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PASSAGE AV VATTENFÖRANDE ZONER I FRÖSUNDA 
KRAFTLEDNINGSTUNNEL - PROGNOS OCH UTFALL 
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Bjarne Liljestrand, Lerneon Ltd 

Bakgrund 

Befintlig 220 kV friledning mellan Bergshamra och Järva inom Solna kommer att 
ersättas med kablar i tunnel. Därigenom frigör Solna stad mark inom bl.a. Norra 
Frösunda för byggande av kontor och bostäder. Projektet finansieras av Fortum för den 
del som befinner sig inom Nationalstadsparken (ca 30 milj kr) och Solna kommun för 
övriga delar (ca 100 milj kr). Nitro Consult fick årsskiftet 1999/2000 i uppdrag att 
upprätta bygghandlingar och stå för erforderliga tillstånd för projektet. Projektet började 
med att genomföra markundersökningar och upprätta en systemhandling. Detta låg 
senare som underlag för fortsatt projektering och upprättande av ett förfrågnings
underlag för upphandling av entreprenör. Parallellt pågick miljöprövningen, som på 
grund av projektets komplexitet tog 1,5 år. Miljöprövningen och andra tillstånd för 
genomförandet av projektet var klara januari 2003. Därmed kunde kontrakt tecknas med 
Lerneon för genomförande av anläggningsarbeten. Själva installationen av kablar och 
anslutning till nätet sköts av Fortum och beräknas vara klar hösten 2005. 
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Figur 1. Frösundatunnelnsläge 
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Geologiska och geohydrologiska förutsättningar 

Geologin i området karaktäriseras av strukturer som i huvudsak löper ca NNV -SSO i 
området. Tydligt framträder en stor rullstensås som utgör en grundvattenakvifär i 
kombination med kraftigt vattenförande zoner i berggrunden. Åsen följer svaghetszoner 
i berggrunden med denna orientering. Till det ska läggas närheten till Brunnsvikens 
havsvatten. Rullstensåsen består av grus och sand och den har genom svallning brett ut 
sitt material i ett stort område på ömse sidor av åsen. Åsen utgör en reservvattentäkt för 
norra Stockholm och Pripps har tills nyligen tagit sitt källvatten från vattentäkten. 

De geotekniska förhållandena i området har undersökts genom seismiska under
sökningar, kärnborrning samt jord-bergsondering. Vidare har mätts grundvattennivån 
och -kvaliteten i ca 20 grundvattenrör. Av dessa undersökningar har framgått att: 

1. Åsen är ca 40 meter mäktig i den centrala delen. Omedelbart över tunneln finns 
också resterna av ett gammalt asfaltverk. 

2. I området kring Ulriksdalsfältet består jorden av från bergöverytan räknat ca 5 
meter sand 15 meter lera och däröver lokalt 2-5 meter svallsand. 

3. Sand befinner sig direkt över bergöverytan från järnvägen i väster och till berg i 
dagen vid Bergshamra i öster och till en bredd av ca 1 km. 

4. Övriga jordar utefter tunnelsträckningen och utanför det aktuella området består 
av 2-3 meter mäktig morän ovanpå bergöverytan. 

5. Berggrunden består av finkornig granit med öppna sprickor från 
Bagartorpsringen i väster till området vid Ulriksdals trädgårdsmästeri i öster. 
Inom övriga delar förekommer en gnejs. 

6. I berggrunden förekommer flera kraftiga krosszoner som har riktning NNW
SSO. En av krosszonerna har skapat den jordfyllda svackan vid Ulriskdalsfältet, 
en den jordfyllda svackan väster om Bagartorpsringen samt en har utgjort 
förutsättningen för lokaliseringen av åsen. Därutöver förekommer en krosszon 
som är orienterad i 0-V och omedelbart söder om området. Krosszonen vid 
Ulriksdalsfältet består av uppsprucket berg med visst lerinnehåll under det att 
krosszonen under åsen består av såväl öppna sprickor som kalcitläkta sprickor 
( brecciastruktur). 

7. Krosszonerna i berggrunden har genom pumptester visat sig vara kraftigt 
vattenförande och ha ett stort hydrauliskt samband med jordarna ovanför. I 
samband med pumptester i de bergborrade kärnborrhålen fick man en omedelbar 
reaktion i grundvattenrören i jord i den närmaste omgivningen. Konduktiviteten 
vid dessa zoner i såväl berggrunden som den överlagrande sanden är ca 10-4 

m/sek. 

8. I såväl berggrunden kring åsen som i bottenlagren av ås gruset förekommer relikt 
saltvatten. Detta saltvatten har en halt av några procent klorid. Med andra ord är 
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salthalten väsentligt högre än i havet utanför. Salthalten har lokalt i berggrunden 
uppmäts till 2,5 % uttryckt som natriumklorid. 

Tunneln 

Tunneln är ca 2.4 km lång och har en anslutande nedfartsramp på mitten som är 300 
meter. Den ansluter via schakt till terminalen på gränsen till Sundbyberg och i den östra 
änden till den tidigare kraftledningstunneln i Bergshamra. Tunneln har en ungefärlig 
tvärsnittsarea på 17 m2

. Tunneln går tvärs de geologiska strukturerna och har en 
bergtäckning av ca 20-30 meter. Lokalt under de kritiska svackorna i bergöverytan är 
bergtäckningen bara 10 meter. 

Prognos för tunnelutförande 

Utifrån resultatet från de genomförda fältundersökningarna har vi kunnat konstatera att: 

1. Tunneln passerar en berggrund med generellt goda bergtekniska egenskaper. 
Såväl bergtäckning som tunnelns spännvidd gör att bergstabiliteten är god och 
förstärkningen kan genomföras genom selektiv bultning. Alla bergytor i såväl 
sida som tak täcks med ett lager med sprutbetong. På så sätt säkerställs säkerhet 
mot stennedfall på högspänningskabeln. 

2. Inläckningen av grundvatten till tunneln har bedömts som liten. Tätningen kan 
generellt utföras med konventionell förinjektering med cement i en skärm. Där 
dropp förekommer över kabeln kan detta avhjälpas genom att placera tunnelduk 
mot taket som avleder vattnet från kablarna. 

3. Tre till fyra zoner i berggrunden kommer att passeras, vilka kräver extraordinära 
åtgärder. Konsekvenserna av att passera zonerna utan åtgärder kan vara 
förödande. Grundvattnet skulle kunna sjunka och orsaka avvattning och 
komprimering av lerorna med sättningar av byggnader och vägar som följd. 
Vidare skulle grundvattenströmmen kunna vända från att gå från NV mot 
Brunnsviken till att gå SO från Brunnsviken mot åsens grundvattenmagasin. Det 
skulle innebära att risk finns att saltvatten skulle komma in i reservvattentäkten. 
Det finns idag flera föroreningskällor i området kring åsen som skulle kunna 
påverka kvaliteten vid det befintliga vattenuttaget i åsen om ett stort vattenuttag 
skulle ske i tunneln. I området finns resterna av ett gammalt asfaltverk, 
rivningsmassor, salt från relikt vatten, föroreningar från omkringliggande vägar 
samt rester av ett äldre oljeutsläpp norr om området 

4. Ett stort vattengenombrott till tunneln skulle kunna äventyra driften av tunneln. 
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Föreslagna åtgärder för att förhindra skada vid passage av zonerna 

Generellt kan tunneln drivas med normala tunneldrivningsmetoder. Dock krävs stort 
entreprenadkunnande och planering för passage av de kritiska zonerna. I prognosen har 
förutsatts att entreprenören utför drivningen med reducerad indrift i kombination med 
utökad försondering. I prognosen har föreslagits följande handlingsplan: 

1. När man befinner sig ca 10 meter från den angivna zonen utökas försonderingen 
med tätare skärmar och större bredd. Därmed kan man få större information av 
zonens karaktär, vattenföring och utbredning. På så sätt kan man lägga upp rätt 
injekteringsstrategi. 

2. Samtidigt borras kärnborrhål mot de kritiska zonerna för att erhålla relevant 
information om bergets egenskaper och behov av förstärkning. 

3. lnjekteringen läggs upp utifrån zonernas karaktär. Skulle man bedöma att 
vattenföringen är mycket stor finns i miljötillståndet möjlighet att använda 
kemisk injektering utanför vattenskyddsområdet. 

4. I samband med passagen av zonerna bedöms behovet av att utföra en permanent 
lining i tunnelsektionen. Detta kräver dock att tunnelsektionen görs rund för att 
ta upp koncentriska laster från berget. 

A vtalsrisker 

Frösundatunneln har upphandlats på fast pris utan index, med reglerbara mängder. 
I kontraktshandlingarna ingår bland annat AB 92 med ändringar och tillägg, ABT 94 
som gäller i tillämpliga delar, MR 98 Ö med avsteg och kompletteringar, mängd
förteckningar, teknisk beskrivning berg- och markarbeten, PM bergteknik, PM 
geohydrologi, resultat från kärnborrning samt miljöplan. 

Bergarbeten drivs som utförandeentreprenad, och förinjekteringen ersätts med pris 

- per borrmeter, 
- per skärm; olika injekteringsklasser 
- per injekterat hål 
- per mängd injekteringsbruk; normalt, accelererat eller fint 
- för keminjektering i tillägg per skärm, hål och liter 

I mängdförteckningen för injekteringsarbeten saknar man således tidsbundna enheter, 
vilka relaterar till det sätt kostnaderna uppstår. 
Med ändring av AB 92 gäller a-pris intill 1,5 % ändring av kontraktssumman (imfr 
0,5% ), vilket även detta ökar entreprenörens riskåtagande i entreprenaden. 
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Tekniska risker 

Tunnelsträckningen mellan Järva och Bergshamra ligger på bas av given information 
huvudsakligen i relativt bra berg. 
Svaghetszoner identifierade vid förundersökning, har tidigare flera kilometer söderut 
iakttagits bl.a. vid drivning av tunnelbana, VA-och energitunnlar samt utjämnings
magasinet Ormen i området kring Centralen och Stureplan. Här har zonerna förorsakat 
en försening vid tunnel-banebygget mellan Centralen och Östermalmstorg på ett halvt 
år, och man hade kännbara problem även vid drivning av Ormen (Figur 2) 

Figur 2. Svaghetsformation ur Förundersökning för Frösundatunneln, samt ur 
Stockholms byggnadsgeologiska karta 
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I underlaget till entreprenaden redovisades endast tre kärnborrhål, vilket bedöms få i 
jämförelse med tunnellängden 3 km. Borrhålen är placerade i lägen för antagna 
svaghetszoner. Relativt stort djup från markyta till tunnel, har av entreprenören 
uppfattats som bakgrund till att man i projektet lagt tyngd på riskanalys, kontroller och 
aktiv geodesign. Entreprenörens byggriskanalys ingår i avtal, och skall uppdateras 
under entreprenadens utförande. Utmärkande för Frösundatunneln är sondering och 
kartering av entreprenören, som även redovisar resultat till beställaren. På så sätt har 
man skapat god insikt på byggplats. 

Bergtäckningen kan vara kritiskt.ex. vid Stockholmsåsen. Med hänsyn till låg angiven 
bergtäckning kan lokala svackor få stor betydelse för tätnings- och förstärkningsarbeten. 
Risk för nya, icke kalkylerade aktiviteter vid passage av partier med ofullständig 
bergtäckning, existerar. 

Kärnborrhål vid Ulriksdal krosszon uppvisar konduktivitet 10-4 m/s, lika som vid 
Stockholmsåsen. Risk för akuta behov av omfattande injektering. 

Om hänsyn inte tas till ovanstående risker finns uppenbar risk att det blir förlängning av 
tid för entreprenadens utförande, störningar i planerat utförandesätt samt ökade 
kostnader. 

Uppföljning 

Vid drivning genomför entreprenören kartering av berggrunden i tunneln och 
tillkommande borrkärnor vid fronten. Vidare noteras resultatet från utförda 
förstärknings- och tätningsarbeten. Resultatet ligger sedan som grund för planeringen av 
tunnelarbetena framåt. 
Samtidigt ligger det på beställaren att undersöka grundvattenvariationen intill 
tunnelfronten samt mäta konduktiviteten, som värdemätare på salthalten. Sammantaget 
ligger informationen som grund för en kontinuerlig revidering av den från början 
upprättade prognosen. 

Man har i prognos för LM 1200 - LM 1500 beräknat 25 % utförande i förstärknings
klass 3, vilket stämmer mot utfall. 
Q- värde på 0, 1 - 4,0 är identifierat i prognos på cirka 30 m tunnellängd, vilket 
korrelerar med utfall. 

Skarpa gränser mellan separata svaghetszoner i prognos, har vid drivning icke 
konstaterats. Zonerna har varit relativt sammanhängande (Figur 3a och 3b) 
Strukturer har studerats i 3D (bild 4). Eventuella avvikelser i stupning gentemot 
prognos, har inte haft betydelse ur tunneldrivningssynpunkt. 
Inläckage i tunnel har utvecklats planenligt (Tabell 1). Injektering av kritiska zoner vid 
Ulriksdalsfältet är utförda i injekteringsklass 2 vilken innehåller 4 sonderingshål med 
mätning av inläckande vattten, uppborrning och injektering av ytterligare 12 
injekteringshål. Speciella problem har ej noterats. 
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Registreringen av grundvattennivån i observationshål mäts regelbundet en gång per 
vecka kring tunnelfronten och har icke gett anledning till åtgärder. Skulle grundvattnet 
sjunka onormalt kan infiltration tillgripas alternativt efterinjektering ifrån tunneln. 

Krosszon Bergtäckning In"ekterin sklass Inläcka e (1/m 100 m) f--......_ __ __._.__~----+---...__...,__...,....,_ __ ----'----1 

(m) Enl handlin Utfall Enl handl utfall 
14 IK2 
14 IK3 IK2 

Stockholmsåsen 17 IK3 
Skön dal 8 IK3 
Frösundatunnel 3-5 2.8 

Tabell 1. Prognostiserad bergtäckning, injekteringsklasser och inläckage uppmätt i 
januari 2004. 

3D-bild av strukturer med "verklig" stupning 
Frösunda kabeltunnel 

Sprickzon 1 

Figur 4. 3D framställning av struktur, Frösundatunneln LM 1 +320-1 +370. 
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Tunnelfronten i öster har till dags dato (15 januari 2004) nått under E4, knappt 200 m 
väster om åsen. Projektet ligger tidsmässigt i fas, med beaktande av att påfartstunneln är 
förstärkt tidigare än redovisat i kontraktstidplan. 

De svåra zonerna, vilka utgör entreprenadens utmaning både tekniskt och ekonomiskt 
sett, har hittills klarats med framgång. Stockholmsåsen och Bagartorpszonen torde ligga 
för handen i mars 2004. 

Slutsats 

Den första vattenförande zonen i Frösundatunneln är passerad med tillfredsställelse. 
En stor förklaring ligger i: 

1. En väl genomförd förundersökning och prognos, 
2. Entreprenören redovisar geologisk kartering. Därigenom har entreprenören 

förbättrad insikt i vad som händer, och kan kontinuerligt revidera prognosen och 
sin egen riskanalys. 

3. Genom interaktivt arbete mellan beställaren och entreprenören i denna 
utförandeentreprenad har entreprenören kunnat förbereda sitt arbete inför 
passage av de kritiska zonerna. 

På detta sätt har man hittills förmått ta hand om tunnelproblemen, innan de uppstått. 

Frösundatunneln 

Beställare: Solna Stad 
Projektledning: SCC Projektledning AB 
Projektör Berg och Mark: Nitro Consult AB 
Entreprenör: Lerneon Ltd 
Prognostiserade män?der: 
-huvudtunnel 17,7 m 
-påfartstunnel 26,7 m2 

-bultar 
-förin jekteringsskärm 
-förinjektering, hål 
-förinjektering, borrmeter 
-förinjektering, normalbruk 
-förinjektering, finbruk 
-förinjektering, accelererat 
bruk 
-förinjektering kembruk 
-sprutbetong 
-bult för kabelkonsol 
-betonginklädnad 
(option) 

2444m 
317 m 
4445 st 
200 st 
2400 st 
45000bm 
300000 kg 
27000 kg 
27000 kg 

4800 ltr 
1170 m3tr 
5000 st 
600m2 
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