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FUD-PROJEKT MED BÄRING PÅ PRAKTIKEN 

Tomas Franzen, SveBeFo - Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning 

Inledning 

Botniabanan, Citybanan, Citytunneln, Hallandsåsen, Norra länken, Norrortsleden, 

Danviks lösen, Västlänken, Kärnavfallsförvaring - och en intensiv gruvverksamhet på 

flera håll! Vi ser framför oss ett stort antal tekniskt svåra bergprojekt, som ska realiseras 

under de närmaste 10 - 15 åren. Frågan är inte om vi har de personella resurser som 

krävs för dessa projekt utan hur vi ska få fram tillräckligt många som är kvalificerade 

nog och därmed kapabla att genomföra dessa arbeten med den kvalitet och omsorg om 

miljön som samhället har rätt att kräva. SveBeFo är en liten organisation med 

begränsade resurser, men jag vågar ändå påstå att vi i någon mån har bidragit till den 

kompetens som idag finns i branschen, och förhoppningsvis kan vi också framgent bidra 

till den kunskapsutveckling och kompetensförsörjning som är nödvändig för de 

kommande årens arbeten. 

Det som förr kallades FoU - forskning och utveckling - kallas numera ofta FUD. Så 

även hos SveBeFo, främst för att markera att forskningsresultat måste omsättas i 

nyttigheter. Det kan man göra genom att demonstrera hur resultaten kan användas i 

praktiken. Det kan ingå i projektplanen för ett enskilt FUD-projekt men det kan också 

vara särskilda demonstrationsprojekt, där man prövar nya kunskaper för att visa att det 

leder till en bättre produkt. Vad som är en bättre produkt är inte alltid uppenbart men det 

övergripande syftet är förstås en ekonomiskt bättre lösning - "value for money". 

Kunskap och kompetens är rimligen en framgångsfaktor, även om vi vet att det inte bara 

är det tekniska kunnandet som avgör lönsamhet och framgång. Det finns en mängd 

andra faktorer som spelar in. Det har tydligt demonstrerats både i projektet "Framgångs

faktorer i bergbyggandet" och de aktiviteter som går under namnet FIA - Förnyelse i 

anläggningsbranschen. För SveBeFos del är det teknikfrågorna som står i fokus men det 

är också uppenbart att många frågor som rör upphandling, tolkning av bygghandlingar 

mm, underlättas om man bättre behärskar tekniken, och om de engagerade parterna har 

en i huvudsak jämbördig kunskapsbas. 

Det är lätt att vara kritisk och peka på brister i dagens tillstånd. Forskarsamhället tycker 

att branschen inte tar till sig de nya kunskaper som hela tiden produceras, och 

praktikens folk tycker att forskningen är för akademisk för att kunna tillämpas i det 

dagliga arbetet, eller så är forskningsrapporterna inte tillräckligt lättillgängliga. Hur ska 

man till exempel använda nya kunskaper om skjuvstyvheten hos bergsprickor från ett 

laboratorieprov när man ska producera bygghandlingar för korsningen mellan City

banan och T-centralen? 

Spannet är alltså ofta stort mellan forskarnas arbeten och de problem som måste lösas av 

projektörer eller vid praktisk tunneldrivning. Jag menar inte att forskarna ska bidra med 

lösningar på dagliga problem i produktionen men ägna sig åt de speciella frågor där det 
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krävs ett mer kvalificerat beslutsunderlag. Likafullt kan det ofta vara svårt att se hur 
forskningsresultaten ska kunna tillämpas. 
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Figur 1. SveBeFos huvudmän representerar hela kedjan av beställare, projektörer, 
byggare och utrustningstillverkare 

SveBeFos uppgift och roll 

SveBeFo har i uppgift att driva forskningsprojekt genom engagemang av forskare på 
olika håll. I det ingår också att bidra till ökad förståelse, kommunikation och 
informationsöverföring mellan forskarvärlden å ena sidan och praktiskt berg- och 
tunnelbyggande å den andra. Våra projekt ska vara till nytta på kort eller på längre sikt. 
Det gäller både vilka projekt vi ska initiera och driva, hur vi driver dem och hur 
resultaten _avrapporteras och "demonstreras". Uppgiften är alltså inte att ge omedel
bara lösningar på dagens problem. Det nya kunnandet ska vara till nytta - direkt eller 
indirekt, förr eller senare - i samband med projektering och byggledning, kontrakt och 
upphandling, daglig produktion, drift och underhåll, tolkning och utveckling av regel
verk och normer, kursverksamhet och fortbildning. 

Hur kan då SveBeFo bidra till att brygga över gapet mellan forskning och "verklighet"? 
Jag ska peka några exempel från aktuella FUD-projekt och hur man kan se på deras 
"nyttopotential". 

Injekteringsteknik 

Ämnet är stort och har haft en viktig plats i SveBeFos program alltsedan slutet av 
sjuttiotalet, då vi höll ett seminarium med rubriken Täta Tunnlar Bättre med syftet att 
kartlägga de viktigaste forskningsbehoven. Det resulterade bland annat i ett utrednings
projekt som rapporterades under rubriken "Täta Tunnlar Lagom" (Bergman, Nord 
1982). Redan då fanns en diskussion om huruvida kraven var relevanta! Sedan dess har 
ett stort antal forskningsprojekt bedrivits, varav flera i SveBeFos program. 1997 
presenterade Håkan Stille en översikt över trettio års injekteringsforskning, och nu har 
vi ytterligare flera forskares rön att ta vara på. 
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Spaltlängd 60 mm, vidd 0,1 mm (75-120 µm) 

Figur 2. Injekteringsmaterials passage genom nät och tunna spalter har undersökts för 

att visa vilka egenskaper som är viktiga för inträngning i bergsprickor 

Ett av våra injekteringsprojekt som är i sitt slutskede handlar om injekteringsmedels 

inträngningsförmåga och fokuserar på materialegenskaperna hos cementbaserade 

injekteringsbruk. Spontant är det lätt att tänka sig att ju finare partiklar dess bättre 

inträngning och tätningseffekt. Men så enkelt är det som bekant inte. När man kommer 

ner i små partikelstorlekar verkar kemiska och fysikaliska processer som inte är så lätt

fångade, vilket Daniel Eklund visar i sin doktorsavhandling, som har medfinansierats av 

Elforsk, SKB och Cementa, och inom kort kommer att försvaras på KTH. Daniel har 

gjort flera serier laboratorieförsök där cementbaserade injekteringsmedel fått passera 

smala spalter. Baserat på försöksresultaten har han föreslagit metoder att karaktärisera 

olika materials inträngningsförmåga i sprickor. Utan att gå in på resultaten som sådana, 

så vill jag beskriva hur vi typiskt arbetar på SveBeFo för att den här sortens kunnande 

ska komma till användning i praktiken, (Eklund 2003 och 2005). 

• Vi har en referensgrupp med olika kompetenser som följer projektet och bistår 

med synpunkter och råd och successivt tar del av forskningsresultaten 

• Vi ger tillfälle för forskaren att presentera resultat vid konferenser, exempelvis 

vid Bergmekanikdagen eller Intemational Conference in Grouting. 

• Vi ger ut en SveBeFo-rapport som på svenska sammanfattar de viktigaste 

delarna av avhandlingen (som i original är skriven på engelska). 

• Vi utgår från att forskaren i sitt fortsatta värv kommer att verka som specialist, 

och även som kunskapsförmedlare till andra och så bidra till bättre tekniska och 

ekonomiska lösningar i framtiden. 

Nyttan av Daniels projekt uttryckt i ekonomiska termer kan vara svårare att värdera. 

Projektet har kanske inte lett till några revolutionerande genombrott, men ett antal 

viktiga aha-upplevelser och en betydligt bättre kunskap om de finkorniga cement

materialens beteende, viktig för materialleverantörer, projektörer och injekterare och 

därmed för projektägaren som beställer en tät tunnel. 

Låt oss säga att detta nya kunnande om cementbaserade injekteringsmedel innebär att vi 

i några krävande tätningsfall kan fortsätta att använda cement med vissa tillsatsmedel i 

stället för betydligt dyrare "keminjektering", som därtill är svåra att värdera med av

seende på miljöeffekter och beständighet. Låt oss också säga att vi får möjlighet att 
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välja injekteringsteknik, dvs utforma injekteringsskärmen och specificera tryck- och 
flödeskriterier på ett sätt som betyder att injekteringstid och materialåtgång kan minska 
med 20 procent. Låt oss säga att den här förbättringen skulle kunna "exploateras" under 
en femårsperiod med 3 km tunneldrivning om året och normal förinjektering (till en 
kostnad av 15 Mkr per km). Det skulle innebära en besparing om 40- 50 Mkr! Kan vi 
undvika "keminjektering" talar vi förstås om än större besparingar. Det här forsknings
projektet har kostat omkring 4 - 5 Mkr, men tillämpningen av resultaten enligt ovan 
baseras också på andra projekt. Låt säga att investeringen varit upp emot 10 Mkr. Man 
kan då konstatera att vi har en fem- eller tiofaldig utdelning inom en femårsperiod! 

Forskning för en effektivare injekteringsprocess kan ge tiofalt igen på fem år! 

Implementering av FUD-resultat 

Våra FUD-projekt är av olika karaktär, ibland teknikutveckling mot väldefinierade mål, 
ibland främst kunskapsutveckling och därmed kompetenshöjande. Men vi driver också 
projekt som har som huvudsyfte att sprida befintligt kunnande. Det sägs ofta att mycket 
vore vunnet i branschen om man "bara såg till att tillämpa befintligt kunskap". Vi har 
flera exempel på projekt som syftar till att sprida sådant kunnande, exempelvis "Hydro
geologisk undersöknings- och prognosteknik" eller "Permanenta stagförankringar". 

En större kunskapsförmedlande insats gör vi nu inom injekteringstekniken genom att 
publicera en "Kunskaps bok injektering", som syftar till att ge en samlad bild av det 
kunnande som kommit fram under de senaste tio eller femton årens injekterings
forskning tillsammans med erfarenheter från tätningsarbeten i olika tunnelprojekt, 
(Eriksson, Stille 2005). Boken ska kunna läsas dels i ett sammanhållet avsnitt om tre 
kapitel som ger en övergripande bild av injekteringsprocessen, dels i ett antal kapitel 
med fördjupningar av de olika momenten, från det att man fastställer vilka krav som ska 
gälla för design av injekteringen till genomförande och kontroll av erhållet tätnings
resultat Den här satsningen om en dryg miljon kronor gör vi alltså för att bidra till att 
besparingspotentialen enligt ovan om tiotals miljoner verkligen ska kunna realiseras. 

Det mest direkta sättet att implementera nya kunskap är att pröva tekniken i praktiskt 
berg- eller tunnelarbete, dvs i ett faktiskt "demonstrationsprojekt". Vi har under en tid 
planerat för ett sådant och nu kommit så långt att vi etablerat en dialog med arbets
platsen vid Skanskas totalentreprenad Namntall-Björnböle på Botniabanan. Vårt 
"implementeringsprojekt" handlar inte om att införa ny teknik under pågående arbete, 
utan att etablera en dialog där vi successivt följer upp vad som görs enligt gällande 
handlingar, och utifrån platsorganisationens erfarenheter föra resonemang om vilka 
slutsatser man kan dra och bedöma hur nya kunskaper ska kunna prövas i praktiken med 
syftet att förbättra tätningsresultat och effektivisera produktionen. I ett senare skede kan 
detta leda till ett demonstrationsprojekt i ordets egentliga mening, där vi på en del
sträcka eller i någon utvald tunnel visar vad man kan uppnå med en mer eller mindre 
utvecklad och förändrad injekteringsteknik. 
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Beständighet hos fiberarmerad sprutbetong 

Vi har sedan slutet av sjuttiotalet vant oss vid att fiberarmerad sprutbetong är det 

"normala" sättet att förstärka bergtunnlar - antingen det behövs eller inte ... Man kan 

invända att vi ofta inte beräkningsmässigt dimensionerar dessa förstärkningar utifrån ett 

faktiskt verkningssätt, där bergets bärförmåga i samverkan med förstärkningen tas i 

anspråk fullt ut. Vi använder ett förenklat betraktelsesätt, och sannolikt överförstärker vi 

i hög grad och ställer krav på att produkten ska uppfylla vissa kriterier, både vid för

provning och under produktion, även om vi inte tydligt har visat att det är just de 

egenskaperna som krävs. Det är alltså en form av ställföreträdande kvalitetskontroll, där 

man vill förvissa sig om att det som är beställt också produceras. Jag är medveten om att 

jag hårdrar situationen, visst har vi en del underlag för dimensionering, men med nya 

regelverk kommer också ökande krav på redovisning av underlag och beräkningar. 

Vad jag idag särskilt vill peka på är det unika underlag som finns i Erik Nordströms 

doktorsarbete, som har pågått i etapper sedan 1997 och nu är i sitt slutskede. Erik har 

arbetat som industridoktorand vid LTU, men också i ett SveBeFo-projekt, där Elforsk 

varit medfinansiär. Han har undersökt korrosion hos stålfibrer i sprutbetong under 

exponering i olika miljöer: en vägtunnel i Stockholm (Eugeniatunneln), "skvalpvatten" i 

Dalälven och vid en vägsträcka utanför Borås. Exponeringen har pågått sedan 1997 och 

provbalkar har tagits ut från provplatserna vid olika tillfällen och undersökts efter 1, 2½ 

och 5 år, både den faktiska korrosionen hos enskilda fibrer och betydelsen för bär

förmågan över tiden, (Nordström 2003 och 2005). Jag ska inte gå in på detaljer i vad 

Erik har kommit fram till utan försöka se mer övergripande på nyttan av ett sådant 

projekt. Hur tillgodogör vi oss resultaten av sex års forskarmöda till en kostnad i 

SveBeFos program om ca 3 Mkr? 

Figur 3 Provpaneler av fibersprutbetong exponeras i olika miljöer, bland annat i 

Eugeniatunneln. 

Vi vet nu att stålfiberarmering inte rostar nämnvärt i de måttliga sprickor, som före

kommer vid normal användning av sprutbetong även i ganska påfrestande miljöer med 

växlande klimatförhållanden och saltstänk från trafiken. Vi har dokumenterat detta 

under fem år och det finns paneler kvar som kan provas även efter tio år. Med ökande 

krav på verifierad hållfasthet och beständighet kan vi alltså hävda att vi vet hur den här 

tekniken motsvarar kraven. 
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Ekonomiskt kan man göra en grov uppskattning, låt oss säga att vi kan fortsätta att 
använda fiberarmerad sprutbetong på 1 km tunnel per år, där bergförhållandena är så 
pass dåliga att man annars hade fått överväga en dyrare lösning med nätarmering eller 
platsgjuten betong. Om den fiberarmerade sprutbetongen produceras till en kostnad av 
äg 6 000 kr per meter tunnel jämfört med en 50 eller 100 % dyrare teknik så har vi en 

besparing omk:rjng 30 Mkr under en femårsperiod! Åter en nyttoeffekt om 10 ggr! 

Undersökning av fiberkorrosion ger tiofalt igen på fem år! 

Ett annat perspektiv kan vara att vi med den här kunskapen har fått ett bättre besluts
underlag för att välja rätt utformning av dräner, vilka avstånd mellan rörelsefogar vi kan 
ha med hänsyn till acceptabel sprickvidd. Vi har bättre förutsättningar att "göra rätt från 
början" och slippa efterarbeten, som ofta drar stora kostnader. Några procents besparing 
på typiska dränkostnader för 1 km tunnel kan vara 6 Mkr. Kan vi eliminera efterarbeten 
med merkostnader om säg 10-20% så har vi sparat 15 Mkr under fem år vid en årlig 
produktion av 3 km tunnlar . 

. . . och en bonus om ytterligare 15 Mkr under samma period! 

Miljöpåverkan av tunnelarbeten 

Tätningsarbeten är till stor del en fråga om att minska riskerna för skadlig omgivnings
påverkan genom grundvattensänkning. Andra miljöaspekter är stomljud från borrning 
och kväveläckage i samband med sprängning. Projektet "Kväveföroreningar i spräng
stensmassor ", driv. av Lena Tilly, Tyren , ·om uppdrag frän SveBeFo finansierat av 
BV, VV och SKB. Även detta är en kunskaps amman tälJning med syfte att sprida 
befintligt kunnande om kvävets förekomst och spridningsmekanismer. Detta som grund 
för att stimulera till fortsatt utveckling och som grund för att ställa rimliga krav på 
sprängteknik och rening där man idag kan se regelverk som tenderar att sila mygg och 
svälja kameler. 

Stomljudfrån bergborrning får betraktas som ett ofrånkomligt problem, så länge som vi 
på ett eller annat sätt bearbetar berget med mekaniska metoder. Dagens slående 
hammarborrning kommer sannolikt i en avlägsen framtid att betraktas som föråldrad 
teknik, men ännu finns inget ekonomiskt realistiskt alternativ och Atlas Copco har insett 
problemets allvar och tagit fram komponenter som man menar kan reducera ljud
nivåerna med omkring 10 dB(A) till priset av något lägre effekt och därmed borr
sjunkning. Den ekonomiska potentialen i möjligheten att borra kanske två eller fyra 
timmar ytterligare per dag kan kalkylerande entreprenörer värdera bäst men vi har ansett 
det väl värt att från SveBeFos sida satsa på en oberoende uppföljning i några olika 
fälttillämpningar. Vid BK-dagen kommer vi att kunna visa några preliminära resultat 
som demonstrerar den här möjligheten. 

118 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att SveBeFo driver FUD-projekt av gemensamt 

intresse för våra huvudmän, vilket innebär att de också kommer att tjäna ett samhälls

intresse. Projekten är av olika karaktär och syftar till teknik- och kunskapsutveckling 

eller kompetensuppbyggnad och ska vara till nytta på kortare eller längre sikt. 

Vi strävar efter att implementera resultaten på olika vägar, via referensgrupper, i 

rapporter, i artiklar, vid seminarier och konferenser och ibland regelrätta demonstra

tionsprojekt. Man kan också visa med relativt enkla men realistiska uppskattningar att 

våra projekt betalar sig! Väl tillämpade i praktisk produktion kan forskningsresultaten 

ge tiofaldig återbäring av nedlagda kostnader inom en femårsperiod! Därtill kommer 

den indirekta nytta som är svår att uppskatta ekonomiskt men som följer av den 

kunskapsuppbyggnad som bidrar till branschens framtida bergtekniska kompetens, 

avgörande för framgång i de närmaste årens mycket omfattande berg- och 

tunnelprojekt! 
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