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CITYTUNNELN - ETT TUNNELPROJEKT I MALMÖ 

Johan Brantmark, Peter Damgaard, Christopher Kolbjörnsen, Per Schraml, Örjan Berg 
Citytunneln, Frank Abel, MCG 

Sammanfattning 

Citytunneln är ett tunnelprojekt i Malmö med syfte att bättra kapaciteten för järnvägstrafik 
mellan Öresundsbron och Malmö centralstation och vidare norrut. Projektet innebär bland 
annat att två 5 km långa tunnlar borras under Malmös stadskärna. I skrivande stund då ca 75% 
av tunneldrivningen är utförd så följer projektet så väl tidplan som budget. 

Tunnlarna drivs med två tunnelborrmaskiner (TBM) som arbetar med principen för balanserat 
jordtryck. ( earth presassure balanced TBM, EPB TBM). Metoden har visats sig vara säkert 
och mycket framgångsrik i för Malmös kalkstensberggrund. I artikeln beskrivs hur dessa 
maskiner fungerar och vilken prestanda som de lyckats leva upp till. 

Projektet kan så här långt beskrivas som en teknisk framgång men det är även ett projekt som 
demonstrera möjligheter med samverkan mellan beställare och entreprenör. De största 
framgångsfaktorerna i projektet är odelat fokus på tid och risk samt kompetens i projektets 
alla organisationer. Citytunnelns satsning på en liten organisation, med egen anställd personal, 
företrädelsevis med entreprenörserfarenhet, har visat sig effektiv. Denna strategi beskrivs 
närmare i artikeln. 

Projektbeskrivning 

Bakgrund 

Sedan invigningen av Öresundsbron har resandeutvecklingen i regionen överträffat de mest 
positiva prognoserna och utvecklingen spås fortsätta. Dagens jämvägsnät räcker inte till för 
all den trafik som förväntas i samband med den fortsatta utvecklingen i Öresundsregionen. 
Lösningen på kapacitetsproblematiken är att bygga till Malmö C med en underjordisk 
stationsdel som möjliggör genomgående trafik och en järnvägstunnel under Malmö som 
knyter samman Malmö C med Öresunds bron och förbindelsespåren mot Ystad och 
Trelleborg. 

Citytunneln kommer göra det möjligt att bo i stora delar av Skåne och Själland och ha mindre 
än en timmes resa till arbetsplatser varsomhelst i Öresundsregionen. Detta är den mest 
genomgripande regionala utveckling som någonsin skett i Norden. 

Processer 

I en rad utredningar på 90-talet behandlades iden med en järnvägstunnel under Malmö. Det 
ledde fram till en avsiktsförklaring 1996 om finansiering och genomförande som 
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undertecknades av den dåvarande regeringen. Ett konsortium bildades av parterna Banverket, 
SJ, Malmö stad och Region Skåne. Därefter följde processer som bland annat omfattade 
kommunala översiktsplaner, förstudier, samråd, järnvägsutredningar och 
miljökonsekvensutredningar. 
Parterna bakom Citytunnelkonsortiet enades i augusti 2001 om bilda Citytunnelprojektet och 
att det är Banverket som ska vara ansvarig projektets huvudman. Projektet ska ansvara för 
planering, projektering, upphandling, byggande och driftsättning av Citytunneln. 
I mars 2002 lämnade projektet in en ansökan om tillstånd och villkor enligt miljöbalken till 
Miljödomstolen. I mars 2003 gav dåvarande regeringen Citytunneln tillåtlighet enligt 
miljöbalken vilket innebar att Miljödomstolen kunde inleda prövningen av Citytunneln. 
Prövningen genomfördes i flera etapper och Miljödomstolen meddelade det sista tillståndet i 
november 2005 . Bygget av Citytunneln startade i mars 2005 . 

Projektet 

Malmö Central byggs ut med en ny underjordisk stationsdel, Malmö C Nedre. Stationen 
byggs i ett öppet schakt som sedan täcks över. Av projektets totala 17 km järnväg utgör 6 km 
två parallella tunnlar under Malmö. Tunnelns sträckning går från Malmö C till stadsdelen 
Hyllievång i södra Malmö. Fyra och en halv kilometer av tunneln borras med hjälp av två 
specialbyggda tunnelborrmaskiner. Resterande del av tunneln byggs i öppna schakt som sedan 
täcks över. 

Station Triangeln, 25 meter under mark, byggs från två öppna schakt varifrån ett bergrum tas 
ut. Stationen får två spår med en mellanliggande plattform och två uppgångarna mot norr 
respektive söder. 

Söder om Annetorpsvägen vid tunnelmynningen i Holma går järnvägen ovan jord. I ett öppet 
schakt byggs tunnelportalen och de betongtunnlar som ansluter till de borrade tunnlarna. 
Station Hyllie byggs ovan mark och blir centrum i den nya stadsdelen Hyllievång. På sträckan 
genom Hyllievång fortsätter spåren i ett öppet schakt cirka 4-7 meter under markytan. Detta 
för att minska bullerstörningarna och underlätta bygget av planskilda korsningar och broar. 
Vid Vintrie byggs förbindelsespår mellan Citytunnelbanan och Öresundsbanan österut samt 
broar för järnväg och biltrafik. Vid Lockarp ansluter spåren från Öresundsbanan med 
förgrening till Y stadbanan och kontinentalbanan mot Trelleborg. 

Projektet är uppdelat i 5 större anläggningsentreprenader; Vid Malmö C bygger NCC 
stationen som en grävd betongstation. Mellan Malmö C och Hyllie görs tunneln och den 
underjordiska stationen vid triangeln av Malmö Citutunnel Group (MCG). MCG består av 
Bielfinger Berger (50%), Per Aarsleff A/S (25%) och E. Pihl & Sön A.S. (25%) 
(www.malmotunnel.se). I söder bygger NCC Hyllie station och de utför även markarbete för 
spåren ovan jord. Skanska utför markarbeten i Lockarp. 
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Figur I Karta över Citytunnelprojektet 

Finansiering 

Citytunneln är kostnadsberäknad till 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde. projektet 
finansieras av Banverket, Malmö stad och Region Skåne samt med EU-bidrag. 

Riskhantering och erfarenheter av samarbete inom projektet 

För att kunna bedriva ett projekt på ett säkert sätt med god kontroll på såväl tekniska som 
miljömässiga och ekonomiska risker krävs en öppen och god relation mellan beställare och 
entreprenör. I det följande redovisas huvuddragen i Citytunnelns strategi med avseende på 
riskhantering och kommunikation. De exempel som ges tas uteslutande utifrån entreprenad 
201, som är tunnelentreprenaden som utförs av MCG. 

Erfarenheter visar att missförstånd eller bristande öppenhet ligger bakom en stor del av de ras, 
tunnelolyckor eller produktionsproblem som inträffar och det är sällan rena räknefel förklarar 
en olycka eller skada. Ofta finns det mätdata eller personer som kan vittna om att något är fel 
men organisationen missar av olika anledningar att uppmärksamma dessa iakttagelser. Att 
bygga och driva ett projekt som präglas av vaksamhet, öppenhet och lyhördhet är därför 
viktigt. Försäkringsbranschen är av samma uppfattning och därför har den branschen 
tillsammans med British tunnelling society tagit fram en "code of practice" (uppförande kod) 
för hur beställare och entreprenörer skall förhålla sig till varandra. Citytunneln har tagit denna 
till sig och genomför projektet i linje med denna uppförandekod. 

För att lägga grunden till ett så givande och förtroendefullt samarbete som möjligt mellan 
entreprenör och beställare har Citytunneln målmedvetet strävat efter att knyta till sig personal 
med så hög kompetens som möjligt. Man har valt att arbeta med en liten organisation baserad 

17 



© 2008, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2008

på personer med egen entreprenörserfarenhet och detta har visat sig framgångsrikt när det 
gäller att skapa ett givande samarbetsklimat. 

För att nå framgång har Citytunneln valt att i alla lägen prioritera tid främst. Tillsammans med 
Entreprenörerna har kontroll av kritiska linjen i projektet och risker som kan påverka denna 
behandlats med särskild prioritet. Vidare har frågor och problem som uppstår längst vägen 
behandlats på så låg tjänstemannanivå som möjligt. Båda parter har under projektets gång 
strävat efter att inte lämna några olösta frågor till senare tillfälle. För att säkerställa detta har 
båda parter säkerställt att alltid ha personal med såväl teknisk som ekonomisk befogenhet på 
plats för att lösa eventuella problem. Denna fokus på tid och tidig lösning av problem är det 
som är mest centralt framgångsfaktorn vid ledningen av Citytunnelprojektet. 

Citytunneln har valt att lägga stort ansvar och mycket förtroende hos entreprenören. Såväl 
kontrakt som genomförande baseras helt på att entreprenörens egenkontroll och beställarens 
tillsyn inriktas på att säkerställa att denna fungerar. Vidare ställs stora krav på att all väsentlig 
kommunikation når ända ut till de som utför arbetet. Detta ställer stora krav på entreprenören. 
För att möta detta arbetssätt har MCG en oberoende intern kvalitetsorganisation som 
genomför revisioner och bevakning och beställaren har full insyn i detta arbete. Denna 
organisation fungerar effektivt och exempelvis genomfördes under 2007 minst en formell 
revisioner i veckan på interna produktionsled eller leverantörer . Genom att kvalitetsarbetet 
går genom entreprenörens egen organisation når arbetet längre ut i organisationen och det är 
vår erfarenhet att detta är det bästa sättet att fostra en god kvalitetskultur inom ett projekt. 

Riskhantering är en central del av kvalitetsarbetet och för att skapa den öppenhet och 
medvetenhet som krävs bedrivs detta arbete på olika sätt. Det är vår erfarenhet att processen 
med riskarbete är betydligt vikigare än resultatet i form av ett risk register eller en databas . 
Vidare ser vi det som viktigt att det finns en gemensam förståelse för projektets risker hos 
entreprenörer och beställare. Vid Citytunneln bedrivs det gemensamma riskarbetet i huvudsak 
i följande forum: 

• Gemensamma riskseminarier inför nya arbetesmoment 
• Riskseminarier under projektering 
• Arbete i gemensam databas 
• GK-3 granskning 

Gemensamma riskseminarier har utvecklats till en av de mest centrala delarna i 
tunnelprojektets gemensamma riskhantering. Detta är ett forum där såväl entreprenören som 
beställaren redogör för sina farhågor och funderingar i så väl projekteringsfas som 
produktionsfas och seminarierna föregås av interna riskdiskussioner och funderingar. 

I projekteringsfasen har detta visats sig vara ett effektivt sätt att diskutera de 
granskningskommenterar som uppkommit på ett enskilt projekteringspaket. Det har visat sig 
att när diskussionen kring en dimensionering utgår från skaderisker och brottmekaniskmer 
snarare än tolkningar av enskilda normer så är det lättare att komma till samsyn i en 
frågeställning. 

I produktionsfasen har riskseminariema lett till att alla parter får chansen att få sin åsikt hörd, 
registrerad och ventilerad. Detta har varit en viktig grundsten i arbetet med att bygga ett 
gemensamt projekt mellan beställare och entreprenör. Det har gett en ömsesidig förståelse om 
eventuella problem det har visats sig vara ett effektivt sätt att ändra "vi och dom" till "oss" 

18 



© 2008, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2008

Resultatet av allt riskarbete sammanställs i den projektgemensamma riskdatabasen. Allt 
material som lagras i denna databas kan läsas och bearbetas av projektets alla parter. 

Allt arbete som bedrivs under grundvattenytans läge har klassats som Geoteknisk Klass 3, 
enligt BKR, och därför har en oberoende granskare anlitats med syfte att granska handlingar, 
genomförande och samspel mellan projektets olika parter. Fokus vid denna granskning är 
främst sådana aspekter i byggprocessen som kan påverka tredje man. En avstämning görs vid 
behov och tidpunkten beror på byggets fas , men minst en gång per kvartal. 

Geologiskbeskrivning 

Malmöregionen ligger inom den sk Dansk-Polska Sänkan, en depression i urberget, som är 
utfyllt med sedimentära berglager. De sedimentära berglagren i regionen, som bildades för 
cirka 65 miljoner år sedan, är från den tertiära tidsepoken och har en mäktighet på cirka 2000 
meter. Kalkstenarna, som är 60-80 m mäktiga, har till följd av växlande bildningsbetingelser 
starkt varierande hårdhetsgrad. De hårdaste dellagren består av flinta. Utsträckta upp till 
metermäktiga bankar av flinta förekommer främst i de övre kalkstenslagren (Köpenhamnkalk
sten), medan förekomsten i den tertiära kalkstenen (Bryozokalksten) inskränker sig till glesa 
tunnare skikt. De lösaste dellagren består oftast av märgel (lera blandat med kalkslam). 

Köpenhamnskalkstenen som är lokaliserad i de övre metrarna av kalkberget är kraftigt 
uppsprucken och vattenförande kalksten som motstått den glaciala erosionen. 
Köpenhamnskalkstenen karakteriseras av en relativt horisontell lageruppbyggnad där de 
ingående lagren växlar i hårdhet från helt lösa till mycket hårda. 

Berggrunden längs med Citytunnelns sträckning består framförallt av Bryozokalksten med 
inslag av koralkalksten och konglomerat. Bryozokalkstenen har fått sitt namn på grund av att 
kalkstenen till övervägande del är uppbyggd av bryozoer (bryozo = mossdjur). 
Bryozokalkstenen är lagrad i bankar där bankarna i sig är uppbyggda av lager med varierande 
hårdhets grad ( calcitcement), och med varierande innehåll av bryozoer i de olika delarna av 
bankarna. 

I regionen finns ett flertal vertikala förskjutningar av bergmassan, s k förkastningar. Tänkbart 
är att två av dessa (Vellinge- och Malmöförkastningarna) givit upphov till zoner med vertikala 
spricksystem, vilka lokalt kan ha påverkat tunnelborrningen, se figur 2 nedan. 

Övre sediment 
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Figur 2 a) Principfigur över geologiska lagerenheter 
b) Exempel på förkastningar inom regionen 
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Jordlagren längs med Citytunnelns sträckning domineras av ett oftast 5-15 m mäktigt täcke av 
morän som avsattes vid den sista inlandsisens avsmältning för ca 15 000 år sedan. Moränen är 
mer eller mindre lerhaltig och benämns därför lermorän (lerhalt> 15 % ). Denna har normalt 
en hög lagringstäthet samt en låg block- och stenhalt. Moränytan är generellt sett jämn och 
följer i stort den underliggande bergtopografin. 

Figur 3 Längdprofil längs tunneln 

Beskrivning av tunnelborrmaskinerna 

Citytunneln består utav två 6 kilometer långa parallella tunnlar där 4.5 km borras med TBM 
och resterande del schaktas från markytan. TBM är en förkortning för Tunnel Borring 
Machine och är en mobil högteknologisk och självförsörjande underjordsfabrik som kan ta sig 
fram i princip vilken grund som helst. TMB:er byggs unikt för varje enskilt tillfälle där 
hydrologiska och geologiska förutsättningar i det område som skall borras avgör vilken teknik 
som fungerar bäst. I Citytunnelns fall så har dessutom miljö, arbetsmiljö och brandskyddskrav 
varit höga. TBM:erna drivs med el och effektbehovet vid full drift är ungefär 4000 kW per 
maskin, vilket motsvarar cirka 67000 glödlampor. Cirka 15 personer per skift arbetar 
samtidigt inne i maskinen. 

A rhetskammare 
T cksluss Transportband 

Borrhuvud ~ 

Figur 4 

Transportskruv 

De två borrmaskiner som används i Citytunnelprojektet är cirka I 20 meter 
långa. Den främre delen av maskinen, skölden, är I O meter lång. Därefter följer 
en I I O meter lång serviceenhet. 

Längst fram i skölden sitter borrhuvudet med en diameter på cirka 9 meter. Vid drift roterar 
det med 4-5 varv per minut. Borrhuvudet pressar sig mot kalkberget med upp till 50 MN 
(5000 ton) tryck genom att 28 domkrafter trycker mot den senast monterade tunnelringen. 
Citytunneln använder sig av en teknik som kallas för EPB TBM vilket står för Earth Pressure 
Balance Tunnel Borring Machine. Fördelen med denna metod är att jord trycket bibehålls 
kring borrmaskinerna under framdrift. Vid borrning trycks borrmassorna över hela 
borrhuvudet genom öppningarna in i arbetskammaren och blandas till en plastisk stödfyllning. 
Stödfyllningen säkerställer en jämn tryckfördelning mot borrfronten och ett kontinuerligt 
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materialflöde mot transportskruvens öppning. Transportskruven balanserar trycket i 
kammaren med hjälp av skruvens hastighet och transporterar stödfyllningen till 
transportbandet. Massorna forslas via tranportbandet bakåt och ut ur tunneln och läggs upp på 
ett upplag och transporteras sedan vidare ut till Norra hamnen. Styrningen av trycket mot 
borrhuvudet är av stor betydelse då detta kan motverka plötsliga ras vid borrfronten vid 
instabilt berg. Detta minimerar även sättningarna på markytan. 

Figur 5 Citytunneln använder sig av en teknik som kallas för EPB TBM vilket står för 
Earth Pressure Balance Tunnel Borring Machine. 

Borrhuvudet är i princip en metalram med plats för olika skärande stålskivor och krossande 
skrapjärn. Ungefär vid var 300-400 meter avbryts produktionen och maskinen och 
borrhuvudet i synnerhet genomgår kontroll och underhåll. Vid underhållsarbetet backas 
borrhuvudet tillbaka cirka 0.5 meter och man går in i utrymmet framför borrhuvudet för att 
kontrollera verktygen. Om utrymmet är satt under tryck måste man passera en trycksluss 
innan man når fronten. Skrapjärn och stålskivor på borrhuvudet kontrolleras och om slitaget 
är för stort ersätts de mot nya. Innan man lämnar det trycksatta området måste man också 
stanna i utjämnande tryck under ett antal minuter. 

Borrmaskinen arbetar sig framåt genom att ta spjärn mot betongringarna som byggs inne i 
skjölden och som utgör permanenta förstärkningen av tunneln. Ringarna som består av åtta 
segment är koniska så att ena sidan är 50 mm bredare än andra sidan. Ringarnas design 
möjliggör 14 olika ring rotationer där positionen av nyckelsegmentet avgör tunnelns riktning. 
Om ringarna konsekvent placeras med den bredaste sidan på samma sida av tunneln så byggs 
en kurva, om ringarna monteras med den breda sidan på motstående sida tunneln byggs en 
raksträcka. 

När TBM:en borrat 1.8 meter stoppar borrhuvudet och domkrafterna dras tillbaka så att en 
tunnelring kan monteras. Innan man väljer ring rotationen mäts avståndet mellan ring och 
sköld och domkrafternas förlängning. Med denna information kan nästa ring rotation 
bestämmas. Som hjälp har även operatörerna en inbyggd ringbyggnadsmodul integrerat i det 
databaserade vägledningssystemet. Det automatiska vägledningssystemet visar kontinuerligt 
den faktiska TBM positionen i förhållande till den teoretiska positionen. Detta möjliggör för 
TBM operatören att styra TBM:en inom given tolerans. Alla parametrar övervakas under 
framdrift och dokumenteras fortlöpande. 
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Figur 6 Montering av tunnelring sker inne i stå/skölden och varje ring består av åtta 
betongsegment 

För att transportera in tunnelsegmenten in i TBM:en används ett tågset som kör på smalspårig 
räls . Ett spårsystem från segmentfabrikens upplagsplats har byggts. Tågen används också för 
persontransporter och andra leveranser in i tunneln. När segmenten lastats av från tågen förs 
de fram till fronten där sedan segment för segment lyfts på plats. 

Samtliga segment bultas ihop temporärt för att sedan tas bort efter ca 10-20 meter framdrift. 
Den färdiga ringen har en invändig diameter på 7.9 meter och en ytterdiameter på 8,6 meter. 
För att säkerhetsställa att det inte finns något oförstärkt glapp mellan bergväggen och 
tunnelringen tätas ringarna kontinuerligt under framdrift. Detta görs genom att ett 
injekteringsmedel pressas in mellan bergväggen och tunnelringen via sex stycken 
injekteringspumpar som är installerade på TBM:ens sköld. lnjekteringstrycket och volymen 
kontrolleras och dokumenteras kontinuerligt. 

Figur 7 
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Mellan bergväggen och tunnelringen tätas ringarna kontinuerligt under 
framdrift. 

lnjekteringsmedlet består utav grus (2/8), sand (0/4), kalstens material, vatten, cement och 
bentonit. Ringarna tätas även med gummipackningar mellan betongsegmenten. Genom att 
tunnelrören byggs vattentäta redan från början undviks grundvattensänkningar såväl i 
byggskedet som i driftskedet. Det vattentäta tunnelröret kallas även för lining. 

Erfarenheter från tunneldrivningen 

De båda tunnelborrmaskinerna Anna och Katrin har i nuläget borrat 3200 respektive 2800 
meter. Genombrott och har skett vid den underjordiska stationen Triangeln där de båda 
maskinerna har startat om och är på väg vidare mot Malmö C. Hittills har borrningen fortlupit 
efter förväntan och inga större problem har påträffats. Nedan ges en redogörelse för de 
erfarenheter som dragits under driften. 
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Omgivningspåverkan - Stomljud och vibrationer 

I den miljödom som Citytunneln har finns ett antal krav gällande stomljud och vibrationer, 
dels under byggtiden, men också för det permanenta skedet. 
Ett omfattande program har genomförts där mätningar utförts i byggnader längs med 
tunnelsträckningen. Såväl oövervakade mätningar under lång tid som övervakade mätningar 
har genomförts. 
Resultatet från vibrationsmätningarna visade låga nivåer långt under de gränser som 
fastslagits i miljödomen. 
Stomljud är det ljud som uppkommer då vibrationer som alstras i kalkberget av 
tunnelborrmaskinen fortplantas till byggnader på markytan. Hur starkt stomljudet blir beror på 
en rad faktorer såsom bergets sammansättning, byggnadens grundläggning och konstruktion. 
Det är därför svårt att förutsäga stomljudets styrka i förhand. 
De mätningar som genomförts söder om Triangelstationen har legat mellan 40 - 55 dBA och 
få klagomål har kommit in på stomljud. Norr om Triangeln har däremot betydligt högre nivåer 
på stomljud uppmätts och ett flertal människor har känt sig störda. Stomljud på upp till 63 
dBA har uppmätts. Orsaken till denna skillnad är inte helt klar men har troligen sin förklaring 
i geologins sammansättning och byggnadernas konstruktion. 
Norr om Triangeln har påverkansornrådet där människor har upplevt att de störts legat ca 60 
m framför maskinerna men avtar ca 15 m efter passage. Detta innebär att i de flesta fall har 
tiden för påverkan varit under en vecka. 

Omgivningspåverkan- Gejsrar 

Under arbetets gång måste underhåll av borrhuvudet ske med jämna mellanrum. Skärverktyg 
och skrapor måste bytas ut och allmän översyn sker. Detta arbete tar några dagar upp till en 
vecka. I början av TBM-driften utfördes dessa ingrepp med hjälp utav tryckluft för att 
säkerställa att inte vatten trängde in i kammaren där arbetena utförs. När tryckluft används för 
att skapa ett övertryck som håller emot de omgivande vattenmassorna sprids en stor 
"luftkudde" i den omgivande geologin. I de fall det finns en förbindelse upp till markytan 
letar sig trycket upp den vägen vilket ger upphov till en s.k. blow-out då luft blandat med 
vatten trycks upp likt en gejser. Hur kraftig "gejsern" blir beror på vilket tryck som används 
och hur stort avståndet till maskinen är. 

Figur 8 Bild på ett luftgenomslag till följd av ett otätat borrhål. 
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För att undvika att detta inträffar gjuts samtliga kända borrrhål som ligger närmre än 30 meter 
från tunnelcentrum igen. Trots detta uppkom vid två tillfällen s.k blow-outs. Avstånden var 
vid dessa tillfällen ca 120 m från maskinen vilket tyder på att en direkt kontakt mellan 
maskinen och det aktuella borrhållet/brunnen. Sannolikheten för en sådan kanal är större i 
början av driften då maskinen ännu befann sig i den uppspruckna köpenhamnskalkstenen där 
lösa lager förekommer. Efterhand har trycket vid reparationsarbeten framme i kammaren 
kunnat reduceras till att kunna utförs under atmosfärstryck. 

Omgivningspåverkan - Sättningar 

Vid tunneldrivning finns alltid risk för sättningar varför noggranna sättningsmätningar 
genomförs enligt ett fastslagit mätprogram. De två huvudövervakningssystemen är ytmätning 
och underjordiska mätningar. Mätningarna omfattas av 3-D rörelser i konstruktioner och 
byggnader, avvägning av byggnader och installerade markytepunkter, extensiometrar, 
vertikala lutningsmätningar och nivåvisare. Konvergens- och divergens-mätningar utförs även 
inne i huvudtunnlarna samt i tvärtunnlarna. 
I mätprogrammet finns två olika nivåer satta; ett larm värde och ett gränsvärde. Larm 
respektive gränsvärde sätts beroende på byggnadens/områdets känslighet för sättningar. Om 
larmvärdet överskrids intensifieras mätningarna och om gränsvärdet överskrids sätts åtgärder 
in. Generellt ligger sättningarna mellan 2 - 4 mm vilket är något mindre än förväntat och långt 
under de värden som ger några skador på byggnader. 

Genomsnittlig indriftshastighet 

25,00 ___________________ ,__ __ _ 

20,00 -------------------·-- t-----

■ A nn a 

■ Ka tri n 

Figur 9 Medeldygnsindrift per månad 

När den första tunnelborrmaskinen, Anna, startade i slutet av november 2006 var indriften 
långsam då intrimning av såväl manskap som maskin skedde. En stadig förbättring har skett 
kontinuerligt för båda maskinerna, denna process har varit något snabbare för TBM 2, Katrin, 
då erfarenheter som gjorts från Anna kunnat utnyttjas . Medelindriften (inklusive stopp) per 
dag för sträckan fram till genombrottet i Triangelstationen är för Anna 12,1 m/dag och för 
Katrin 13,9 m/dag. Som framgår av diagrammet ovan var indriftshastigheten betydligt större 
sista månaden innan genombrottet för de bägge maskinerna; 21,4 m/dag för Anna respektive 
26,6 m/dag för Katrin. 
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Bakfyllnadsbruk och borrtolleranser 

Ett av de områden som noggrant kontrollerats under TBM-driften är funktionen av 
bakfyllnadsbruket. Injekteringstryck och volym mäts för att följa upp att fullgod utfyllnad 
sker. Provborrningar genom liningen har gjorts kontinuerligt för att säkerställa att bruket 
fyller ut tomrummet och att ingen bortspolning skett. Dessutom kan kvaliteten på 
bakfyllnaden ses väldigt tydligt när borttagning av segment sker vid varje tvärtunneluttag, se 
figur 10. 

Figur I O Bakfyllnads bruket syns tydligt vid 
borttagning av tunnelsegment 
inför tvärtunneluttaget 

Då 100 procentig utfyllnad erhållits har ingen uppflytning av tunnelröret skett. 
Borrtolleransen för tunnel är 100 mm vilket innehållits för hela driften förutom precis i starten 
då maskinen sjönk en bit innan hela maskinen kommit in i berget. För majoriteten av driften 
har maskinerna hållit sig inom en tolerans på 20 mm vilket i kombination med att ingen 
uppflytning skett har gett att inmätt tunnel håller sig väldigt väl inom alla toleranser. 

Lansering genom Triangelstationen 

Efter genombrott vid Triangelstationen lanserades de två maskinerna genom det färdiguttagna 
bergrummet. Fyra extra stödben svetsades på TBM-skölden och utrustades med 
specialkonstruerade rullhjul. GEWI-stag monterades på skölden och fästes sedan i hydraliska 
domkrafter som sedan kunde dra fram maskinen 500 mm per slag. Efter en slag-längd 
monterades domkraften om på nästa position och proceduren återupprepades. En del 
komplikationer uppstod vid första lanseringen då maskinen fick dras i motlut vissa sträckor. 
Totalt tog lanseringen för den första maskinen tre veckor men för den andra tog hela 
operationen endast en vecka. 
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Slutsatser 

Citytunneln har fram till skrivande stund varit ett framgångsrikt projekt. Citytunnelns 
fokusering på en liten kompetent organisation med stort mandat för beslut och med stor del 
entreprenaderfarenhet har visat sig fungera mycket väl. Projektet befinner sig idag väl i fas 
med såväl tidplaner som budget. 

I projektet har man lagt stor vikt vid att såväl beställares som entreprenörers organisationer 
skall präglas av öppenhet och god kommunikation. Riskhanteringen utgår ofta från ett 
organisatoriskt perspektiv. 

Den valda tunneldrivningstekniken med två stycken tunnelborrmaskiner (balanserad 
jordtrycksteknik) har varit framgångsrik i för Malmös kalkstensberggrund med indrifts
hastigheter upp till drygt 30 meter per dygn . 

. 
Figur 11 Genombrott vid triangeln 
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