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Arbete i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår ställer mycket höga krav på 
arbetsmiljö och säkerhet.

Bakgrund
På sträckan Göteborg-Alingsås finns flera mindre järnvägstunnlar i berg. Aspen-
tunneln öppnades för enkelspårsdrift 1914, för att senare byggas ut till dubbelspår. 
Efter återkommande problem med bergutfall och isbildning beslutade Trafikverket 
att systematiskt förstärka tunneltaket, täta tunnelportalerna samt frostisolera de 
sektioner som har återkommande isproblem. För att inte inkräkta på tunnelns fria 
utrymme, med dräner, bultar och ny sprutbetong, måste ett flertal tunnelsektioner 
också vidgas.

Bansträckan är en av de mest trafikerade i regionen därför ställdes höga krav på 
att minimera trafikstörningarna under arbetena. Detta fick till följd att arbeten endast 
kunde utföras nattetid på ett spår i taget och med trafik på det intilliggande spåret. 
Med dessa förutsättningar måste en stor del av arbetet i de olika skedena fokusera 
på säkerhet och arbetsmiljö. Redan i planeringsskedet genomförde  projektet ana-
lyser med avseende på arbetsmiljö, säkerhet, banarbetsplanering samt genomför-
barhet. Analyserna följde med projektet och bearbetades under såväl projekterings- 
som entreprenadskedet.
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2. Riskhantering inom Trafikverket
Målet för Trafikverkets riskhantering är att identifiera och behandla de risker som 
kan påverka förutsättningar att nå projektets mål. Riskhantering bidrar också till god 
intern styrning och kontroll.

Projektledare ansvarar för att riskhantering genomförs i alla projekt enligt gällande 
rutiner och, där så krävs, i samarbete med projektör och entreprenör. 
Riskbedömningen är den övergripande benämningen på de tre aktiviteterna risk-
identifiering, riskanalys och riskutvärdering. För vissa sakfrågor eller för särskilda 
ändamål kan särskilda tekniker/metoder vara lämpliga att använda för riskidentifie-
ring, -analys och -utvärdering. Oavsett vald metod ska följande krav uppfyllas. 

2.1 Riskidentifiering
De risker som identifieras ska beskrivas konkret. De risker som identifieras ska även 
vara unika. Riskidentifiering sker inom aktuellt uppdrag. Identifierade risker som 
påverkar kommande uppdrag/drift dokumenteras, kommuniceras och behandlas 
där de får störst effekt. En fördelning bör göras om risken påverkar aktuellt uppdrag, 
kommande uppdrag eller drift.

Identifierade risker, dess hot eller möjlighet samt en bedömning av riskens orsak 
ska skrivas in i respektive riskregister (riskverktyg) och snarast efter identifiering 
tilldelas en riskägare.

Figur 1. Ramverk för riskhantering
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2.2  Riskanalys
Riskanalysen utgör underlag för den kommande riskutvärderingen där det beslutas 
om huruvida risken kan accepteras eller måste behandlas. Analysen ska dokumen-
teras och innefatta åtminstone följande: 

• En bedömning av perioden då risken är aktuell
• En bedömning av riskens konsekvens med avseende på tid, kostnad, innehåll

enligt gällande riskkriterier (Bilaga 1)
• En bedömning av riskens sannolikhet enligt gällande riskkriterier (Bilaga 1)

Bedömning av sannolikhet och konsekvens ska göras av personer med lämplig 
kunskap och erfarenhet. Vid behov ska en bredare sökning av kunskap och erfaren-
heter utanför det enskilda projektet genomföras. De vidtagna åtgärder som minskar 
riskens sannolikhet och/eller konsekvens som eventuellt redan utförts ska tas med 
i bedömningen. 

2.3  Riskutvärdering
Samtliga risker ska utvärderas för att kunna ta beslut om de ska accepteras eller 
inte. Som underlag för utvärdering av kvalitativt bedömda risker används ett sam-
manvägt mått av riskens sannolikhet och konsekvens, riskprodukten. Varje risk får 
en riskprodukt för varje tids, kostnads- och innehållskonsekvens (funktion, hälsa, 
miljö samt kund och varumärke). 

Figur 2. Exempel på riskmatris
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2.4  Riskbehandling
Risker som inte accepteras ska behandlas. De övergripande alternativen för risk-
behandlingen är:

• Undvikas
• Förebyggas
• Begränsas
• Överföras.

En plan för aktuell riskbehandling ska dokumenteras i riskregistret och/eller i en 
separat riskbehandlingsplan i det fall behandlingen är mer omfattande eller kompli-
cerad. Riskbehandlingsplanen ska beskriva hur riskens konsekvens och/eller san-
nolikhet ska minskas tillräckligt mycket för att den ska kunna accepteras. Varje 
riskbehandlingsplan ska ha en utsedd resurs som tillser att planen genomförs och 
följs upp. 

Förslag till riskbehandling ska betraktas som möjligheter och beslut om genom-
förande tas.

Beslut om behandling dokumenteras i riskregistret och i aktuella fall i den se-
parata riskbehandlingsplanen. Efter genomförd behandling av risken skall den åter 
analyseras.

2.5 Riskrapportering och risköverlämning
Som en del av den ordinarie uppföljningen ska riskrapporter sammanställas för del-
givande inom Trafikverkets organisation. En riskrapport är ett underlag som sam-
manfattar och beskriver projektets riskexponering. Riskrapporteringen följer ordina-
rie rapporteringsrutiner inom respektive verksamhetsområde på Trafikverket.

Riskrapporteringen är en del i den periodiska rapporteringen och utgör även en 
del i underlaget för prognosuppdateringar, osäkerhetsanalyser och avsättning av 
riskreserver. 

Vid projektavslut ska en risköverlämning ske till den part som tar vid. Risköver-
lämning sker i enlighet med rutin för slutrapport och projektavslut. Risköverläm-
ningen utgör underlag för riskhanteringsarbetet för mottagande part. 

3. Projektfakta Aspentunneln
3.1 Anläggnings-och driftfakta för Aspentunnel
• Banan: Stråk 1, Västra Stambanan, bandel 612, Alingsås-(Partille).
• Banan driftsattes 1914 (som enkelspårstunnel) och byggdes senare ut till dub-

belspår och elektrifierades.
• Största tillåtna axellast, STAX, är 25 ton och största tillåtna vagnvikt per meter

är 8 ton.
• Högsta tillåtna banhastighet, STH, är 200 km/h. Ca 130 km/h på den aktuella

sträckan
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• Tunnellängd 270 m, bredd ca 10,5 m.
• Antal tåg i högtrafik, ca 8,5 tåg/tim och riktning. Genom punktinsatser kommer

trafiken öka till 10 tåg/tim och riktning inom några år.
• Typ av tågtrafik: Gods-, regional- och snabbtåg samt pendeltåg.

3.2 Underhålls-och tillståndsfakta
Dokumenterade underhållsåtgärder och aktuella tillståndsfakta:

• Före 1990 saknas säkra uppgifter om utförda besiktningar och underhållsåtgärder.
• 1994 Skrotning, bultning och injektering av tunnelportaler
• 1998 STAX 25 – upprustning. Enstaka bergåtgärder utfördes
• 2003 Bergras – ca 1,5 m3, ca 3,9 ton. Utförda åtgärder; Skrotning och bultning
• 2004 Bergbesiktning/inspektion
• 2005 Bergras – 3 block. Utförda åtgärder; 120 bult och 250m2 bergnät
• 2008 Inspektion av bärande huvudsystem. Bedömning; tillståndsklass 2
• 2009 Underhållsåtgärder; skyddsskrotning, bultning och temporär nätning

3.3 Planeringsskedet
3.1.1 Behovsanalys och val av åtgärdsstrategi
Utifrån dokumenterade underhålls- och tillståndsfakta påbörjades en behovsana-
lys för val av underhållsstrategi. I analysen konstateras att tunnelns tak behöver 
förstärkas med sprutbetong och bergbultar samt att områden med återkommande 
isproblem behöver förses med vatten- och frostisolering. Med denna strategi skulle 
tunnelns trafik- och driftsäkerhet höjas och minska risken för bergutfall, och med 
dem oplanerade avstängningar för underhållsåtgärder eller felavhjälpning. Alterna-
tivet hade varit att fortsätta med förtätade inspektioner och bergrensningsåtgärder 
med återkommande trafikstörningar som följd.

Planerade bergåtgärder omfattades av följande arbeten:

• Demontering av befintliga dräner
• Vidgning av trånga sektioner genom hydraulisk spräckning och hydraulhammare
• Bergrensning
• Rengöring av bergytor med vattenblästring
• Bultborrning
• Ingjutning av bultar
• Sprutbetong i taket
• Nya dräner med brandskyddsduk
• Tätning av tunnelportalerna genom cementinjektering
• Lätt betongbilning av tunnelportalerna (ej planerat arbete)
• Lagning av betongportaler med sprutbetong (ej planerat arbete)
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3.1.2 Projekt- och tidplanering
Under planeringskedets inledning upprättades en generell tidplan för hela projektet:

• 2008 Inspektion av bärande huvudsystem
• 2009 Start av planering för mer omfattande bergåtgärder
• 2010 Utredning genomförbarhet och kostnader för olika avstängningsscenarior.
• 2010 Preliminär dimensionering av sprutbetongförstärkning.
• 2010 Underhållsbehovsanalys
• 2011 Riskhantering och kalkylering
• 2011 Utredning utrymmesbehov genom mätning med laserskanning
• 2011 Ansökan om banarbetstider, PSB-ansökan
• 2012 Projektering
• 2012/2013 Entreprenadupphandling
• 2013 Entreprenadarbeten

3.1.3 Utredning av genomförbarhet och produktionskostnader
2010 påbörjades utredning av genomförbarhet och kostnader för olika avstäng-
ningsalternativ. En första kalkyl visade på kostnader mellan 10-20 miljoner bero-
ende på avstängningsalternativ. 

En stor del av utredningen kom att beröra vilken typ av avstängning som kunde 
vara möjlig. Personal från banarbetsplaneringen kontaktades och möjliga avstäng-
ningsalternativ diskuterades. Trots stor skillnad i produktionskostnad och större ris-
ker med avseende på trafiksäkerhet och arbetsmiljö var endast ett alternativ möjligt 
sett ur trafikstörningssynpunkt. Detta alternativ (alt. nr 3) innebar hög produktions-
kostnad och högre risker med avseende på trafiksäkerhet och arbetsmiljö än övriga.

Produktionskostnad för olika avstängningsalternativ i planeringsskedet. 

1. Totalavstängning båda spåren (4,5 veckor).  Kostnad, 14 milj. 

2. Totalavstängt, enkelspårdrift (10 veckor).  Kostnad ca 17 milj.

3. Avstängt spår nattetid, kl 22-06, enkelspårsdrift (14 veckor).  Kostnad 23,5 milj.

Avstängningsalternativ 3 innebar att alla arbeten i spårmiljö skulle komma att ut-
föras mellan klockan 22-06, 7 dagar i veckan under 12 veckor med enkelspårsdrift 
och med hastighetsnedsättning till 40 km/h på det trafikerade spåret. De sista 4 
 veckorna skulle arbetena komma att utfördas med båda spåren avstängda samti-
digt. Det totala behovet av spårtider för entreprenadarbetena kom att bli så omfat-
tande att banarbetena skulle komma att klassificeras som ett s.k. ”Planerat Stort 
Ban arbete” (PSB). Ansökan om spårtider måste därför göras senast 2 år innan 
 arbetena ska genomföras mot normalt 1 år. 

© 2014, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



3.1.4 Riskinventering, riskanalys och riskutvärdering
I planeringsskedet genomfördes också riskidentifiering och ett 50-tal risker identi-
fierades och analyserades. Varje risk analyserades och värderades utifrån konse-
kvens och sannolikhet med avseende på kostnad, tid, funktion, personskada, miljö 
och kund/varumärke. Ett flertal risker handlade om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och 
samordning med andra pågående projekt. 

Risklistan uppdaterades under hand. Varje risk gavs en ansvarig person och förslag 
på åtgärder för att göra risken acceptabel eller i bästa fall göra så att risken kan tas 
bort helt. 

Figur 3. Exempel på risklista

Figur 4. Exempel på Riskmatris med olika eskaleringsgrader
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3.1.5 Exempel på risker ifrån planeringsskedet
Inmätning av tunnelsektion
En av de större riskerna vi identifierade i planeringsskedet var att det saknades till-
räckligt noggranna inmätningar av befintliga spår och tunnelsektioner. Mätningarna 
skulle ligga till grund för att avgöra hur stort utrymmesbehovet var för att få plats 
med ny sprutbetong, inkl. bultar, och nya dräner i tunneln utan att inkräkta på tun-
nelns fria utrymme. Med hjälp av mätningarna kunde också behovet av strossning 
beräknas vilket kom att påverka hur mycket spårtid dessa arbeten erfordrade. Mät-
ningar genomfördes (skanning) före projekteringsskedet för att få klarhet i stross-
ningens omfattning och i fall ytterligare spårtid måste sökas för strossning. 

Sprutbetong
En annan risk gällde sprutbetongens härdningstid. Fanns det risk att nysprutad 
betong kunde falla ned p.g.a. tryck- och sugkrafter från passerande tågtrafik efter 
avslutat skift? Under planeringsskedet bedömde vi inledningsvis att det skulle vara 
möjligt att få genomföra entreprenadarbetena med totalavstängning på ett spår i 
taget, varför denna risk bedömdes som låg. Detta var en felaktig bedömning då 
arbetena skulle komma att få utföras nattetid på ett spår i taget. Risken kom därför 
att höjas upp och främst hanteras under projekteringsskedet. 
Ytterligare en risk var frågan om vilken slutlig vidhäftningshållfasthet som sprutbe-
tongen kunde förväntas uppnås. Då tidigare erfarenheter t.ex. från Gårdatunneln 

Figur 5. Exempel på inmätt sektion med angivet avstånd (m) mellan två olika förekommande 
lastprofiler som passerar genom tunneln.
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visat på stora problem med att uppnå tillfredsställande vidhäftning i befintlig tunnel 
valdes därför en bergförankrad sprutbetong. Att sandblästra bergytorna bedömdes 
inte vara möjligt på korta arbetstider och de omfattande arbeten det skulle innebära 
att skydda befintlig anläggning och hantera all blästersand. 

Trafiksäkerhet
En annan risk utgjordes av passerande tågtrafik och det faktum att spåravståndet i 
tunneln var så pass litet att det fanns risk att personal och arbetsutrustning kunde 
komma innanför det trafikerade spårets skyddszon (=2,20 m från närmsta räl). Ex-
empel på aktiviteter där fysiska skydd behövdes var; vid arbeten från lift, vid borr-
ningsarbeten och sprutningsarbeten samt rengöring av bergytor. 

Elsäkerhet
Alla arbeten inne i tunneln skulle ske med strömlös kontaktledning på det avstängda 
spåret. I samband med att banarbetstider söktes, ingick även att kontaktledningen 
skulle få göras spänningslös på den aktuella sträckan.

3.2 Projekteringsskedet
3.2.1 Riskinventering, riskanalys och riskutvärdering
Ingångsparametrarna för riskhanteringen under projekteringsskedet utgjordes av 
den risklista som upprättats och bearbetats under planeringsskedet. 

Under hela projekteringen genomfördes regelbundna möten avseende risk- och 
arbetsmiljöfrågor, där projektörens teknikhandläggare och BAS-P deltog tillsam-
mans med beställarens projektledning och teknikhandläggare. Syftet med mötena 
var att så tidigt som möjligt identifiera nya och bearbeta tidigare identifierade risker 
så att acceptabla risknivåer kunde uppnås. 

3.2.2 Exempel på risker ifrån projekteringsskedet och riskeliminering
Här följer ett antal arbeten med identifierade risker och de åtgärder som vidtogs 
under projekteringen för hantera några av dem.

Sprutbetong
En viktigfråga som berörde sprutbetong var att den kanske inte uppnår rätt håll-
fasthet inom fastställd tid? Beställarens krav på tryckhållfasthet var 4 MPa efter 4 
timmar. Frågan som också diskuterats under planeringsskedet utreddes och under-
söktes, bl.a. om det fanns möjlighet att använda sprutbetong baserat på snabbhär-
dande cement i stället för anläggningscement som normalt används. I nedanstå-
ende sammanställning redovisas de utredningar och provningar som genomfördes 
för att verifiera kravställningen:

• Vattenprovtagning och analys av inläckande vatten i Aspentunneln för bedöm-
ning av risken för korrosivt vatten och för bedömning av behovet av sulfatresis-
tent cement.
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• Analys och utvärdering av data från mätningar av bergets temperatur under vår- 
och sommartid för Åsatunneln mellan 2007-2012.

• Beräkning av erforderlig vidhäftning med hänsyn till aktuell tågtrafik (typ av tåg
och hastighet). Jonas Holmgren Bergab.

• Studie av förhållandet mellan sprutbetongs tidiga tryckhållfasthet och vidhäft-
ningshållfasthet, Jonas Holmgren Bergab.

• Kalorimeterprovning av snabbhärdande cement vid olika temperaturer och med
olika mängd acceleratortillsatser och fabrikat vid CBI.

• Provsprutning av fiberarmerad sprutbetong i lådor. Citybanan, BYGGS.
• Erfarenhetsåterföring av utförande och provning av sprutbetongs tidiga hållfast-

hetsutveckling, SIKA.

Ovanstående utredningar och provningar visade på att det var en rimlig kravnivå 
och att den var möjligt att uppnå vid bergtemperaturer omkring 8-12°C. 

Redan i planeringsskedet hade projekttidplanen försetts med extratid för för-
provning av olika sprutbetongrecept. 

Arbetsmiljö,inkl. trafik- och elsäkerhet
Ett stort antal arbetsmiljörelaterade risker identifierades och behandlades i projek-
teringsskedet och sammanfattades i ett underlag till arbetsmiljöplan som BAS-P 
upprättade. För de olika riskmomenten beskrivs de åtgärder entreprenören måste 
bearbeta och arbeta in i sin arbetsmiljöplan som t.ex. förundersökningar, konstruk-
tiva överväganden och åtgärder, säkerhetsförberedelser, tillstånd och särskilda tek-
niska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Miljö
Två utredningar genomfördes beträffande miljörisker.

• Riskanalys för vibrationsalstrande arbeten i berg. Analysen behandlade arbeten
som sprängning, schaktning, packning, buller från maskiner, stomljud från borr-
ning och redovisade kontrollåtgärder.

• Kontrollprogram för grund- och ytvatten. Omfattades av befintliga brunnar,
grundvatten och närliggande våtmark samt sjön Aspen.

• Ovanstående kontrollprogram kom att ingå i bygghandlingen.

3.3 Entreprenadskedet
Efter att entreprenör tilldelats överklagades beslutet, vilket ytterligare försenade en-
treprenadstart, entreprenörens tid för planering och framförallt förprovning av sprut-
betongrecept, med ca 3 veckor.
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3.3.1 Arbetsmiljörisker
Efter kontrakt upprättade entreprenörens projektledning och BAS-U en ny risk-
lista med ett 40-tal risker baserad på Trafikverkets risklista från projekteringen och 
arbets miljö plan. Efter analys och värdering av ingående risker tog entreprenören 
fram åtgärder för att hantera riskerna och minska dessa till en acceptabel nivå. 
Åtgärderna handlar om allt från utbildning och information till personal och under-
entreprenörer till anpassning av arbetsberedningarna för ingående arbetsmoment 
och aktiviteter. I dessa åtgärder ingick även att t.ex. bygga fysiska skydd av olika 
slag på arbetsvagnarna.

Bild 6. Dragfordon med två vagnar med liftar och fysiska skydd för att liften inte ska kunna 
svängas in i trafikerat område.

Bild 7. Dragfordon med tre vagnar med borrmaskiner och fysiska skydd för att borrarmen inte 
ska kunna svängas in i trafikerat område.
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Sprutbetongarbetena kom att behandlades som en särskild risk och en separat 
risklista upprättades för dessa arbeten. 

Entreprenörens bemanning utgjordes av följande: Ett skyddsombud och en arbets-
ledare per skift. Sju yrkesarbetare arbetade natt sju dagar i veckan och därefter 
skiftbyte. Två personer utgjorde dagstyrkan. Bas-U hade under entreprenadarbe-
tena regelbundna samordningsmöten med angränsande underhållsprojekt.

Bild 8. Dragfordon med tre vagnar med utrustning för betongsprutning på. Två traktorgrävare med 
lift och rälsföljare syns också på ömse sidor av vagnarna med sprutbetong utrustningarna på. 

Exempel på Entreprenörens risklista med avseende på sprutbetong
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3.3.2 Exempel på risker ifrån entreprenadskedet och riskeliminering
En av de viktigaste arbetsmiljöriskerna handlade om personalens medvetenhet om 
de identifierade riskerna. Risken hanterades genom tydlig och daglig information till 
personalen:

• Startmöte med alla arbetsledare, yrkesarbetare, underentreprenörer och fokus
på säkerheten och utbildning (Råd&Skydd), genomgång av arbetsmiljöplan,
 projekt plan, samt arbetsmiljöföreskrifter.

• Inför varje skift hålls en timmas möte med hela arbetsstyrkan med fokus på säker-
het och produktionsplanering.

• Ordningsreglerna förtydligades. Konsekvensen vid upprepad överträdelser av
säkerhetsföreskrifter (varning muntlig/skriftlig) var avvisning från arbetsplatsen,
vilket inträffade vi ett tillfälle.

• Vid produktionsplanering användes inplastade bilder på varje fordonsekipage
för få rätt logistik och säkerhet i förhållande till planerade aktiviteter. Så snart
man transporterats fram till tunneln måste alla måste veta vad som ska göras.
För att ytterligare stryka under vikten av att alla måste veta vad som skulle göras
gjordes alla medvetna om vad en minut kostade med personal, maskiner, säker-
het etc.

• Efter avslutat skift, användes ca en halvtimma för avrapportering till dagperso-
nalen beträffande protokoll, checklistor, dagbok, beställning av material, repara-
tioner, flytt av maskiner och planering av nästa skift.

Passerande tågtrafik
En av entreprenadförutsättningarna var att hastigheten för passerande tåg var ned-
satt till 40 km/h. Då det inte fanns någon inplanerad spårtid att montera och de-
montera hastighetsnedsättningen före och efter varje arbetsskift fick dessa arbe-
ten utföras på planerad trafikavstängning vilket i praktiken kom att innebära kortare 
arbetsskift. Ett alternativ som banarbetsplaneringen kunde acceptera ur trafikpå-
verkan var att begränsa hastighetsnedsättningen till endast 70km/h och att den då 
hade gällt kontinuerligt under hela entreprenadtiden. Detta kunde inte accepteras av 
entreprenören med hänsyn till ökade arbetsmiljörisker och att det höj och sänkbara 
skyddet vid sprutning inte skulle klara tryck- och sugkrafterna från passerande tåg.

Arbete intill trafikerat spår
För att kunna arbeta säkert intill trafikerat spår var ett fysiskt skydd viktigt att anord-
na med avseende på personal, maskiner och utrustning. En plankvägg anordnades 
på alla vagnar där borrmaskiner och liftar stod uppställda. Skydden skadades under 
arbetena och fick repareras efter hand.

För vissa arbeten bedömdes riskerna så pass stora att dessa endast fick utföras 
under dubbelspårsavstängning. Detta gällde t.ex. vid borrning av den nedersta bul-
traden i väggen och de två raderna närmast spårmitt.
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Sprutbetong
Förprovningen kom att genomföras under viss tidspress p.g.a. tilldelningsbeslutet 
överklagades. När entreprenör kontrakterats hade den ursprungliga planeringstiden 
väsentligt minskat. 

Som tidigare nämnts var det viktigt att kunna uppnå kravet på tidig hållfasthet. I 
Trafikverkets provningar på tidig baserades sprutbetongen på snabbhärdande ce-
ment. Men p.g.a. att betongstationerna oftast bara har behållare för två olika ce-
ment (Bygg- och anläggningscement) kom entreprenören att använda byggcement 
till sprutbetongen. 

Vid förprovning provades sprutbarhet, mängd acceleratortillsats (Sigunit 8%), olika 
tillsatsmedel (flyttillsatser, luftinblndning etc.) siktkurva ballast, tidig tryckhållfasthet 
samt temperatur. Kravet från Trafikverket var 4 MPa efter 4 timmar. Uppnått resultat 
2 MPa efter 4 timmar. Kravet sänktes av Trafikverket, efter ytterligare utredning av 
tidigare provning från projekteringsskedet och resultat från förprovningen, till 2 MPa 
efter 4 timmar.

Produktionssprutning – Sprutning provades inledningsvis endast i vägg utanför tun-
neln och sedan anfang inne i tunneln. Provning av tidig tryckhållfasthet (HILTI/Sika, 
Mecmesin) samt temperaturmätning utfördes varje skift. Under produktionssprut-
ningen uppnåddes inte det reviderade kravet på 2 MPa efter 4 timmar. Därför kom 
sprutningen att avslutas ca en timma tidigare än planerat före skiftslut för att ge 
sprutbetongen mer tid att härda innan tågtrafiken släpptes på med full hastighet. 
Total area som sprutades, 4235 m2, tjocklek 60 mm, fiberarmerad. Hålfatshetsklass 
C32/40. 

Bild 9. Utsättning 
av bulthål från 
spärrad korg (när-
mast). Bultborrning 
från tågvagn; totalt 
1753 bultar, c-c 
2,0 m, längd 3 m.
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Bild 10. Sprutning 
under dubbel-
spårsavstängning 
då området mellan 
kontaktledningarna 
utfördes.

Bild 11. Sprutning 
av tak under enkel-
spårsdrift. Skyddet 
mot det trafikerade 
spåret utgörs av 
en höj- och sänk-
bar presenning 
som vid sprutning 
trycks upp mot 
tunneltaket.
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Bild 13. Skydd av ledningar 
(rörisolering) och bärlina vid 
betongsprutning. Skyddet 
monteras och demonteras 
varje skift.

Bild 12. Detaljbild på höj- 
och sänkbar skydd som vid 
sprutning trycks upp mot 
tunneltaket.
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Bild 14. Bultborrning från järnvägsvagn.
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Passerande tågtrafik – traktorgrävarna begränsad svängradie 
Högspänning – Elsäkerhet 
Under alla arbeten i tunneln fanns minst två elarbetsansvariga på plats. Dessutom 
fanns två till tre tillsyningsmän som i första hand övervakade traktorgrävarnas för-
flyttningar längs spåret. Ett annat skäl att ha tillsyningsmän vid traktorgrävarna var 
att det inte fanns något fysiskt skydd mot det trafikerade spåret för de av persona-
len som arbetade i marknivå. 

Vid risk för åska i närområdet ska pågående arbeten avbrytas omedelbart. 
Byggledningen prenumererade under entreprenadtiden på speciella åskprognoser. 
Då vattenblästring utfördes på alla bergytor som skulle betongsprutas användes 
samma fysiska skydd som vid betongsprutning. Eftervattning av nysprutad sprut-
betong utfördes från korg monterad på traktorgrävare från nära håll, <2m.

Dräner
En stor del av riskerna vid dränsättning, närheten till kontaktledning och vind draget 
från passerande tåg, kom att elimineras genom att arbetena till största delen ut-
fördes på dubbelspåravstängningarna. Dränsättning på en vägg kunde emellertid 
utföras vid enkelspårsdrift under vissa förutsättningar. 

Bild 15. Dränsättning från traktorgrävare med rälsföljare. Dränsättning utfördes i huvudsak vid 
dubbelspårsavstängning pga. riskerna att arbeta i närheten till kontaktledning och risken för 
vinddrag från passerande trafik.
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3.3.3 Incidenter/avvikelser
Trots genomförd riskhantering uppstår ibland nya risker. Det kan t.ex. vara risker 
som inte identifierats i tidigare skeden, risker som uppstår eller ändras pga. ändrade 
förhållanden eller risker som inte kunnat förutses. 

• Exempelvis införandet av nya säkerhetsföreskrifter för hur tunga spårgående ar-
betsmaskiner får köra på och av spåret. Denna risk fanns med i risklistan från
planeringsskedet. De nya säkerhetsföreskrifterna föranledde att entreprenören
fick planera om sitt arbetssätt och sin logistik i början och slutet av varje arbets-
skift då traktorgrävare användes.

• Användning av lift uppställd på järnvägsvagn utanför tunnel. Tillsyningsman-
nen stoppade arbetet då det fanns risk för att liftens motvikt skulle komma att
svänga ut mot det trafikerade spåret och in i säkerhetszonen. Planerade riskåt-
gärder för användandet av lift omfattade endast förhållandena inne i tunneln och
inte arbete från lift utanför tunneln.

• En person avvisades från arbetsplatsen för att han inte följde arbetsplatsens
säkerhetsföreskrifter.

• Mindre oljeläckage från maskiner vid två tillfallen.

Bild 16. Schakt längs bergvägg för 
montering av drän så nära mark-
dräneringen som möjligt.
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4. Erfarenheter
Den viktigaste erfarenheten är ändå den att med god planering, information och 
utbildning samt stort fokus på riskhantering går det att arbeta på ett säkert sätt intill 
trafikerat spår

• Söka tider i trafikerat spår för att montera/demontera hastighetsnedsättning
• Vattenblästring ger bättre vidhäftning än beräknat (0,42-1,79 MPa i detta fall). En

mindre andel förankringbultar kan antas behövas än 100%.
• Förprovning av sprutbetong bör utföras på en riktig bergyta och inte betong-

element
• Förprovning bör också utföras i samma temperatur som berget kommer att ha

under entreprenaden.
• Tunnslipsanalys och tryckprovning från sprutbetongprover i tunneln visar på god

beständighet.
• Tids- och genomförbarhetskalkyler för att beräkna entreprenadtiden och beho-

vet av spårtid måste ha en relativ hög detaljeringsgrad.
• Snabbhärdande sprutbetong kan användas i andra projekt då arbetstiderna i

spåret är korta, under förutsättning att inte risk för sulfatangrepp eller akali-kisel-
reaktioner på betongen föreligger.

• Hydraulisk spräckning för att vidga tunnelsektioner är under vissa förutsättning-
ar en bra metod.
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