
Från besiktning till renovering av 
Graversforstunnlarna, Norrköping
Joakim Karlsson, Verksamhetschef externa projekt Bergab

Inledning
Hösten 2007 fick Bergab i uppdrag av Banverket Investering att utföra inspektion av berget på ovansidan in-
nertak på tunnlarna samt inspektion av förskärningar och stödmurar och ta fram åtgärdsprogram för åtgärder. 
Uppdraget var uppdelat i fyra steg:
• Inspektion
• Framtagande av åtgärdsprogram
• Konstruktionsberäkning på innertakskonstruktionen
• Projektering av förfrågningsunderlag / bygghandling

Åtgärdsprogrammet skulle innefatta åtgärder för att säkra driften fram till år 2020.

För att medverka med personal och maskiner vid besiktningarna anlitades Bergproduktion HB och för konstruk-
tionsberäkningar och framtagande av åtgärdsprogram för stödmurar anlitades Vägverket Konsult.

Graversforstunnlarna	

Graversforstunnlarna är tre stycken dubbelspårstunnlar på södra stambanan belägna strax norr om Norrköping. 
Tunnlarna är totalt 1027 m fördelat på:

• Norra tunneln 306 m
• Mellersta tunneln 201 m
• Södra tunneln 520 m

I anslutning till tunnlarna finns förskärningar med varierande längd, 30 m till 220 m. Höjden på förskärningarna 
uppgår som mest till ca 15 m. Tunnlarna är byggda mellan 1958–1961. 

Besiktning av tunnlarna
Förskärningarna och tunnlarna besiktigades enligt olika förutsättningar där förskärningarna besiktigades enligt 
Banverkets föreskrift om underhållsbesiktningar och tunnlarna besiktigades enligt Vägverkets inspektionshand-
bok för tunnlar och innertaken enligt BATMAN.

Geologi

Enligt SGU så löper Graversforstunnlarna genom ett granitmassiv som benämns Graversforsgraniten. Gravers-
forsgraniten tillhör en yngre odeformerad djupbergart som trängts upp i äldre förgnejsade graniter, granodioriter 
och tonaliter. Den vanligaste graniten i området, kunde vi konstatera, är en grovkorning ögonförande typ med 
en vanligen blekröd till gråröd färg. 

Vid den geologiska karteringen dominerade brantstupande sprickor med nordväst till nordostlig strykning till-
sammans med medelbranta sprickor med östlig och västlig strykning. De medelbranta sprickorna har i kombi-
nation med övriga sprickgrupper gett upphov till ”kyrkbildningar” i tunneltaken. Vid karteringen noterades även 
att graniten har en benägenhet att grusvittra i ytan.
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Förskärningar

Besiktningen av förskärningarna, som utfördes från spårnivå under dagtid, visade att berget i förskärningarna var 
i ganska god kondition men att befintliga stödmurar krävde åtgärder samt att vegetationsrensning erfordrades. 

Förskärningarna är förstärkta med selektivt placerade ingjutna bergbultar enligt perfometoden. Under senare år 
har det monterats dränmattor i skärningarna för att hantera problemen med svallis.

Inspektion av stödmurarna ingick inte i vårt arbete utan hade utförts av Carl Bro under 2006. Carl Bro besikti-
gade då samtliga stödmurar i förskärningarna samt befintliga tunnelportaler och 11 st borrkärnor togs. Av 19 st 
besiktigade stödmurar i förskärningarna visade det sig att 9 st krävde omedelbara åtgärder (röda), 8 st krävde 
mindre underhållsåtgärder fram till 2020 men skulle då behöva bytas ut helt och hållet (gula) och 2 st var i sådant 
skick att de inte krävde några åtgärder innan 2020 (gröna). 

Figur 1 Redovisning av omdömen samt placering av uttagna borrkärnor, Carl Bro 2006

I vårt uppdrag ingick dock att ta fram ett åtgärdsprogram för förskärningar inkl stödmurar varför vi okulärt 
besiktigade dessa. Denna besiktning visade samma resultat som Carl Bro kommit fram till med den skillnaden 
att kvaliteten på stödmurarna hade försämrats ytterligare, se figur 2.
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Figur 2 Stödmur med blottad armering

Tunnlar

Besiktningen av tunnlarna delades upp i fyra delar: väggar, taksegment, berg mellan taksegment och berget 
bakom taksegmenten. Tunnelväggarna besiktigades från spårnivå medan övriga delar besiktigades från 
spårgående liftmotorvagn.

I tunnlarna förekommer platsgjutna betongvalv som stödjande konstruktioner. Placering av dessa framgår av 
Figur 1. I övrigt är tunnlarna förstärkta med ingjutna bergbultar och oarmerad eller nätarmerad sprutbetong. 
Omfattningen på bergförstärkningen är dock mycket sparsam. Taksegmenten som är monterade i tunnlarna 
beskrivs nedan under rubriken Taksegment.

Tunnelväggar
Tunnelväggarna är i huvudsak oförstärkta men enstaka ingjutna bergbultar förekmmer. Fläckvis förekommer 
även förstärkning med oarmerad sprutbetong i väggarna. 

I väggarna har förekommit ett flertal kilutfall i väggarna varför det på ett flertal platser i tunnlarna fanns stenutfall 
längs väggarna. Bomknackning av tunnelväggarna gav att stora delar hade bompartier.

Vid klassning av tunnelväggarna enligt inspektionshandboken noterades att samtliga delar utom en hade 
bristfällig funktion vid inspektionstillfället, tillståndsklass 3.

Taksegment 
Alla tre tunnlarna har taksegment monterade. Taksegmenten består av korrugerade asbestskivor som sedan 
sprutats in med dubbelt nätarmerad sprutbetong. Varje taksegment är ca 18 m långt med ca 2 m avstånd till nästa 
taksegment. I uppdraget ingick att undersöka taksegmentens infästningskonstruktion i anfangen samt utföra 
konstruktionsberäkningar på konstruktionen.
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Besiktningarna genomfördes dels okulärt där skador i betongen som tex blottad armering eller andra typer av 
sprickor noterades och märktes upp. Den okulära besiktningen visade på en god kvalitet på taksegmenten med 
relativt få skador.

Figur 3 Skada på taksegment i anslutning mot betongvalv

Betongen i taksegmenten provtogs genom tjockleksmätningar samt urborrning av kärnor som skickades till 
Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby för analys. 

Läge Tjocklek

Segment 15 65 mm

Segment 18 45 mm

Segment 19 35 mm

Segment 20 60 mm

Segment 21 45 mm

Segment 22 110 mm

Segment 23 50 mm

Segment 28 50 mm

Segment 29 90 mm

Segment 32 60 mm

Segment 33 50 mm

Figur 4 Tjockleksmätning av sprutbetong på taksegment
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Kärnmärkning Längd [mm] Densitet [kg/m3] Tryckhållfasthet 
[MPa]

Spräckhållfasthet 
[MPa]

N1 85-110 2340 71,7 7,45

N2 80-95 2330 76,7

N3 105-125 2260 35,2 6,41

M1 110-125 2240 3,4

M2 115-145 2240 61,6 3,88

M3 120-130 2290 66,0 4,99

S1 145-160 1360 72,3 7,96

S2 125-135 2290 74,2 5,24

S3 75-90 2380 51,6

S4 105-115 2410 85,5 8,6

S5 145-155 2390 88,0 6,80

S6 35-45

Figur 5 Provningsresultat sprutbetongkärnor på taksegment

Proverna visar på att både kvaliteten och tjockleken på sprutbetongen varierar. Proverna på tryckhållfasthet och 
spräckhållfasthet visar dock på en ganska bra kvalitet på sprutbetongen. 

För att verifiera infästningarna av taksegmenten i anfangen bilades anfangen fram på ett flertal ställen. Detta 
arbete visade på att det i anfangen inte fanns några upphängningsbultar eller liknande. Detta visade sig dock 
under entreprenaden vara fel. När taksegmenten revs noterades att det, med ca 2 m avstånd, satt 20 mm infäst-
ningsbultar i taksegmentens upplag i tunnelanfangen. 

Konstruktionsberäkningar
Vid konstruktionberäkningarna har konstruktionen antagits bestå av en fribärande sprutbetongbåge med en 
tjocklek av 100 mm i anfang och 50 mm i hjässan. Tvärsektionen har antagits vara dubbelarmerad med ∅5 
s50/s50 armering i både överkant och underkant. Anfangen har förutsatts vara fast inspända.

För taksegmenten har såväl statiska som dynamiska studier genomförts. De dynamiska analyserna visar på 
en energiupptagningsförmåga motsvarande ett block som väger 1000 kg som faller från en höjd på ca 0,65 m. 
De statiska analyserna visar på en bärförmåga motsvarande 37,8 kN då lasten angriper kring taksegmentets 
fjärdedelspunkt.

Berg mellan taksegment

Mellan två taksegment så är det normalt ett 2 m avstånd som är förstärkt med en nätarmerad tunn sprutbetong. 
Dessa delar har besiktigats okulärt och bomknackats. Bomknackningen visar på att stora delar av ytorna är 
bomma.
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Figur 6 Parti mellan 2 taksegment med markerade bompartier

Vid klassning av berg mellan taksegmenten enligt inspektionshandboken noterades att merparten hade bristfällig 
funktion vid inspektionstillfället, tillståndsklass 3.

Berg	bakom	taksegment

De delar i tunneln som var minst kända var berget bakom taksegmenten då dessa ej besiktigats sedan taksegmenten 
monterades. För att komma åt att göra besiktning bakom taksegmenten sågades luckor upp i taksegmentens 
gavlar. Luckorna hade en storlek av cirka 400x400 mm. På några ställen visade det sig dock att luckor ej kunde 
tas upp varför kompletterande håltagning senare gjordes genom taksegmenten.

Okulärbesiktningen och fotograferinggen utfördes sedan genom att en strålkastare fördes in genom luckan och 
en okulärkontroll genomfördes. Besiktningen var dock svår att genomföra pga ett flertal orsaker såsom tex sikten 
hindrades av platsgjutna betongbågar, berget låg för nära taksegmentet och skuggbildningar. Besiktningen gav 
att bergkvaliteten varierade från dålig till ganska bra, Q=1–10, där ungefär hälften klassades som dåligt med ett 
Q<4. Även typ och omfattning av bergförstärkning varierade från ingen förstärkning till en dålig nätarmerad 
sprutbetong i kombination med ingjutna bergbult. Den vanligaste typen och omfattningen av förstärkning är ett 
fåtal bergbultar per segment.

Figur 7 Exempel på variation i utseende bakom taksegment
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Av totalt 45 st taksegment så klassades 28 st som att de hade bristfällig funktion vid inspektionstillfället. Ganska 
omgående kunde även konstateras att det var södra tunneln som var i sämst kondition och det var även där 
som de största bergutfallen hade skett. Det var framförallt utseendet bakom två taksegment, 35 och 36, som 
fick oss att reagera och trycka på att omfattande åtgärder inte kunde vänta utan behövde utföras omgående. På 
segment 35 noterades att ett block med en storlek på ca 2 m3 hade fallit ut och låg på taksegmentet medan det 
bakom segment 36 noterades ett löst block som vilade på ett par betongbalkar. Detta block bedömdes till ca 
5 m3. Det var även här som de största ”kyrkorna2 uppstått pga tidigare utfall som troligtvis skett i samband med 
byggnationen. Höjden på ”kyrkan” bakom taksegment 36 uppskattades till närmare 5 m.

I detta läge tog Banverket ett beslut om att hastigheten skulle sänkas till 40 km/h genom tunnlarna och besiktningar 
skulle göras fortlöpande. Vid en av dessa besiktningar noterades att blocket bakom segment 36 hade rört på sig. 
Vi bedömde det till att det hade flyttat sig upp till någon decimeter. Exakt hur mycket gick inte att avgöra då vi 
pga säkerhetsskäl inte kunde göra en handnära inspektion eller kunde komma till att mäta.

Figur 8 Löst block bakom segment 36 vid två skilda besiktningar

Nu vidtog ett intensivt arbete för att kunna handla upp och genomföra en inledande renovering av tunnlarna som 
skulle komma att omfatta rivning av 6 st taksegment i södra tunneln.

Renovering av tunnlarna
Under våren 2008 vidtog ett intensivt arbete med planering och projektering för att kunna genomföra en 
renoveringsentreprenad under augusti och september 2008.

Planering

Under planeringsfasen så var det Banverkets projekt- och projekteringsledning som drog det tunga lasset med 
att få fram tider på spåret, pengar och lösa alla frågor som uppkom kring hur man handlar upp denna typ av 
entreprenad på bästa sätt.

Bergabs roll i detta skede blev i huvudsak att fungera som ett bollplank och bidra med kalkyler och tidplaner för 
att försöka begränsa osäkerheterna kring vad som var möjligt att genomföra. Ganska snart stod det klart att en 
totalavstängning av tågtrafiken skulle kunna göras v.34–38 och att omfattningen på årets arbeten måste planeras 
efter dessa tider. 

För Banverket var ett viktigt steg att hitta en entreprenör som kunde åta sig det komplexa arbetet med allt från att 
hantera BEST-arbeten till rivning av asbest och bergförstärkningsarbeten. Efter lite funderande och diskussioner 
så föll det sig naturligt att föra en diskussion med Bergproduktion HB som är ett handelsbolag bestående 
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av Strukton och Besab. När det sedan visade sig att man dessutom tog in LODAB som UE för rivningen av 
taksegmenten så kändes detta som en mycket bra lösning. Bergproduktion var sedan med under projekteringen 
för att lämna synpunkter och hjälpa till att göra bygghandlingen produktionsanpassad.

Upphandlingen av Bergproduktion HB gjordes med gällande ramavtal som som grund. 

Projektering

Projekteringen inleddes med en prioritering av vilka taksegment som bedömdes vara mest akuta att åtgärda. De 
prioriterade delarna var dessutom tvungna att ligga i anslutning till varandra för att kunna hanteras logistiskt 
under entreprenaden. Högsta prioritet gavs taksegmenten 35 och 36 i södra tunneln varför det blev naturligt att i 
bygghandlingen prioritera taksegment 34A – 39, dvs 7 st taksegment. Detta var även ett antal som kändes rimligt 
att kunna hinna med att hantera under de 5 veckor som entreprenadarbetena skulle pågå.

Nu hade vi begränsat arbetena i omfattning och BEST-projekteringen kunde jobba på parallellt med att 
bergprojekteringen fortgick. I BEST-projekteringen ingick att hantera rivning och återmontering av kontaktledning, 
kontakledningsutliggare, återledning med infästningar samt belysning och en del andra elinstallationer som 
fanns i tunneln. 

I projekteringen för bergarbetena las fokus på att beskriva förutsättningarna, dimensionera erforderliga 
bergförstärkningar och samtidigt hålla det produktionsanpassat. I huvudsak skulle arbetena komma att bestå 
av tre huvuddelar: rivning av taksegmenten, bergrensning och bergförstärkning. Rivningen beskrevs inte i 
detalj utan det var förutsättningarna som angavs i bygghandlingen dvs hur taksegmenten var konstruerade, hur 
berget bakom såg ut och om det fanns nedfallna block på taksegmenten. Bergrensningen angavs till att utföras 
enligt bergrensningsklass 1A enligt AnläggningsAMA med tillägget att den inledningsvis skulle utföras som 
maskinell bergrensning. Anledningen till detta var att vi ansåg att det fanns stora osäkerheter i hur stora och 
hur lösa block vi skulle träffa på. Dimensioneringen av bergförstärkningen gjordes med utgångspunkt att det 
skulle vara en bergförankrad sprutbetong med anledning av de stora blankslag som förekom i samband med 
”kyrkorna” i tunnlarna. Bergförstärkningen bestämdes till att omfatta 100 mm fiberarmerad sprutbetong i tak 
och 75 mm i väggarna i kombination med 4 m långa bultar med c/c 1,5 m i taket och 3 m långa bultar med c/c 
2 m i väggarna.

Trots att vi från besiktningarna visste om att det förekom problem med vatteninläckage togs beslut om att det i 
entreprenaden ej skulle utföras några åtgärder i form av injektering eller montering av vatten- och frostisolering 
i tunnlarna.

Entreprenadarbeten	2008

Arbetena inleddes v.34 med att riva kontaktledning med utliggare och övrig utrustning i tunneln som ej kunde 
vara kvar i samband med rivningen av taksegmenten. All riven utrustning transporterades ut och magasinerades 
i väntan på att kunna återmonteras efter att bergarbetena avslutats.

För att skydda räls, slipers och makadam både vid transporter och under rivningen las först en geotextil ut från 
tunnelvägg till tunnelvägg varefter ca 50 cm förstärkningslager las på och kompletterades med ytterligare en 
geotextil. För att sedan underlätta utlastning av det rivna materialet samt som ett extra skydd vid nedfall av större 
block eller dylikt las körplåtar ut i rivningsområdet. Transportvägen fram till tunneln byggdes på motsvarande 
sätt men utan körplåtar.
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Figur 9 Transportväg från etableringen fram till södra tunneln.

Rivningen av taksegmenten utfördes med hjälp av två stycken grävmaskiner, en från LODAB och en från 
HEDINS. Det visade sig att kvaliteten på sprutbetongen och hur den var armerad varierade kraftigt mellan 
segmenten. Att riva segmenten med grävmaskin visade sig vara en effektiv metod. Efter att ett taksegment rivits 
och en första bergrensning utförts lastades det asbestkontaminerade rivningsmaterialet ut och förberedelser 
gjordes för att fortsätta med rivning av nästkommande taksegment. Under hela tiden fanns beredskap att gå 
in och utföra kontinuerliga bergförstärkningsarbeten men det visade sig ej vara nödvändigt i något av de 6 
taksegment som revs.

Vid rivningen av taksegment 36, det segment där ett 5m3 stort löst block noterats, revs inledningsvis en liten bit 
av taksegmentet för att blottlägga blocket. Så snart blocket var tillgängligt kontrollerades hur löst det var. Det 
visade sig att blocket låg helt löst med stöd på två betongbalkar som var gjutna tvärs ”kyrkan” i taket. När man 
med grävmaskinen lyfte på blockets ena hörn rasade det ner och drog med sig den en av betongbalkarna. Väl 
nere konstaterades att storleken på blocket underskattats och det uppskattades nu till ca 10 m3. 

När alla taksegmenten rivits utfördes en kompletterande bergrensning och sprutbetongarbetena påbörjades. 
Betongsprutningen flöt på bra varför bultborrningen kunde inledas strax bakom sprutbetongroboten. Bultningen 
utfördes med Combicoatade bultar för att inte behöva komplettera med rostskydd på bultbrickor och bultskallar. 
Att sätta bultarna för hand var ett tungt och tidskrävande jobb. Vid bultsättningen konstaterades att ett antal hål 
läckte vatten varför några Thorbolt monterades och i ett par fall borrades nya bulthål.
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Figur 10 Rivning av taksegment 36

De befintliga gjutna betongkonstruktionerna behölls och sprutbetongen anpassades mot dessa. Efter att bergför-
stärkningsarbetena avslutats lastades förstärkningsmaterialet ut och de sista resterna sögs upp med Railvacen 
varefter kontaktledning och övriga installationer återmonterades.

Arbetsmiljö
För att klara arbetsmiljökraven och ge alla en dräglig arbetsmiljö las stor vikt vid detta under arbetet. Inlednings-
vis gick alla personal som skulle komma att vistas i tunneln i samband med rivningsarbetena en utbildning i 
asbestsanering och försågs med personlig skyddsutrustning. I södra änden av rivningsområdet monterades sedan 
en stor sugande friskluftsfläkt som var igång så snart asbestkontaminerat material hanterades. All personal som 
arbetade med rivningen var utrustade med friskluftsmasker och engångsoveraller.

Mängder
Totalt under entreprenaden hanterades nedanstående mängder av rivnings- och bergförstärkningsmaterial:

Typ Mängd

Asbest avfall 356,85 ton

Bergbultar l=3m 232 st

Bergbultar l=4m 639 st

Sprutbetong 377 m3

Figur 11 Nyttjade mängder under entreprenaden
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Fortsatta arbeten
Efter att entreprenaden avslutades i september 2008 har fortsatt arbete pågått med att planera hur en fortsättning 
på arbetena i Graversforstunnlarna skall genomföras. Bland annat så har en utförlig riskanalys genomförts av 
Banverket och ett erfarenhetsåterföringsmöte har hållits där samtliga inblandade parter närvarade.

Beslut har tagits att under 2009 riva ytterligare  3 stycken taksegment i Norra tunneln. Detta arbete görs nu för 
att åtgärda de segment som bedöms vara så dåliga att akuta åtgärder erfordras för att kunna höja hastigheten till 
70 km/h genom tunnlarna. 

Arbetet kommer även denna gång att utföras av Bergproduktion HB. 

Under 2009 och 2010 planeras även en fortsatt projektering för att under 2011 kunna riva de kvarvarande 36 st 
taksegmenten och därmed färdigställa tunnlarna.
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