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Inledning
Förbifart Stockholm planeras bli en ny vägförbindelse 
som ska gå från E 4/E 20, Kungens kurva i söder till 
E 4, Häggvik i norr, se Figur 1. Största delen av vägen, 
cirka 17 av 21 km, kommer att gå i bergtunnel. Den 
nya vägtunneln kommer att passera under Mälaren 
i tre passager, söder och norr om Kungshatt samt 
mellan Lovön och Grimsta. I dagsläget pågår arbetet 
med att ta fram en systemhandling och underlag till 
Arbetsplan. 

Enligt den geologiska kartan sker de tre passagerna 
under Mälaren genom tydligt markerade svaghetszo-
ner. Informationen om dessa zoners egenskaper var 
av naturliga skäl inte detaljerad från de tidigare ste-
gen i Förbifart Stockholm:s utredningsarbete.  

För att få fram de bergtekniska och bergmekaniska 
förutsättningarna i dessa passager har ett omfattande 
undersökningsprogram genomförts. En kombination 
av geofysiska mätmetoder och olika borrningstekniker 
tillsammans med borrhålsmätningar har använts. 
Syftet med undersökningsprogrammet har varit att 
lokalisera bergytans läge, klarlägga omfattningen av 
ev svaghetszoner samt karaktärisera bergmassan.

För att ge en bakgrund till de praktiska problem som vi hade att hantera i samband med planering och utförande 
av undersökningarna kan nämnas att vattendjupet i sunden är ca 15–20 meter samt att bergytan överlagras av 
ungefär 20 meter sediment. Dessutom måste undersökningarna utföras i områden med omfattande fritidsbåts-
verksamhet varav två är farleder med nyttotrafik.

Undersökningarna har planerats av Konsortiet Förbifart Stockholm som består av Sweco, WSP och Tyréns. 

Figur 1. Orienteringsbild över Förbifart Stockholm. 
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Utförda undersökningar
De olika undersökningsmetoder som har används har varit subbottom-mätningar, refraktions- och reflektions-
seismik, kärnborrning med tillhörande vattenförlustmätningar, BIPS loggning och kärnkartering samt jord-
bergsonderingar. Undersökningarna har utförts mellan februari och november 2008. De olika undersökningsme-
toderna har utförts i olika stora områden och med varierande linjetäthet respektive antal borrpunkter. Samtliga 
undersökningar har dock skett inom den vägkorridor som togs fram i Vägutredningen. Vägkorridorens bredd 
inom detta område varierar mellan ca 750 m och 1300 m. För att kunna redovisa de olika mätresultaten i plan 
och profil krävs en noggrann positionering. I samband med undersökningarna har en GPS används med nog-
grannhet 0.5 meter. 

Subbottom-mätning

Undersökningsprogrammet inleddes med penetrerande ekolodsmätning, så kallad Subbottom-mätning. Detta 
är en snabb och yttäckande metod som utförs från en liten motorbåt i 4-knopshastighet. Mellan den 19 och 22 
februari 2008 utförde Geonova omfattande subbottom mätningar för att bestämma vattendjup, sedimentmäktighet 
och djup till berg inom vägkorridorens fulla bredd. 

För att få en hög upplösning vid mätningarna användes ett brett frekvensintervall (2–7 kHz). Utrustningen har 
en djuppenetration på upp till 80 meter i leriga sediment men en begränsad penetration i grövre sediment (sand, 
grus, sten) [1].

Undersökningarna innebär att ett ekolod, se Figur 2, släpas efter en båt och att efter utvärdering av mätningarna 
erhåller djup till bergytan samt sedimentmäktighet. Resultatet från dessa mätningar användes även för att 
avgränsa omfattningen för de mer kostsamma refraktions- och reflektionsseismiska undersökningarna. Totalt 
har ca 30 000 m undersökts i de tre sunden fördelat på ett antal mätlinjer med c/c 50 meter.  

Figur 2. Penetrerande ekolod för mätning av subbottom profiler [1].
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Refraktions-	och	reflektionsseismik

Utgående från resultaten från subbottom-mätning-
arna planerades linjerna för refraktions- och reflek-
tionsseismik. Dessa seismiklinjer har utförts inom 
delar av vägkorridoren för att ge information om 
ev svaghetszoners utbredning och orientering. Ing-
en seismik har utförts i de områden där det utifrån 
subbottom-profilerna bedömts att bergtäckningen är 
för liten för de planerade bergtunnlarna. Totalt har 
10 000 m refraktionsseismik respektive reflektions-
seismik utförts i de tre sunden, fördelat på ett an-
tal mätlinjer med c/c 80–100 m. Undersökningarna 
utfördes av Geonova mellan den 21 mars och den 
4 april 2008.   

Utrustningen som användes för de seismiska under-
sökningarna var specialanpassad för den här typen 
av mätning och kunde användas för både refraktions- 
och reflektionsseismik. Energikällan vid mätningar-
na bestod av en ”airgun” som släpades intill en båt. 
Med kvävgasurladdningar skapades tryckvågor med 
10–15 ggr större energi än för subbottom utrustning-
en. Detta innebar att undersökningarna gav en lägre 
upplösning men penetrerade djupare ned i sediment 
och underliggande berg. Utlägget med geofoner som släpades efter båten var 200 meter och 11 respektive 12 
kanaler har använts för de refraktions- och reflektionsseismiska undersökningarna, se Figur 3.

Kärnborrning

Inom projekt Förbifart Stockholm samlas all platsrelaterad information i en VR-modell. När resultatet från de 
olika geofysiska mätningarna lagts in i denna modell fanns således ett mycket bra verktyg för att besluta var 
kärnborrningar i sunden skulle placeras. Kärnborrhålen har placerats så att de tvärar den tolkade svaghetszonen 
från var sitt håll. Det innebär att två kärnborrhål i respektive vattenpassage har borrats med 50 graders lutning. 
Beroende på vattendjup, sedimenttjocklek och nivå på den planerade bergtunneln har borrhålen varierat i längd 
och kärnlängden har varit mellan 30 och 50 meter.

Borrningarna har utförts av Züblin/Sven Andersson AB från en uppankrad ponton, ca 12 × 26 meter, under 
perioden 4 september till 29 oktober 2008, se Figur 4. Foderrörsborrningen har utförts genom hammarborrning 
med ett stålfoderrör, ø 139,7 mm. Inuti det hammarborrade foderröret har stödrör monterats som var anpassat 
till kärnborrören. Kärnborrningen utfördes med kärnborrmaskin Onram 1000 med borrsystem wire line WL-66 
med en håldiameter i berg på 66 mm, vilket gav en 50 mm kärna, se Figur 5. 

Efter avslutad kärnborrning har borrhålen mäts in med Maxibor utrustning, BIPS-loggats och vattenförlustmätningar 
utförts. Därefter har hålen gjutits igen, foderrören demonterats och pontonen flyttats till nästa borrpunkt.

Figur 3. Kabel med hydrofoner för de seismiska 

undersökningarna.
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Figur 4. Kärnborrning från uppankrad ponton i Lambarfjärden. 

Figur 5. Borrkärna från kärnborrhål 08F154K.
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BIPS	och	kärnkartering

För att kunna karaktärisera bergmassan har BIPS loggning och kärnkartering utförts. BIPS, Borehole Image 
ProcessingSystem, är en metod för orientering och dokumentation av sprickor och andra strukturer i ett borrhål 
genom att borrhålet filmas optiskt med en videokamera. BIPS loggningen har utförts av Malå Geosience efter 
avslutad borrning och renspolning av borrhålen. 

Kärnkarteringen har utförts av Geosigma med hjälp av boremapkartering. Boremap är en programvara för 
kartering av borrhål. Kartering i boremap sker tillsammans med BIPS-bilder. Boremap har tagits fram för att i 
första hand kunna orientera geologiska företeelser så som bergartskontakter, foliation, sprickor och krosszoner 
med hjälp av BIPS. Vid kartering med denna metod kan sprickors läge, strykning och stupning i borrhålet 
bestämmas med exakthet samt att sprickors aperturer och krosszoners mäktighet kan mätas. 

Bergmassan har med hjälp av boremap och BIPS-bilderna karaktäriserats med avseende på både RMR
bas

 och 
Q

bas
. RMR

bas
 motsvarar RMR där grundvattenförhållanden sätts till torrt och Q

bas
 motsvarar Q där SRF och J

w
 

sätts till 1. 

Vattenförlustmätningar

Vattenförlustmätningar har utförts i samtliga kärnborrhål. Dels har en enkelmanschett placerats under foderrör 
för helhålsmätning och dels har hålet mätts i 3-meterssektioner med dubbelmanschett. Mätningar genomfördes 
under 10 min med 2 bars övertryck. Manschetter av typen Atlas Copco IPAC 11R42 monterade på borrör, 
Ø 43 mm, och manövrerades med borriggen till önskad nivå. Vatten pumpades genom borrör med befintlig
spolvattenpump. Trycket avlästes på ytan med manometer och vattenflödet reglerades manuellt med nålventil för
att hålla ett konstant tryck. Vattenflödet mättes med mekanisk flödesmätare, modell villamätare, och noterades
för varje minut under testet.

Jordbergsonderingar

För att verifiera tolkningarna på bergytans läge från de geofysiska undersökningarna har jordbergsonderingar 
utförts av Konsortiet Förbifart Stockholm. Totalt har 20 jb-sonderingar utförts fördelat på de tre vattenpassagerna 
under 6 oktober till 30 november 2008. Dessa sonderingar har utförts från en mindre uppankrad ponton än vad 
som användes vid kärnborrningarna. Jordbergsonderingarna har utförts med en GM 100.

Resultat

Bergnivåer

Inom projekt Förbifart Stockholm har bergnivån undersökts i de tre vattenpassagerna med fem olika metoder; 
subbottom, reflektionsseismik, refraktionsseismik, kärnborrning och jordbergsondering. I Figur 6–8 visas 
bergnivåer från de geofysiska undersökningarna samt läge för jordbergsonderingarna. I figurerna har även 
aktuellt sträckning för bergtunnlarna lagt in. 
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Figur 6. Bergnivåer Norr om Kungshatt, utifrån de geofysiska undersökningarna.

Figur 7. Bergnivåer Söder om Kungshatt, utifrån de geofysiska undersökningarna.
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Figur 8. Bergnivåer i Lambarfjärden utifrån de geofysiska undersökningarna. 

Skillnaderna i bergnivåerna mellan de geofysiska undersökningarna och jordbergsonderingarna och kärnborrhålen 
visas i Tabell 1. I tabellen anges även avståndet mellan sonderingspunkt och närmast mätlinje från antingen 
subbottom eller refraktions- och reflektionsseismik. 

Tabell	1.	Jämförelse	mellan	bergnivåer	i	sonderingspunkter	och	från	tolkade	geofysiska	
undersökningar.

Vattenpassage Borrhål Bergnivå 
borrpunkt 
(RH00)

Tolkad bergnivå geofy-
siska undersökningar 
(RH00)

Differens (negativt 
värde = djupare än 
tolkat) 

Avstånd till 
närmaste 
mätlinje

Söder 
om
Kungshatt

08F302 -23,2 -33 9,8 ca 37 m 
08F303 -39,2 -34 -5,2 ca 9 m
08F304 -33,3 -28 -5,3 ca 4 m
08F305 -32,1 -32 -0,1 ca 6 m
08F306 -32,8 -30 -2,8 ca 2 m
08F307 -22,8 -25 2,2 ca 1 m
08F152K -23,1 -23 -0,1 ca 22 m
08F153K -18,1 -18 -0,1 ca 23 m

Norr  
om 
Kungshatt

08F308 -30,0 -27 -3 ca 18 m
08F309 -25,1 -26 0,9 ca 22 m
08F310 -30,5 -27 -3,5 ca 17 m
08F311 -31,2 -31 -0,2 ca 9 m
08F312 -25,9 -26 0,1 ca 4 m
08F154K -22,5 -26 3,5 ca 12 m
08F155K -26,3 -27 0,7 ca 11 m

Lambarfjärden 08F384 -43,9 -43 -0,9 ca 27 m
08F385 -47,1 -46 -1,1 ca 26 m
08F386 -39,3 -45 5,7 ca 22 m
08F387 -36,0 -43 7 ca 21 m
08F388 -47,1 -46 -1,1 ca 5 m
08F389 -39,6 -46 6,4 ca 3 m
08F390 -32,7 -35 2,3 ca 15 m
08F391 -26,0 -30 4 ca 13 m
08F392 -47,4 -46 -1,4 ca 19 m
08F351K -34,0 -40 6 ca 18 m
08F352K -32,6 -37 4,4 ca 12 m
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Svaghetszoner

För att identifiera svaghetszonerna i vattenpassagerna har p-vågshastigheten i bergkontakten plottats, se Figur 
9–11. P-vågshastigheten för sunden norr och söder om Kungshatt går ned till 3000 m/s. I Lambarfjärden är 
p-vågshastigheten som lägst 3500 m/s. De lägsta p-vågshastigheterna i bergkontakten sammanfaller med de
områden med ett större djup till berget. Att seismiken uppvisar en lägre p-vågshastighet i bergkontakten indikerar
ett uppsprucket berg.

Då resultaten från reflektionsseismiken inte gav någon tydlig reflektion från svaghetszonerna antas att lutningen 
på dessa zoner är brant.

Figur 9. p-vågshastigheten i bergkontakt, Norr om Kungshatt.
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Figur 10. p-vågshastigheten i bergkontakt, Söder om Kungshatt.

Figur 11. p-vågshastigheten i bergkontakt, Lambarfjärden.
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Resultat	från	kärnborrhålen

Kvaliteten på vissa av BIPS-bilderna var mindre bra, vilket beror på en större mängd finkornigt sediment i 
vattnet inne i borrhålet. 

Karaktärisering av bergmassan inkl vattenförlustmätningarna redovisas i Tabell 2. Min, medel och max värden 
för RMR

bas
 och Q

bas
 anges i tabellen. Förutom total vattenförlust vid helhålsmätningar anges även den minsta 

och största uppmätta vattenförluster sett över testade tremeterssektioner 

Tabell	2.	Karaktärisering	av	bergmassan	och	vattenförluster	i	kärnborrhålen.

Vattenpassage KB-hål Q
bas

 
min/medel/max

RMR
bas

 
min/medel/max

Vattenförlust [l/
min]
min/max/totalt

Söder om  
Kungshatt

08F152K 0.25/19/120 20/61/80 0/1.9/2.0

08F153K 0.125/44/300 30/58/87 0/4.5/6.5

Norr om 
Kungshatt

08F154K 3/30/196 48/71/92 0/21.5/21.5

08F155K 0.165/21/120 25/64/97 0/1,7/4.6

Lambarfjärden 08F351K 4/28/91 48/70/82 0/1.8/3.8

08F352K 3/44/133 53/75/87 0/20.8/21.5

Detaljerad redovisning av karaktäriseringen av bergkärnorna sker i Drill & Log och kommer att sammanställas 
i den Förundersökningsrapport som tas fram för Arbetsplan Förbifart Stockholm.

Diskussion och slutsatser 
Bergnivån i de tre vattenpassagerna har undersökts med fem olika metoder, subbottom, reflektionsseismik, 
refraktionsseismik, kärnborrning och jordbergsondering. Resultatet från dessa olika mätmetoder har visat på 
god överensstämmelse i stora drag. Differenser har dock noterats vilket inte är så märkligt eftersom metoderna 
mäter med varierande upplösning och i varierad omfattning. Metoderna har dessutom inte mätt bergnivåerna 
i exakt samma punkt. Skillnaderna i bergnivåer visar på vikten av att placera bergtunnlarna så att det finns 
marginal till variation i bergtäckning. 

Den mindre bra kvaliteten på vissa av BIPS-bilderna beror på inläckage av finkornigt sediment till borrhålen. 
Detta minimerades genom att styrröret för kärnborrningen även det borrades ned i berg ca 1 meter. För de 
efterföljande kärnborrhål där detta tillämpades erhölls betydliga klarare BIPS-bilder. 
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