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Inledning
Vid anläggande av tunnlar i berg behöver berget i de flesta fall tätas genom injek-
tering för att erhålla en tillräckligt torr miljö i tunneln samt begränsa omgivningspå-
verkan i form av grundvattensänkning. 

Tätning av bergmassan är en omfattande aktivitet i de flesta bergtunnlar som 
byggs i Sverige och vanligtvis utförs tätning med förinjektering vid tunnelfronten. 
Kostnaden för injektering utgör ofta en stor del av entreprenadkostnaden och inte 
sällan leder arbetena till tidsförskjutningar och ekonomiska tvister. Orsaken till 
detta är ofta att tolkningar av bergets egenskaper och hur injekteringen skall utfö-
ras varierar. 

Trafikverket har inom ramen för PIA, Produktivitetsförbättringar I Anläggnings-
branschen, tagit initiativ till ett utvecklingsarbete som benämns ”Enhetlig modell 
för projektering av berginjektering”. Syftet är att samla framtagen kunskap i en 
enhetlig modell, där tolkningar, bedömningar och arbetsmetoder inte ska skilja 
mycket beroende på vem som utför arbetet. Målet är att bättre och effektivare 
projektering så att injekteringsarbetet utförs på ett enhetligare tillvägagångssätt. 

Arbetet genomförs huvudsakligen under hösten 2015 och våren 2016 och kom-
mer att redovisas till sommaren 2016.

Arbetet som presenteras i denna artikel är arbetsmaterial som kan och kommer 
att ändras till den slutliga sammanställningen sommaren 2016. Syftet med artikeln 
och presentationen är att informera och få synpunkter som kan inkluderas i den 
slutliga versionen. 

Bakgrund
Stora framsteg har de senaste decennierna gjorts vad gäller förståelsen av kom-
ponenterna i det komplexa systemet berg – bruk – injekteringsteknik – styrning. 
Viss förbättrad tillämpning har detta resulterat i men generellt kan konstateras att 
forskningen inte resulterat i ett verkligt lyft i tunnelproduktionen, där injekteringsut-
föranden ofta ansätts utan en grundförståelse och med ad hoc-anpassningar i fält 
som inte följs upp. Utveckling av en branschpraxis saknas och injektering i projekt 
med liknande förutsättningar utförs fortfarande på olika sätt beroende på aktörer-
nas kompetens och erfarenhet. Stora skillnader i utförandet har observerats t o m 
mellan olika arbetsskift i samma injekteringsskärm. 

© 2016, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



För att åtgärda problemen behöver tillgänglig kunskap och förståelse tillämpas så 
att insatserna för injektering blir ändamålsenliga och effektiva. Detta bör ske på 
ett standardiserat sätt, så att injektering utförs efter samma principer oavsett per-
sonlig uppfattning. Ett standardiserat sätt möjliggör även utvärdering av design, 
utförande och resultat vilket är en förutsättning för fortsatt förbättring och effekti-
visering. 

Syfte
Syftet med projekt ”Enhetligt modell för projektering av berginjektering” är att få 
en mer sammanhållen process/modell för projektering, upphandling och genom-
förande av injekteringsarbeten. På detta sätt kan kostnaderna minska för injekte-
ringsarbeten och täthetskraven uppfyllas i högre grad. Ett av målen är att uppnå en 
effektivare projektering där resultatet av utförandet går att följa upp och därmed 
möjliggöra förbättringar inom injekteringsutförandet.

Projektet skall baseras på dagens kunskaper och erfarenheter om injektering 
i hårt sprucket berg. Ett sätt att nyttogöra dagens kunskap är att standardisera 
vissa frågor och moment i projektering och utförandeprocessen.

Genomförande
Arbetets upplägg
I stor omfattning är avsikten att arbetet genomförs i dialog med branschen. Detta 
sker huvudsakligen via upphandlade deluppdrag men även via enkäter, seminarier 
och presentationer på branschdagar, se Figur 1 nedan.

Arbetet utförs med en projektgrupp som ansvarar för helheten. Projektgruppen 
avrapporterar löpande till en av Trafikverket tillsatt referensgrupp.

För att stödja samtliga delar rörande injektering, samt tjäna som vägledning för 
upphandling av konsult- och entreprenadtjänster har arbetet struktureras i tre del-
områden:
• Karakterisering och design
• Teknisk beskrivning
• Kontrakt och ersättningsformer

Deluppdragen utförs som konsultuppdrag för att få en hög teknisk nivå på innehål-
let. Det finns dock även en annan anledning till att dessa utförs som konsultupp-
drag. Med fler utförare erhålls en bättre spridning och fler synpunkter på hela arbe-
tet än om arbetet hade utförts bara av en projektgrupp och därigenom underlättas 
förankringen och implementeringen. 

I den enhetliga modellen ingår karakterisering och design, som vidare ska vara 
styrande/vägledande för upprättande av teknisk beskrivning och mängdförteck-
ning som del av förfrågningsunderlaget. En väl genomtänkt och enhetlig projekte-
ring underlättar dessutom väsentligt att välja lämpliga upphandlingsstrategier och 
ersättningsform, vilket också är en del i arbetet med framtagande av modellen.
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Därtill har ett specialistuppdrag initierats ”Kontroll av injekteringsresultat” där syf-
tet är att förtydliga hur och när olika kontrollmetoder skall tillämpas för att verifiera 
injekteringsresultat i förhållande till omgivningskrav (miljödom). 

För att även fånga in synpunkter från övriga aktörer i branschen hålls informa-
tionsmöten, workshops och en enkätundersökning genomförs. Syftet med dessa 
olika aktiviteter är att fånga in och ta hänsyn till så många olika perspektiv på 
arbetet som möjligt. Även artiklar och presentationer på branschdagar syftar till att 
erhålla och kunna väga in branschens olika synpunkter. 

Slutligen skall projektet kunna införlivas i Trafikverkets arbetssätt, föreskrifter 
och anvisningar.

Enkät och workshop
På BeFo:s hemsida finns länken till enkätundersökningen som består av totalt 22 
frågor. Frågorna är grupperade i block som behandlar, Allmänna frågor, Projekte-
rade handlingar och kontrakt, Kontroller och uppföljning och Injekteringsutförande 
i tunneln. Exempel på frågor är:
• Bedömer du att det behövs ett mer enhetligt arbetssätt vid projektering och

utförande av injekteringsarbeten?
• Anser du branschen har en tillräcklig kompetens avseende injektering?
• Vilka handlingar eller moment anser du behöver förbättras?

Figur 1. Principskiss på projektets genomförande. Hela projektet genomförs med arbete i 
projektgruppen och referensgruppen, med upphandlade deluppdrag och med seminarier och 
annan branschdialog. 
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Avsikten är att få en någorlunda representativ bild av branschens uppfattning och 
var utveckling behövs. Den som besvarar frågorna får bara besvara det frågor där 
man är ”kompetent”. 

Av de hittills inkomna svaren kan följande konstateras att 13 av 14 svarande 
anser att ett mer enhetligt arbetssätt behövs avseende injekteringsarbeten. Däre-
mot så skiljer sig svaren åt betydlig avseende vad man anser behöver förbättras 
och utvecklas. Ingen av de svarande tycker att kontroller och uppföljning behöver 
förbättras vilket överraskar något. Just kontroller brukar ofta få kritik i det att det är 
för omfattande eller för omständligt. Avseende projekterade handlingar och kon-
trakt anser 6 av 14 att förbättringar behövs och avseende injekteringsutförande i 
tunneln anser 8 av 14 att förbättringar behövs. Några mer långtgående slutsatser 
av enkäten kan inte göras i skrivande stund utan får göras då fler svar inkommit. 
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Figur 2. Resultat från workshopen där 4 olika grupper angav vad som kunde standardiseras 
(S), bestämmas i designen (L) eller lämnas till entreprenörens beslut (E). Där endast en bokstav 
anges var grupperna överens. 
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På workshopen som hölls i november 2015 deltog ca 30 personer med olika teknisk 
bakgrund avseende injektering. Workshopen omfattade huvudsakligen en lista på 
aktiviteter vid injekteringsarbeten med uppgift för deltagarna att precisera vilka 
som kan standardiseras (S). Ett exempel på frågeställning är ”behöver man utreda 
hur djupt manschetten ska sättas eller kan detta standardiseras?” En annan upp-
gift var att ange vad som behöver bestämmas i design (L) och vad som kan läm-
nas öppet till entreprenören (E)? Fyra grupper arbetade separat att kommenterade 
olika aktiviteter med och resultatet framgår av Figur 2. 

Delutredningar
Karakterisering och design
Deluppdrag ”Karakterisering och design” utförs av Norconsult och Christiansson 
GeoEngineering. Av deluppdragen så är detta arbetet det som hunnit längst i skri-
vande stund och som också förbereder underlag för de båda andra deluppdragen. 
Beskrivningarna nedan är preliminära resultat från deluppdraget. 

Uppgiften är att beskriva hur berg kan karakteriseras och hur injekteringen 
designas på ett förenklat sätt – när kan detta tillämpas och hur? Deluppdraget 
utförs i två deletapper enligt följande:
1. Klassificera förutsättningar, undersökningsbehov och injekteringsutförande i

olika projekteringskategorier.
2. Underlag för en Projekteringsanvisning Injektering.

Deluppdraget skall främst fokusera på utredning och analys och att avrapportering 
sker i PM vilket ska ligga som underlag för framtagande av en Projekteringsanvisning. 

I del 1 utgörs av framtagande, beskrivning och ansättande av parametrar för 
olika typberg samt projektspecifika förutsättningar och krav objektgrupper vilket 
ska mynna i ett antal olika projekteringskategorier där respektive kategori innehål-
ler en enhetlig metodik avseende design och utförande.

Typberg ska beskriva förväntade egenskaper på en dominerande andel av 
svensk berggrund. Detta ska utgå från de hydrogeologiska, geologiska och struk-
turgeologiska viktigaste parametrarna. Parametrarna ska vara kvantifierbara för att 
tydligt kunna göra en bedömning av avgränsningar mellan olika typberg och utgöra 
regler för val. Deluppdraget har tagit fram förslag på 3 st typberg för bergmassan 
enligt figur 3 nedan. Större och avgränsade zoner föreslås hanteras separat.

De krav som ställs på berganläggningen utgörs av miljökrav på tillåtet inläckage. 
Ställda miljökrav på anläggningen anses utgöra ett underlag för projektering och 
bedömning/analys av detta ingår ej i uppdraget. Viktiga projektspecifika förutsätt-
ningar utgörs främst av drivningsriktning och bergtäckning. Bergtäckningen ses 
som kopplad till grundvattentrycket, vilket är en parameter som ofta nämns som en 
viktig karakteriseringsparameter för injektering. Detta eftersom grundvattentrycket 
är en styrande parameter vid inflödesberäkningar och den påverkar injekteringsut-
förande, bland annat injekteringstryck och krav på utrustning.
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För ett antal specifika förutsättningar, såsom komplex tunnelgeometri, liten eller 
stor bergtäckning samt närliggande skadeobjekt, krävs en projektanpassad meto-
dik vilken ska ingå i Projekteringskategori 3. 

Sammanställning av typberg och objektgrupper ska mynna ut i ett antal projekte
ringskategorier1. Dessa har föreslagits att beskrivas i en matris med objektsgrup-
per och typberg. I figur 4 nedan illustreras karakteriseringsprocessen.

1 Termen ”Projekteringskategori” är ett arbetsnamn som kan komma att ändras.

Figur 3. Preliminära förslag på Typberg för enhetlig injektering.

Figur 4. Illustration av en tentativ karakteriseringsprocess. Termen ”Projekteringskategori” är ett 
arbetsnamn och kan komma att ändras. 
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För respektive kategori ska undersökningsbehovet beskrivas, vilka parametrar 
som ska undersökas och med viket syfte. Detta innebär att en beskrivning av vilken 
undersökningsnivå som bör uppnås i respektive kategori. För en enklare kategori 
bör mindre omfattande undersökningar krävas men oavsett kategori ska under-
sökningarna och undersökningsbehovet kunna kopplas till parametrar vilka ska 
kunna följas upp för att kontrollera designantaganden. Undersökningsbehovet ska 
kopplas till de olika skedena med beaktande av vilken information som efterfrågas 
i respektive skede. Inom ett projekt ska det även vara möjligt att särskilja områden 
med olika förutsättningar och därmed ska olika kategorier och undersökningsbe-
hov kunna föreligga inom samma projekt.

Upplägget ska möjliggöra att man utgående från resultatet från undersökning-
arna och den information som erhålls kan verifiera ansatt kategori alternativt på ett 
dokumenterat, strukturerat och transparant sätt justera kategori då dataunderlaget 
ökar.

Beskrivning av de olika kategorierna kan skilja sig åt i sin utformning. Enklare 
kategorier kan exempelvis beskrivas med en typritning eller likvärdigt på en stan-
dardskärm medan kategorier med en bedömd högre svårighetsgrad snarare kan 
inriktas på att beskriva en process som ska utföras. 

Utöver dessa utförandelösningar kan i vissa fall, främst i de högre projekterings-
kategorierna, mer fokus på metodik/arbetsgång för dimensionering, undersök-
ningsbehov och osäkerheter/svårighetsaspekter behöva beaktas i designen och 
ska samordnas med övriga deluppdrag.

Teknisk beskrivning
Deluppdrag Teknisk beskrivning (TB) är nyss påbörjat och endast preliminära tan-
kar har ännu så länge presenterats. Uppdraget utförs av Tyréns och Besab. 

Målsättningen med deluppdrag Teknisk beskrivning (TB) är att ta fram text med 
standardiserade lösningar och moment samt riktlinjer på utförandet och kontrol-
ler beroende på resultat från Karakterisering och Design (K&D). I delprojektet K&D 
beskrivs hur man ska utföra karakterisering och design för en avrapportering i ett 
Projekterings-PM. I delprojekt TB ska detta kravställas och ge ett underlag för 
ersättning enligt delprojekt Kontrakt och Ersättningsformer (K&E). 

Vidare skall lösningarna och riktlinjerna kunna mängdas och därmed definieras i 
delprojekt K&E. Den framtagna texten skall därefter kunna bli underlag till komplet-
teringar i svensk byggtjänst beskrivningsverktyg för utförande- och materialkrav, 
dvs AMA och RA samt parallellt definierade i mät- och ersättningsregler MER.

Arbetsgången för deluppdraget är tänkt i 2 steg.
I steg 1 identifieras först ett antal moment som kopplade till injekteringsdesignen, 
praktiskt utförande samt kontroller/observationer beaktas.

De identifierade momenten ska i steg 1 specificeras för de olika projekteringska-
tegorierna. En del av dessa moment ska designas specifikt i varje injekteringslös-
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ning, andra moment kan standardiseras, då de inte har någon påverkan på injekte-
ringsdesignen (se Figur 2).

För identifieringen har deluppdraget preliminärt satt upp specifika ”krav för god-
känd injektering” per borrhål:
• Borrhålet skall ha uppnått minst teoretisk borrhålsvolym
• Borrhålet skall uppnått tryck och/eller tid enligt injekteringsdesignen
• Inget borrhål har tagit mer än maxvolym
• De löpande bruksprovningarna är inom gränskriterier

De moment som inledningsvis föreslås lämpliga att standardisera är:
• Borrhålsdiametern beroende på tryck och eventuellt rakhetskrav
• Hålrengöring
• Manschett, beroende på tryck, och dess placering
• Injekteringsordning
• Kriterier på material såsom slangar och koppling
• Brukskontroller, både förprovning i labb och fält samt löpande provning

Därefter skall tillsammans med delprojekt K&E de specifika eller grupperade 
momenten kunna kopplas mot mängder, dvs vilka momentet eller grupp av moment 
behöver mängdas för att kunna prissättas. Uppdelning av mängder kan variera 
beroende på projekteringskategori enligt deluppdrag K&D. 

Då steg 1 är fastlåst görs i steg 2 förslag på:
• Handlingar (text, ritningar/modeller etc) som kan/ska standardiseras
• Krav som har föreskrivits/tagits fram av K&D eller standardisering som kan

kopplas till specifik svårighetsgrad/klass baserat på K&D
• Kontroller/observationer som skall standardiseras och/eller bero av kraven/

kriterier från K&D samt åtgärder vid eventuell avvikelse. Förslagen inkluderar
metod och utföranderutiner såsom frekvens, mätkontroller och redovisning.

• Mängder som skall prissättas beroende på projekteringskategori

Kontrakt och ersättningsformer
Deluppdrag Kontrakt och ersättning (K&E) är nyss påbörjat och endast preliminära 
tankar har ännu så länge presenterats. Uppdraget utförs av Scandinavian Tunneling. 

Målsättning med delområde Kontrakt och Ersättningsform (K&E) är att i samver-
kan med både delområde Karakterisering och Design (K&D) och Teknisk beskriv-
ning (TB) klargöra vilka kontraktsformer och ersättningsformer som är ändamåls-
enliga för upphandling av injekteringsarbeten. Syftet är att få fram kontrakts- och 
ersättningsformer som är robusta, flexibla och uppmuntrar till teknikutveckling i 
både projekteringsfasen och i utförandefasen samt på utrustningssidan. 
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Entreprenören ska ha ett kontraktsmässigt incitament som stimulerar till ständig 
förbättring i samband med utförandet, dvs. vad som är bäst för projektet. Detta 
kan innebära t ex justering och val av injekteringsteknik, utrustning, material etc. 
Kontraktsformen skall även uppmuntra entreprenören såväl som projektören till att 
känna att det lönar sig att utföra arbetet väl oavsett i det fall oförutsedda störningar 
uppstår eller förändringar krävs pga avvikande förhållanden i bergmassan m.m. 

Kontraktsformen skall både främja för ett högt kvalitetstänkande och en god 
arbetsmiljö genom hela injekteringsprocessen samt hur skall krav på relevant och 
dokumenterad injekteringskompetens säkerställas i ett kontrakt.

Avseende utredning av kontraktsform är utgångspunkten att entreprenadformen 
skall vara en utförandeentreprenad. Föreslagna kontraktsformer ska inom ramen 
för en utförandeentreprenad visa på möjligheter till incitament i olika projekterings-
kategorier på injektering. Dessa projekteringskategorier tas fram och levereras av 
delområde K&D. Det är viktigt att både beställarens, projektörens och entreprenö-
rens perspektiv beaktas inom ramen för kontraktsformen/entreprenadformen samt 
tydliggör kontraktsparternas ansvars- och riskfördelning. Kontraktsformerna skall 
även vara förenliga med aktuell AMA AF och AB04. Föreslås avsteg från AB04 skall 
dessa avsteg väl motiveras.

Baserat på resultaten från de andra delområdena (K&D och TB) ska konkreta 
ersättningsformer för olika förutbestämda svårighetsgrader av injekteringsarbetet 
(projekteringskategorier) beskrivas i relation till föreslagen kontraktsform. Dessa 
kan vara, men behöver inte vara, lika för samtliga svårighetsgrader. Det är av stor 
betydelse att de förändringar som entreprenören vill genomföra också kontrakts-
mässigt går att hantera och att ersättningsformen bidrar till ett effektiv genomför-
ande och att de kontraktuella kraven på injekteringsarbetet i slutändan uppfylls. 

Ersättningsformerna skall även vara flexibla så att oförutsedda händelser och 
avvikelser kan hanteras på ett lättarbetat sätt med minimal produktionsstörning 
som följd. Hänsyn skall även tas till andra arbeten, ej injekteringsrelaterade, som 
indirekt påverkas (hinder enligt AB04) av störningar och förändringar i injekterings-
processen.

Avseende utredning av ersättningsform skall det även föreslås hur prissätt-
ning (klassisk MF som ansluter till MER, á-priser, á-tider etc.) skall ske i samband 
med anbudsgivning, jämförbara anbud och kalkylerbarhet skall eftersträvas, och 
hur skall reglering ske under genomförandet (måste inte nödvändigtvis vara den-
samma). Kostnadskritiska arbetsmoment som beskrivs i delområde TB skall iden-
tifieras. Alla kostnadsdrivande arbetsmoment inom injekteringsprocessen skall 
kunna prissättas och regleras. Därutöver skall utredningen även föreslå mät- och 
ersättningsregler (MER) för hur ingående injekteringsmoment skall mängdberäk-
nas och regleras. 

Från de andra delområdena kommer beskrivningar på moment som i olika hög 
grad kan komma att vilja varieras/ändras av entreprenören. Dessa ska diskuteras i 
detta uppdrag med synpunkter och förslag på hur detta ska hanteras mellan par-
terna (beställare/byggledning, projektör och entreprenör) och hur dessa i sådant 
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fall ska ersättas och hur moment samt eventuella förändringar i utförandeskedet 
ska regleras. 
• Vissa moment påverkar inte injekteringsresultatet och ska vara standardiserade

och inte ändras mellan olika projekt.
• Vissa moment kan inte ändras i utförandeskedet utan är låsta i projekteringen

och beskrivs i teknisk beskrivning.
• Vissa moment är beskrivna i teknisk beskrivning men kan komma att ändras i

utförandeskedet utifrån entreprenörens produktion.

Kontroll av injekteringsresultatet
Specialistuppdraget ”Kontroll av injekteringsresultatet” utförs av Åsa Fransson, 
Golder. Kontroll av injekteringsresultatet är en frågeställning som ofta hanteras 
relativt förenklat i projekten. Frågeställningen är hur man kan mäta och kontrol-
lera injekteringsresultatet på ett relevant sätt. Idealiskt så läcker tunneln in exakt 
rätt mängd och lika mycket per delsträcka och detta är också ofta den teoretiska 
utgångs punkten. Verkliga förhållanden är dock annorlunda och i dessa läcker 
 tunneln mycket olika från skärm till skärm och kanske till och med inom skärmen. 
Utmaningen blir därmed att mäta och medelvärdesbilda inläckaget så att det går 
att påvisa att man innehåller miljödomen och att man samtidigt inte ”övertätar” 
tunneln. 

Deluppdraget ”Kontroll av injekteringsresultatet” har som uppgift att beskriva 
möjligheter och problem med olika mätmetoder samt diskutera hur olika metoder 
kan tillämpas i de olika projekteringskategorierna. Det kan vara både strategiska 
och taktiska avväganden i detta. I tex ett fall där vi lätt klarar miljödomens krav 
och förhållandena är relativt homogena, räcker kanske mätning i något enstaka 
kontrollhål. I ett fall där förhållandena är heterogena är kanske mätdammar på vissa 
avstånd att föredra.

Målsättningen med uppdraget är också att mät- och kontrollfunktionen på 
inläckaget ska kunna utvecklas till att bli en observationsparameter. För att detta 
ska få full nytta krävs dock att hela processen från design till kontroll följer obser-
vationsmetoden. I det perfekta fallet kan, då hela processen utförs enligt obser-
vationsmetoden, en aktiv design utföras i princip på fronten och speciellt i fall då 
teknik som RTG (Real Time Grouting control) och On-line-mätning av bruksegen-
skaper tillämpas. 

Redovisning
Arbetet skall vara klart i mitten av 2016 och redovisas i en rapport som kommer 
utgöra underlag och rekommendationer för:
• Krav och råd på projekteringsmetodik (Projekteringsanvisning)
• Förslag till förändringar i AMA Anläggning och MER
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