,6 15,6 

Total: 41 13 48 27 129 32 10 37 21 
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Figur 3. Hålavvikelse i injekteringshål, olika riktningar 

 

Lägen för läckande bulthål 
Tabell 3 visar lägen för redovisade/ behandlade läckande bulthål. Avstånden avser av-

stånd i tunnel från stuffläge för injekteringsskärm.  

 
Tabell 3. Lägen av åtgärdade bulthål i olika delar av injekterade sträckan, i huvudtunnlar. 

Avstånd avser längd i tunnel från stuffläge för respektive injekteringsskärm. 

Tunnel 

Totalt antal 

behandlade 

läckande 

bulthål  

(st.) 

Behandlade 

läckande bult-

hål, 0-6m    

(st.) 

Behandlade 

läckande bult-

hål, 6–12 m 

(st.) 

Behandlade 

läckande bult-

hål,12-18m 

(st.) 

          

HT 401 162 77 14 71 

          

HT 402 173 55 69 49 

          

HT 504 478 116 147 215 

          

HT 505 306 44 57 205 

Alla tunnlar 1119 292 287 540 

Andel (%)   26,1 
25,6 48,3 
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Som kan ses i tabellen ovan är det dominerande antalet läckande bulthål mellan 12–18 m 

från stuffläge för injekteringsskärm. Detta benämns i Figur 4 (nedan) som ”kritisk zon”. 

 
Figur 4. Lägen där flest läckande bulthål har förekommit, ”kritisk zon”, alla huvudtunn-

lar 

 

Geologi 

 
Kartering och MWD 

Karteringar utförda i huvudtunnlarna visar mycket skiftande bergkvalité. I flera områ-

den är berget uppkrossat och är blockigt till småblockigt med svaga och lerfyllda struk-

turer. I några områden där det förekommer flertal läckande bultar är berget småblockigt 

och ställvis lerfyllda med folierade uppspruckna strukturer. I vissa område observerades 

både vertikala och horisontella strukturer med mycket droppande vatten.  

 
Figur 5. Karteringsmapp, huvudtunnel, 504, sections 224/929 – 224/936 

Bergmekanikdagen 2020



 
Figur 6. MWD, huvudtunnel, 504, sections 224/929 – 224/936 

 

 
Figur 7. Bild från huvudtunnel, 504 (foto: Tomas Hellström) 

Slutsats, uppföljning delprojekt Norr, Förbifart Stockholm 
Uppföljning av över 1200 stycken behandlade/åtgärdade läckande bulthål inom delpro-

jekt Norr visar att antalet åtgärdade läckande bulthål motsvarar ca 18% av alla beställde 

bultar, detta jämfört med prognosen som är ca 5%. Förutom geologi, bultlängd och skärm-

geometrin kan stora andel åtgärdade bulthål bero på: 

• försök att borra ett nytt hål bredvid läckande bulthålet. Det innebär att borrning 

sker i område med kvarvarande vattenförande strukturer och risk att flera läckande 

bulthål uppkommer intill varandra innan ett ”torrt” bulthål hittas. 

• borrning av ett nytt hål bredvid det injekterade läckande bulthålet.  

 

Av 129 stycken undersökta rakhetsmätningar är endast 10 st som inte uppfyller kravet 

på 5% avvikelse, Fem stycken av dessa har redovisats som ”felaktiga” vid mätningen. 

Uppföljningen visar att majoriteten (58%) av hålen viker åt höger. Andelen hål som av-

viker uppåt är 69%. Vidare identifierades områden där flest läckande bulthål förekom-

mer, kritisk zon. I huvudtunnlar identifierades detta område strax innan överlappzonen 

(12–18 m från tidigare injekteringsstuffläge). Baserat på uppföljningen konstaterades att 
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geologi, bultlängden, skärmgeometrin samt hantering av läckandebulthål vara de viktig-

aste faktorer som har lett till läckande bulthål.  

 

Förslag till åtgärder för att minska förekomsten av läckande bulthål 
Baserat på utförd uppföljning avseende förekomsten av läckande bulthål inom delpro-

jekt Norr har förslag på injekteringsutförande och hanterande av läckande bulthål tagits 

fram. De framtagna förslagen har implementerats i slutet av 2019 och pågår inom del-

projekt Lovö inom Förbifart Stockholm. Förslagen baseras på handlingar för delprojekt 

Lovö samt text i AMA 10 gällande ”injektering av vattenförande bulthål”. Implemente-

ringen utförs på 4 st efterföljande skärmar inom FSE 303 i tunnel 301N med modifie-

ring av vissa förutsättningar som anges i teknisk beskrivning. Per sista januari har 3 in-

jekteringar utförts. Nedan följer en redovisning av de implementerade förslagen. 

 

Skärmgeometri 

Injekteringshål borras med olika stick bland annat för att passera flera strukturer i berg-

massan. Figur 8 visar principskiss för injekteringsklass B. Bultarnas längd, geologin 

samt bergövertäckningen avgör längden på stick.   

 

 

Figur 8. Principskiss för injekteringsborrhål med olika stick, 1A (till vänster), 1B (till 

höger). 

Stick för testområdet, FSE 303, tunnel 301N valdes till 6,5 (1A) resp. 5m (1B). Dessa 

mått är baserat på 4 meters bultar och bergöverteckning i testområdet, Fig. 9. 

 

Figur 9. Principskiss för injekteringshål med olika stick, för valt testområde. 
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Borrning av injekteringshål 

 
Vid borrning ska borrhål rensas genom upprepad blåsning och spolning med borrstång.  

Spolvattentryck ska vara minst 1 MPa och spolvattenflöde ska vara minst 25 l/min.  

Rensning ska fortgå tills rent spolvatten erhålls 

 

Arbetsgång: 
1) Borrning av samtliga nedåtriktade hål med stick på 5 resp. 6,5 m. 

2) Nedåtriktade hål ska skyddas enlig EN 12715 kap 8.2.4. Detta ska utföras med demon-

terbar packer innan borrning av ovanliggande hål i tak och vägg påbörjas.  

3) Borrning av vartannat hål i tak och vägg med ett stick på 6,5 m.  

4) Leverans av MWD-data till beställaren. 

5) Borrning av resterande hål i vägg och tak med ett stick på 5. 

 Avstånd från borrhålsspets till teoretisk tunnelkontur, sticket, får avvika maximalt 0,5 m. 

 

Nedåtriktade hål ska fyllas med injekteringsbruk från botten. Komplett hålfyllnad ska 

verifieras genom uppmärkning av slang för att säkerställa att hela den teoretiska längden 

går att få in, alternativt genom borrhålsfilmning. 

Vid injektering av enskilt hål ska maxvolym vara 500 liter för 24 m långa injekteringshål 

exkl. hålfyllnad. Uppnås 500 l och flödet är mer 2 liter/min, ska injektering fortsätta med 

ytterligare maximalt 200 liter med blandning 2.   

Alla hål som har uppnått maxvolymen ska noteras i injekteringsprotokollet. 

Hantering av stoppkriterier tid och ”nollhål” enlig Teknisk beskrivning.  

 

Injekteringsmedel ska vara av CEM I kvalité med d95 <20 µm. Vatten/cement talet 

(VCT) ska maximalt vara 1,2. Tid för muggprov får inte överstiga 4 timmar. 

Åtgärder vid förekomst av läckande bulthål inom Förbifart Stockholm, me-

todbeskrivning 
Vid förekomst av läckande bulthål, skall samtliga läckande bulthål injekteras och borras 

om enligt följande princip: 

• Läckande bulthål förseglas med demonterbar (”flergångs”) packer med anord-

ning för att släppa ut det samlade vattnet bakom packer. 

• För injektering av läckande bulthål används ett stabilt bruk (vattenseparation 

<2%) i tillägg till kraven på Bruksblandning 1 enl. TB.  

• Cement till injekteringsbruket ska ha en maximal kornstorlek D95<20 µm. 

• Vid utförandet används endast demonterbar packer och vattnet bakom packer 

ska släppas ut strax innan pumpning av cementbruket påbörjas. 

• Hål med samband ska injekteras samtidigt. Detta möjliggörs t.ex. genom an-

vändning av y-rör eller likvärdig utrustning. I undantagsfall eller vid 
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förhållanden med ett stort antal sambandshål, ska injektering utföras så snart en 

pump är ledig. 

• Minsta injekteringstid enl. TB ska hållas i alla bulthål. 

• Kontroll av hålavvikelse enl. Kontrollprogram berg. 

Geologi i området 
Geologiska karteringar av området (119/275–308) visar stor variation i bergstrukturen. 

Bergarterna består av sedimentär gnejs och röd granit. Parallella och lerfyllda (vit lera) 

sprickor har observerats där även visst vattenläckage förekommer. Under kartering kunde 

man även se injekteringsbruk i sprickor. Q-värdet i området varierar mellan 1,8 och 3,5. 

 

 

 
Figur10. Karteringsprotokoll, 301N, Sektion 119/275 – 119/308 
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Figur 11. Karterat område, 301N sektion 119/280 (Foto: Mehdi Bagheri) 

 

Uppföljning av injekterade områden 
Vid injektering av andra och tredje skärmen upptäcktes injekteringsbruk i bakomlig-

gande sektioner, både i tak (läckage i bulthål, figur 12) samt på vägbanan, (Figur 13).  

 

 
Figur 12 Utläckage av injekteringsbruk i bulthål, Sektion 119/280. 
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Figur 13. Ytläckage i vägbanan 

 

Området där förslagen har implementerats visar inte något större vattenläckage i 

sträckan 119/275–308 (tak och väggar). Det finns dock fuktfläckar i vissa delar.  

En sträcka på ca 32 m inom testområdet har förstärkts med ca 350 stycken 4m långa 

bultar. Av dessa bultar har endast en läckande bult (0,3%) observerats.  

Preliminära resultat visar en signifikant reduktion av läckande bulthål/bultar i testområdet 

jämfört med 2 tidigare injekteringar.  

 

En av orsakerna till så få läckande bulthål anses vara de olika stick som har anpassats. 

Dessa möjliggör att träffa flera strukturer och att injekteringen utförs i olika nivåer i för-

hållande till tunnelkonturen. Synligt injekteringsbruk i sprickor bekräftar brukets goda 

inträngningsegenskap. Goda inträngningsegenskaper har bidragit till att komma in till-

räckligt långt och på så sätt tätat områden där bulthålen borrats. Implementering av för-

slagen fortgår och resultaten kommer att redovisas i slutrapporten inom BeFo-projektet. 
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