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Inledning
Spillvattentunneln mellan Lerum och Partille är en viktig del 
av Göteborgs underjordiska avloppsvattennät. Sammanlagt har 
Göteborg i dags läget mer än 130 km underjordiska spillvattentunnlar 
i drift (se bild 1). Den senaste av tunnlarna byggdes i början av 
1980-talet.

Samhället Lerum med sina nästan 40.000 invånare och många 
industrier får med spillvattentunneln Lerum – Partille en anslutning 
till reningsverket ”Ryaverket” i Göteborgs hamnområde. Lerum 
slipper med anslutningen en nödvändig uppgradering av det 
befintliga reningsverket vid sjön Aspen. 

Projektets beställare är Gryaab AB, som ägs av 7 kommuner: 
Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. 
Ryaverket är Sveriges andra största reningsverk för avloppsvat-
ten och behandlar dagligen avloppsvatten för drygt 630.000 
invånare. Inkluderas avloppsvatten från industrin så behandlas 
totalt motsvarande 826.000 personekvivalenter.

Projektbeskrivning
Projektets huvuddelar är:

• Drivning av 320 m arbetstunnel med en tvärsektion av ca 25 m2 och 14% lutning

• Drivning av 8.000 m spillvattentunnel med en teoretisk tvärsektion av ca 12,5 m2

och 1 promille lutning

• Olika betongarbeten:

❍ Portal i Hulan, Lerum

❍ Portal för arbetstunneln i Råhult, Partille

❍ Mätrummet i Björndammen, Partille där mängden avloppsvatten ska mätas

❍ Fläktrummet i Hulan, Lerum

❍ 8.000 m betongränna för spillvattnet

Bild 1: Göteborgs underjordiskt nät 

av avloppstunnlar

Bild 2: översiktsritning Spillvattentunnel 

Lerum - Partille
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Förfrågan och kontraktet
För upphandlingen av projektet valde beställaren en intressant väg. 
Projektets förfrågningsunderlag beskrev 2 alternativ att räkna på:

a) Tunneldrivning konventionellt med metoden borrning och sprängning:
Det här alternativet valdes i det slutgiltiga kontraktet.

b) Tunneldrivning maskinellt med användning av en Tunnel Boring Machine, TBM:
Den maskinella varianten utgick från att tunneln drevs i sin helhet från Björndammen i Partille med TBM`s
startpunkten i en befintlig arbetstunnel. Etableringsytan låg i närheten av ett bostadsområde i Björndammen/
Furulund. Tunneldrivningen med TBM med förinjektering varje 15:e meter kompletterade utförandevarianten
från byggherren.

Efter utvärdering av offerterna fastställdes den konventionella metoden – variant a) enligt ovan – som billigast 
och tunnelspecialföretaget Beton- und Monierbau från Innsbruck, Österrike (kort BeMo) skrev på kontraktet 
under januari 2007 efter 3 månaders upphandlingstid. BeMo`s svenska filial grundades därpå i början 2007.

Varianten med konventionell tunneldrivning kräver funktionsmässigt utföranden av en spillvattentunnel med 
bara 7 m2 area. Handlingarna öppnade möjligheten för entreprenören att öka arean på grund av driftsmässiga 
skäl upp till 20 m2, men begränsade den ekonomiska ersättningen till en area av 12 m2. Med hänsyn till de här 
kontraktskraven försökte Bemo således att utveckla en tunnelarea runt borriggen – som är den största utrustningen 
i tunneln – samt ventilations tuben som kom att vara nödvändig pga resultatet av ventilationsberäkningen. 
Resultatet av den här optimeringsprocessen var en tunneltvärsektion med en bred av 2,80 m och en höjd av 
4,0 m. Den teoretiska arean blev då ca. 12,0 m2. Sidonischer utförs med regelbundna avstånd. Deras utformning 
optimerades under byggskedet för att passa byggkoncepet. Avtalsformen är en generalentreprenad. Byggarbetena 
började under mars 2007 och pågår. Entreprenaden skall vara färdigställd vid årsskiftet 2010/ 2011.

Geologiska och hydrologiska förhållanden:
Den bergtekniska prognosen visar huvudsakligen granodioritisk gnejs med bra till mycket bra kvalitet. Enkla 
svaghetszoner med sämre berg- och vattenförhållanden är prognostiserat, framför allt vid zonerna under Kåbäcken, 
ca 1,2 km innanför tunnelslutet mot Partille, och under Bråtamossen, ca. 500 m före tunnelslutet mot Lerum. 
Dessa områden kan komma att vara problematiska. Q-systemet används som vanligt för bergklassificeringen 
och som grundlag för bergförstärkningen. Gränsvattenmängden för det tillåtna inläckaget fastställdes till 9,0 l/s 
för hela projektet, vilket motsvarar 6,0–7,0 l per minut och 100 meter längs med tunnelsträckan. Mätvallarna 
för mätningen av det inläckande grundvattnet byggs med ett avstånd av ca 1.000 m. Vattenmätningarna utförs 
varannan vecka på måndag morgon. Resultaten måste redovisas snarast till beställarens platsorganisation.

Förundersökningsprogrammet:

Tidigare utförda undersökningar kompletterades med 
• en fältkartering
• seismiska undersökningar
• flera kärnborrningar med vattenförlustmätning
• jord- och bergsonderingar i områdena med låg bergtäckning
• bergmaterialprov samt utvärdering av proven för tunneldrivningen

och användbarhet av berget viktiga parametrar
• en geohydrologisk utredning och bedömning

Den resulterande rapporten kom att vara underlag för bygghandlingen.
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Bebyggelse:

Tunnellinjen sträcker sig huvudsakligen genom obebyggda områden. Vid de båda tunneländarna, vid Furulund/ 
Björndammen på Partille sidan respektive Lilla Bråta på Lerum sidan, finns bebyggelse ovanför eller vid sidan 
av tunneln (se bild 2). Bergtäckningen i de här områdena är 50-60 m vid Furulund/Björndammen och < 20 m 
vid Lilla Bråta.

Utförande:
Tunneldrivningen utförs från en arbetstunnel som börjar i Råhultsområdet i Jonsered (se bild 3). Påslaget av 
arbetstunneln ligger bara ca. 70 m söder om motorvägen E20 (Göteborg – Stockholm). Arbetstunneln är den 
enda tillfarten till huvudtunneln under byggskedet och har en lutning av 14% innan den efter 320 m anknyter 
till huvudtunneln. Vid knutpunkten delas huvudtunneln i 2 delar, som är 3.500 m lång mot Partille och 4.500 m 
lång mot Lerum. Knutområdet skapades som ett bergrum med 286 m längd och en tvärsektion som tillät 
installationen av 2 set räls, sida vid sida. Knutområdet kompletterades dessutom med flera speciella tunnlar som 
blev nödvändiga på grund av driftskäl. Bild 4 visar t.ex. en tillfartstunnel för transport av stora utrustningsdelar, 
en verkstadstunnel för en underjordisk verkstad och en vändtunnel som behövs för att kunna vända rälsbundna 
maskiner.

Bild 3: Påslag arbetstunnel i Bild 4: Knutpunkten (”bangården”) med arbets-,

Råhult (Jonsered) tillfarts-, verkstads-, vänd- och spillvattentunneln

Utlastningssystemet som används är en kombination av 
konventionell och rälsbunden utlastning. Bärare av typ 
GHH kör det sprängda berget från stuffen tillbaka in i så 
kallade lastnischer (bild 5) som finns max 500 m bakom 
tunnelstuffen. Där lastas berget med små hjullastare på 
rälsbundna vagnar. Tåget med de fyllda vagnarna dras till 
knutpunkten där de töms i lastfickor. Berget krossas med 
en fast installerad kross och transporteras upp till markytan 
med transportband.

Bild 5: Lastnisch
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Utrustning

Ventilation

På den kortare sträckan (3.500 m + 320 m arbetstunnel) används 2 stycken 
ventilationsfläktar med en sammanlagd effekt av ca. 70 kW. Den längre 
sträckan (4.500 m + 320 m arbetstunnel) mot Lerum får 2 ventilationsfläk-
tar på 90 kW. Diametern på fläkttuberna är 1.100 mm i arbetstunneln och 
bangårds området samt 850 mm i den lilla spillvattentunneln. Ca 2.000 m 
från arbetstunnelpåslaget placeras en tryckstegringsfläkt (bild 6).

Den långa tunneln kräver stor noggrannhet vad gäller installationen 
av fläkttuberna samt eventuellt nödvändiga reparationer av läckage på 
fläkttuberna.

Utlastning:

För utlastningen används låga transportlastare av typ GHH som trans-
porterar berget från tunnelstuffen tillbaka till lastnischer som finns på 
ett avstånd av ungefär 500 m från varandra. Skapandet av lastnischerna 
tillåter:

a) mellanlagring av berg från en 4 m salva
b) last- och vändmöjlighet för en små hjullastare av typ Liebherr LH510,
som används för att lasta på rälsvagnarna (bild 7)

Rälsen med spårvid 900 mm installeras bara så långt att tåget kan 
”parkera” framför lastnischen för att bli lastat. Transport av det utsprängda 
berget sker rälsbundet mellan lastnischen och tippfickorna. Tippfickorna 
är belägna på bägge sidorna om krossen, vid knutpunkten (bild 8).

Det utsprängda berget krossas till en max kornstorlek av ca. 150 – 200 mm. 
Det krossade materialet transporteras med transportband till markytan 
(bild 9). På grund av kurvan i arbetstunneln och den begränsade platsen 
på etableringsplatsen var det nödvändigt att dela transportbandet i 3 olika 
delar med överlämningsstationer.

Bild 6: Montage av trycksteg-

ringsfläkten i tunneln mot 

Partille; ca. 2.000 m från 

påslaget

Bild 7: Lastning på rälsvagnar 

i lastnischen

Bild 8: Kross i knutpunkten

Bild 9: Transportbandet
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Specialutrustning

På grund av den lilla arean på tunneltvärsektionen blev det nödvändigt att 
utveckla olika maskin-”set-up`s” speciellt för den här tunneln. Exempel 
på detta är injekteringsutrustningen som sitter på plattformen på ett 
specialfordon från Piccini (bild 10) och sprutbetongroboten Aliva PM407 
(bild 11) som utrustades med en eldriven kompressor för att göra maskinen 
så självgående som möjligt.

Säkerhetskoncept	på	byggplatsen

Säkerhetsfrågorna fick från början stor betydelse på arbetsplatsen. Den 
begränsade tunnelarean i kombination med faktumet att det under en lång 
period bara finns en enda nedfartsmöjlighet i tunnelsystemet, begränsar 
starkt chanserna för räddningstjänsten och byggplatspersonal att kunna 
ingripa framgångsrikt vid olycksfall. Det mest kritiska scenariot bedöms 
vara utvecklingen av en brand som blockerar utrymmningsvägen genom 
tunneln. Möjligheterna att passera en brand i en sån här liten tunnel får 
anses vara mycket liten.

I samarbetet med räddningstjänsten Stor Göteborg fokuserades därför på 
att utveckla ett räddningskoncept som med passiva metoder försöker att 
förhindra stora olycksrisker. 

Väsentliga punkter av räddningskonceptet är:

• att tillhandahålla ett effektivt kommunikationssystem på i tunneln och
på marknivå

• att tillhandahålla flyktmasker med en lång användningstid

• den riktiga och effektiva placeringen av de här flyktmaskerna i tunneln

• uppställning av säkerhetskamrar med extern luftförsöjrning så nära stuffen
som möjligt – den mest optimala platsen är utan tvivel mellan lastnischen och
tunnelstuff, men kräver att ytterligare en sidonisch sprängs ut

• att utrusta de viktigaste maskinerna med semiautomatiska brandsläckningssystem,
som kan åtminstone släcka en brand vid motorn

• att utrusta, utan undantag, alla maskiner med brandsläckare

• att undvika onödig trafik genom att skaffa parkeringsmöjligheter i tunneln

• att installera t.ex. verkstadsutrustning i bakomliggande nischer som inte längre
omedelbart behövs för tunneldrivningen (och på det här sättet undvika onödvändigt trafik)

Bild 10: 

Injekteringsutrustningen på 

platformen av en Piccini mini-

dumpare

Bild 11: Sprutbetongroboten 

Aliva PM407

© 2009, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Sprängarbeten:

Som salvlängd valdes, 3,85 m, en fjärdedel av avståndet mellan injekteringsskärmarna. Kontraktskrav ang 
bergschaktning och bergrensning är i stort sett detsamma som i stora trafiktunnlar. Som sprängämne används 
SSE, som tändsystem NONEL. Tändningen utförs med krutstubin.

Injekteringsarbetet:
Att kunna hålla vatteninläckaget under de i avsnittet ”Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar” be-
skrivna kontraktuella kraven har högsta prioritet. Injekteringskonceptet innehåller 3 injekteringsklasser IK1 till 
IK3 som väljs ut efter resultatet av vattenförlustmätningen på 5 stycken sonderingshål. Med hjälp av kontrollhål 
som borras efter det första injekteringssteget kontrolleras om injekteringen lyckats och berget är tätt. Baserat 
på resultatet av vattenförlustmätningen i kontrollhålen fattas beslut om ytterligare injekteringshål skall borras. 
Om fler injekteringshål skall borras krävs en brinntid för tidigare injektering på 2 timmar innan fortsatt injekte-
ringsborrning får utföras. Efter utförd injektering av kontroll- eller nya injekteringshål får salvborrning påbörjas 
efter 5 timmar. Injekteringsskärmar borras systematiskt efter max 15,40 m tunneldrivning (4 salvor). Överlapp 
mellan skärmarna är minst 5 m.

Situationen i dagsläget:
I slutet av januari 2009 var ca 45% av tunneldrivningen gjord. Återstår att driva ca 1.650 m mot Partille och 
ca 2.750 m mot Lerum.Genomslaget mot Partille förväntas att ske efter sommarsemestern 2009, och mot Lerum 
under våren 2010. Inläckaget har hittills varit under vattendomens krav utan större problem. Men injekterings-
mängderna är större än förväntat. 

Jämförelse historiskt och idag.
Om man tittar på liknande tunnlar som byggts tidigare så är det tydligt att tunneldrivningen gick fortare 
tidigare. Det verkar säkert överraskande vid första tanken, men efter en mer noggrann fundering blir det mer 
förståligt. Maskinerna var mindre komplexa och enklare att underhålla. Maskinerna var även bättre anpassade 
för tunnlar med liten area. Erfarenheten av att bygga små tunnlar ”glömdes” bort under de senaste 20–25 åren. 
Fokuseringen var utan tvivel på stora trafiktunnlar och utvecklingen på maskinsektorn gick nästan fullständigt 
i den här riktningen. Tillsammans med entreprenörer och maskintillverkare har också byggherrar och konsulter 
erhållit sina kunskaper och erfarenheter till största del från byggnation av stora tunnlar. Det förklarar också 
faktumet att det egentligen inte finns nämnvärda skillnader på utförandekrav och dokumentationskrav mellan 
en dubbelspår-järnvägstunnel med 130 m2 tvärsektion och en spillvattentunnel med 12 m2. Detta verkar säkert 
överraskande. Krav på skonsam sprängning, grundvatten inläckage, sprutbetongkvalitet är bara några exempel 
där det kanske skulle finnas utrymme för beställare, planerare och konsulter att påverka kostnaderna på ett 
gynnsamt sätt genom att reducera eventuellt överdrivet tuffa krav.

De krav som ställs på arbetssäkerhet och de standarder som gäller för maskiner är andra exempel där förhållandena 
på arbetsplatsen blivit förbättrade, men prestationen på tunneldrivningen reducerats.  Exempel på ”bortglömda” 
maskiner, som inte längre finns, (åtminstone inte med acceptabla leveranstider) är rälsbundna borriggar. Då 
säkerhetskraven höjts, och inneburit krav på hytt på alla borriggar, har det fått till följd att tunnelarean blir 
större än tidigare. Författaren menar att det finns möjligheter för alla som i framtiden är inblandade i sådana 
tunnelprojekt, att tänka igenom och anpassa de ställda kraven efter projektens storlek och syfte.
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