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BOTNIABANAN, ETT JÄRNVÄGSPROJEKT SOM FÖRBÄTTRAR 
KOMMUNIKATIONER OCH TRANSPORTER I NORRLAND 

Bo I Karlsson, Gunnar Lejon och Sara Rindeskog 
Botniabanan AB 

Allmänt om Botniabanan 

Den 27 november 1997 träffades en överenskommelse mellan svenska staten och 
de fyra kommunerna i Västernorrlands och Västerbottens län: Kramfors, Örnsköldsvik, 
Nordmaling och Umeå om att bygga en 19 mil lång järnväg, Botniabanan, mellan 
Kramfors och Umeå. 

Ett särskilt bolag bildades med ansvar att projektera och bygga enligt de krav som 
Banverket fastställt för stomjärnvägar, samt att ta upp de lån som behövs för att 
genomföra bygget. Botniabanan ägs till 91 % av svenska staten och 9 % av kom
munerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå. 

Den nya järnvägen blir en 190 km lång 
\__ enkelspårig järnväg med 22 mötesplatser, 

140 broar och 15 bergtunnlar med en sam
Sall manlagd längd av 39 km varav cirka 24 km 

. ~ 
..... •········-··········-···• -a U1.. 
tockholm 

Figur 1: Botniabanans sträckning mellan Nyland i 
Kramfors kommun, genom Örnsköldsvik, Nordma
ling och Umeå 

är spårtunnlar och cirka 15 km är parallellt 
liggande servicetunnlar/räddningstunnlar. 

Projektet är indelat i 130 större entreprena
der såväl general- som totalentreprenader. 
Den största entreprenaden är en total
entreprenad på 32 km mellan Offersjön -
Bjällstaån, där entreprenören ansvarar för 
design och byggande av järnvägsbankar, 
broar samt två tunnlar 6 km resp. 5,3 km 
med tillhörande servicetunnlar/räddnings
tunnlar, totalt 22,6 km . 

Järnvägen byggs enkelspårig till en stan
dard som gäller för en nybyggd stomjärn
väg för fjärrtrafik. Mötesstationer för 750 
meter långa tåg anläggs på 10 - 14 km 
avstånd från varandra. Hastigheten för 
godståg skall vara 90 - 120 km/h, medan 
hastigheten för intercitytåg och snabbtåg 
skall vara 200 km/h respektive 250 km/h. 

Riktvärde för horisontalradie är 3 200 m och minimivärde för horisontalradie är 1900 
m. I riktvärdet ingår utrymme för framtida hastighetshöjningar. Mindre radier kan godtas 
framför allt i närheten av stationer där hastigheten är lägre. Trafikering med 1 400 
tons tågvikt med enkellok dimensionerar den maximala lutningen på högst 10 promille. 
Banunderbyggnaden skall dimensioneras med en största tillåten axellast (STAX) på 30 
ton. Alla korsningar mellan väg och järnväg utförs som planskilda korsningar. 
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Banverket är den granskande myndigheten för tunnel, mark och brokonstruktioner. 

Botniabanan är det första större järnvägsprojekt som prövas enligt miljöbalken som 
trädde i kraft 1999, vilken medför en skärpning av miljökraven jämfört med vad som 
tidigare gällt för liknande projekt. Cirka 400 ärenden prövas i olika instanser i samband 
med genomförandet. 
Byggnadsarbetena påbörjades i augusti 1999 och beräknas vara avslutade 2008 till en 
kostnad av cirka 15 miljarder kronor inklusive finansiella kostnader och index. 

Omfattning bergtunnelarbeten 

Järnvägstunnlar 

Åskottstunneln 
Namntalltunneln 
Björnbölestunneln 
Finnborgstunneln 
Häll berget 
Gålnäs 
Varvsberget 
Asberget 
Stranneberget 
Kalldalsberget 
Hjälltatunneln 
Öberget 
Gamm-Herrgårdsberget (1) 
Gamm-Herrgårdsberget (2) 
Håknästunneln 

Totalt 

Längd 

3 270 m 
6 000 m 
5 300 m 

155 m 
635 m 
395 m 

2 080 m 
1 000 m 
1 436 m 
1 118 m 
1 254 m 

483 m 
234 m 
229 m 
670 m 

24 204 m 

Servicetunnels 
längd 

2 270 m 
6 000 m 
5 300 m 

1 100 m 

14 670 m 

Tunnelarbetena beräknas vara avslutade i början av 2007. 

Miljökrav i entreprenader 

Bakgrund 

Status 

Pågår 
Pågår 
Pågår 
Start 2004 
Start 2004 
Start 2004 
Pågår 
Start 2004 
Avslutad -03 
Avslutad -01 
Avslutad -02 
Avslutad -02 
2005 
2005 
2006 

I Botniabanans huvudavtal slås det bl.a. fast att projektet skall ha "höga miljömässiga 
ambitioner'' och många i projektet upplever det som att miljökraven har skärps jämfört 
med vad som gällt tidigare i liknande projekt. 

När miljöbalken trädde i kraft år 1999 innebar det en hel del förändringar trots att det var 
"15 gamla lagar'' som slogs ihop. Kort sagt kan man säga att kraven skärptes både på 
myndigheter och verksamhetsutövare och verktygen vässades. 

De allmänna hänsynsreglerna är nya, gäller alla alltid och ställer krav på att verksam
hetsutövaren skall ha kunskap, vara försiktig använda bästa teknik o.s.v. Drar man 
dessa regler till sin spets, kan man ibland som verksamhetsutövare känna, att det 
är omöjligt att göra någonting. Rätt använda visar reglerna på en riktning som vi 
skall gå i och då är det positivt. Annat nytt är den omvända bevisföringen att det är 
verksamhetsutövaren som skall bevisa att det man gör inte stör. Straffsanktionerna har 
också skärpts. 
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För att föra ut Botniabanans miljökrav till entreprenörerna ingår i alla förfrågningsunder
lag, ett eller flera kapitel, där miljöfrågorna och miljökraven specificeras. 
Kraven kan delas upp i: 

- generella krav och 
- krav via tillstånd och beslut från milljömyndigheter. 

Generella krav 

Botniabanans generella miljökrav gäller alla entreprenader och omfattar följande rubri
ker: 
- Emissioner-Utsläpp till luft, mark vatten. Exempel: Krav på fordon, arbetsmaskiner, 

smörjmedel och bränsle. 
- Etableringsytor, lager m.m. Exempel: Krav på drivmedelstankar, farligt avfall 
- Processavlopp, länsvatten. Exempel: Behandling av avloppsvatten från tunnlar och 

behandling av grumligt vatten. 
- Buller, vibrationer och luftstötar. 
- Påverkan på mark, vegetation och djur. Exempel: Skydd av berghällar, trädstammar, 

grod- och kräldjur. 
- Kemikaliehantering. Exempel: Kemikalier som används ska vara godkända av 

Banverkets kemikalieråd. 
-Avfallshantering. Exempel: Källsortering, farligt avfall. 
- Upplag. Exempel: Utformning av upplagsområden, sulfidjordar. 
- Övriga krav. Exempel: Nödlägesberedskap ska omfatta miljöolyckor, eldningsförbud. 

Krav från miljömyndigheter för tillstånd och beslut. 

I järnvägsutredningar och järnvägsplaner finns miljökrav inarbetade i miljökonsekvens
beskrivningar samt i form av villkor från tillåtlighetsprövningar. Dessutom sakprövas 
en mängd verksamheter, tex uppläggning av jord och berg, krossar, bortledning av 
grundvatten, brostöd i vatten mm. Totalt kommer ca 400 sakprövningar att genomföras. 

Prövning av tunnlar enligt Miljöbalken i projekt Botniabanan 

I miljöbalken finns inte tunnlar med som någon egen prövningspliktig punkt, jämför med 
t.ex. avloppsanläggningar eller etablering av vissa industrier. 

Bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt och skall prövas i miljödomstolen. 
Utsläpp av avloppsvatten skall, beroende på föroreningsinnehåll, prövas av den kom
munala nämnden eller av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. I Miljöbalken finns 
möjlighet att pröva flera sammanhängande ärenden i "ett och samma paket". 

Miljömyndigheterna har haft starka önskemål om att miljödomstolen ska pröva både 
bortledande av grundvatten och utsläpp av avloppsvatten vid ett och samma tillfälle. Det 
är dock sökanden som i sin ansökan avgör vad som skall prövas. 

I projekt Botniabanan har det visat sig svårt rent praktiskt att pröva både bortledande 
av grundvatten och utsläpp av processvatten vid ett och samma tillfälle, eftersom det är 
svårt att beskriva tillräckligt mycket detaljer vad gäller behandlingen av processvatten 
i ett tidigt skede. 
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Därför har projektet valt att i ett tidigt skede pröva bortledande av grundvatten och det 
influensområde som uppstår till följd av detta hos miljödomstolen. 

I ett senare skede, ofta i anslutning till upphandling av entreprenör, anmäls utsläpp 
av avloppsvatten till den kommunala nämnden. I det senare skedet finns kunskap om 
hur entreprenören planerar att driva av tunneln och etableringsområden och dylikt är 
awerkade. Då finns det större möjlighet att se de lokala förutsättningarna och det finns 
också möjlighet att ta hänsyn till önskemål från entreprenören. 

Om någon förutsättning förändras, t.ex. strategi för drivning av tunneln, finns också en 
större flexibilitet att ändra utsläppet av avloppsvattnet om det är prövat av kommunen 
än av miljödomstolen. Prejudicerande dom finns bland annat för Botniabanans tunnel 
genom Hjältakullen. 

Geokonstruktioner - frysning och jetinjektering för järnvägs
tunnel genom Stranneberget 

Förutsättningar 

Bergtunneln genom Stranneberget är totalt 1 450 m lång och vald järnvägssträckning 
genom Stranneberget medförde att två delsträckor saknade helt eller delvis bergtäck
ning. I en av djupsvackorna låg bergytan under blivande tunnelbotten och i den andra 
bergsvackan saknas bergtäckning från anfang och uppåt. 

Under projekteringen studerades flera alternativ för att bygga tunneln med ovan vald 
stäckning. 

Alternativen som studerades var: 
- Bygga betongtunnel i "öppen schakt" med slänt eller inom spont. 
- Frysning från markytan och drivning av jordtunnel. 
- Förstärkning av jorden med jetpelare och drivning av jordtunnel. 

Alternativet med "öppen schakt" med slänt eller inom spont övergavs på grund av stort 
schaktdjup under grundvattennivån. Möjligheten att sänka grundvattennivån eller att slå 
en tät spont mot berg med gott resultat bedömdes som små. Ytterligare en bidragande 
orsak var att då skulle krävas schakt av sulfidhaltig jord. Deponier med sulfidhaltig 
lera läcker svavel och metaller och innebar en miljöåtgärd. Till detta kan läggas att 
närområdet inte är lämpligt för uppläggning av jordmassor på grund av stabilitets 
-och sättningsskäl.Även gjorda kostnadsuppskattningar visade att stabilisering genom 
frysning var ett kostnadsattraktivt alternativ. 

Projektören Golder Associates AB föreslog därför i förfrågningsunderlaget att geokon
struktioner skulle utföras med frysning och därmed möjliggöra tunneldrivning genom 
jord. 

Under upphandling lämnades dock ett alternativt sidoförslag av generalentreprenören 
Lerneon Construction Ltd. De föreslog att den av geokonstruktionerna inom sträckan 
med liten bergtäckning skulle utföras med jetinjektering. 
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De två delsträckorna upphandlades på förslagsritningar som totalentreprenad där 
entreprenören ansvarade både för driftsförstärkningar och permanenta konstruktioner. 

Frysning - genomförande 

Delsträckan för spårtunneln med ca 70 kvadratmeters yta är 102 m lång och tun
neltaket ligger 7-10 m under markytan. Jordlagren består överst av sulfidhaltig lera 
som övergår i sandig siltig eller siltig sandig morän på berg. översta metrarna av 
ytberget är uppsprucket. Eftersom grundvattenströmmar förekommer inom området 
som skulle frysas krävdes att pumpbrunnar monterades på båda sidor. Pumpning 
mellan brunnarna utfördes så att vattennivån hölls jämn för att på så sätt skapa den 
bästa förutsättningen för frysning. 

Frysningen dimensionerades av VTT Bygg och transport från Finland. Kylanläggningen 
bestod av NH3 (ammoniak) - brinekylningsaggregat med en kylkapacitet på 740 kW, 
när brinetemperaturen är -32 till -35 grader C. Dimensioneringen av anläggningen 
skulle klara infrysningen på 90 dagar. Kylanläggningen innehåller glykol som förenklat 
kan sägas fryser ammoniak som i sin tur fryser köldmediet freesium. 

Arbetet med borrning och installation av foderrör, installation av kylanläggning och 
nedfrysning pågick mellan januari och september 2002. Foderrör av stål (339 st) med 
längder mellan 18 och 22 m borrades vertikalt i rutnät 3 m. Utanför tunnelsektionen 
borrades foderrören ner 2 m i friskt berg och i tunnelsektionen ner till bergnivå. I 
nedersta delen, där frysning önskades, monterades kyl rör. Ett isolerat stålrörssystem 
bestående av fyra huvudlinjer med avgreningar, bestående av plastslang, installerades 
i varje foderrör. 

Kylaggregatet monterades parallellt med foderrören och kylmedlet bestod av kaliumfor
miat (saltlösning) som cirkulerades i ett slutet system. Dimensionerad tjocklek på det 
frysta valvet beräknades till 3 meter men blev någon meter ytterligare i utförandet. 

---------------- Arbetet med tunneldrivning fick påbörjas 
efter att medeltemperaturen i jorden upp-
nått -15 grader C. 

För kontroll av temperaturen monterades 
mätpunkter i 5 sektioner med 3 till 5 mät
punkter beroende på bredd. Som mest 
installerades 7 mätpunkter i höjdled. 
Energiförbrukningen för frysningen uppgick 
till 2 000 000 kWh vilket ungefär motsvarar 
100 normalvillors normalförbrukning per år. 

Figur 2: Installation av frysrör i Stranneberget. Arbetet med tunneldrivning genom den 
frysta delsträckan har skett med avkortade 

salvor och omgående isolering av väggar och tak. Därefter monterades armeringsnät 
i två skikt som täcktes med sprutbetong. Därmed var driftförstärkningen avklarad som 
möjliggjorde att den permanenta betongliningen kunde utföras efter det att tunnel
drivningen avslutats. För att färdigställa den permanenta liningen av armerad betong 
krävdes underhållsfrysning fram till maj 2003. 
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Slutsats för geokonstruktionen med frysning 

Med ovan nämnda parametrar med bl.a. hög grundvattenyta är frysning en tekniskt 
säker, miljövänlig och ekonomisk försvarbar metod. Frysning av hela tunnelsektionen 
gav under drivningsskedet även stor säkerhet för tunnelarbetarna. Tidsåtgången för 
infrysning så att tunneldrivning kunde påbörjas blev lång jämfört med jetinjektering. 

Jetinjektering - genomförande 

Delsträckan för jetinjektering av spårtunneln är 118 m lång och tunneltaket ligger 
6 - 8,5 m under markytan. Jordlagren överst bestod av lera med underliggande lager av 
siltig sandig morän. Jetinjekteringen dimensionerades av Fundus AB i Finland. Totalt 
3 705 m jetpelare (1 030 st) installerades under mycket högt tryck med en diameter på 
1,6 m. lnblandningsmängd 1500 kg/m. 

Arbetet med jetinjektering påbörjades med att ett provområde med pelare installerades. 
Efter härdning 14 dagar togs prover av några pelare och en centrumpelare schaktades 
fram för att kontrollera homogeniteten och anslutningen mot berg. 

Pelarinstallationen utförs med ett pelarborraggregat och består i att en blandning av 
cement och vatten trycks ut i marken under mycket högt tryck. Metoden är i likhet med 
frysningen en driftförstärkning för att skydda personal, maskiner, förhindra sättningar 
och förbättra frontstabiliteten. 

Borrning utfördes ner till 2 m i berg och därefter under uppdragningsmomentet skedde 
jetinjektering av marken efter beslutad dimensionering. Slam avleddes till lämpliga 
containers eller fördjupning i marken. Vattenförbrukningen uppgick till 36 000 m3 för 
pelarna. Installation av pelare påbörjades i februari 2002 och tog 80 byggdagar att 
slutföra. 

Arbetet med tunneldrivning utfördes, förutom ett kortare parti där "spiling" utfördes 
för att förstärka taket, som konventionell tunnelsprängning. Noterbart är att inom det 
jetinjekterade området uppgick kostnaderna för tunneldrivningen endast till hälften 
jämfört med frysområdet. 

Driftförstärkning utfördes på konventionellt sätt men tjockare, då viss osäkerhet om 
block och sten i underkant jetinjekteringen fanns under drivningen. Den permanenta 
liningen med armerad betong runt hela tvärsnittet utfördes lika som frysområdet. 

Figur 3: Kal/dalstunneln 
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Slutsats för geokonstruktion med jetinjektering 

En geokonstruktion av jetinjektering medger tidigt drivning av tunnel jämfört med frys
ning. Tätning mot vatteninträngning jämförbar med frysning d.v.s. har fungerat mycket 
bra. 

Metoden är känslig för awikelser i bergnivå även om bergytan lutar ofördelaktigt för 
konstruktionen. Den resulterade i ökade mängder med ökade kostnader som följd. 
Rösberg ökade kostnaden på grund av ökad längd pelare och kapacitetsminskning. 

Totalentreprenaden Offersjön - Bjällstaån 

Omfattning 

Offersjön - Bjällstaån är en totalentreprenad på ett 32 kilometers järnvägsbygge genom 
i stort sett obebyggda områden. 

I m -l ~-------1 

lt=~;;:::::z==-=-=-=--==--""""'==;;:::::;,=~~~=~~~...,..,.-...1.l 
Figur 4: översikt de/projekt Söder 

översiktliga mängder 

- Bergtunnlar totalt 22,6 km 
( ca 1 200 000 tfm3) 

- Bergschakt ovan jord 
200 000 tfm3 

- Jordschakt 1 700 000 tfm3 
- Broar 15 st 

Railway tunnel Gross tunnel 

Figur 5: Tvärsektion tunnel 

Service 
tunnel 

Järnvägstunnlarna är två till antalet. Namtallhöjden 6 km och Björnböleshöjden 5,3 
km. Parallellt utmed järnvägstunnlarna på avstånd av 10 meter byggs service-tunnlar/ 
räddningstunnlar. Spårtunneln har en snittarea på cirka 65 m2, medan servicetunneln 
har en area på cirka 30 m2. 
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Kommersiella villkor 

Som framhållits i många sammanhang är Botniabanan AB beroende av marknaden för 
genomförandet av projektet eftersom det kommer att ta en stor andel av både regionala 
och nationella anläggningsresurser i anspråk. 

För att locka de resurser som erfordras för genomförandet är det därför nödvändigt 
för Botniabanan att vara en attraktiv beställare. Detta förhållningssätt har även varit 
vägledande för upplägget av entreprenaden 3541, Offersjön - Bjällstaån. 

Framgångsfaktorer för totalentreprenaden har varit: 
- Kvalificerade anbudsgivare 
- Kända värderingskriterier 
- Klara förutsättningar 
- Tydlig riskfördelning 
- Tillräcklig anbudstid 
- Tillräcklig byggtid 

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt riskfördelningen i entreprenaden och i kontraktet 
ingår bland annat att förfrågningsunderlagets terrängmodell skall stämmas av mot 
faktisk marknivå. Eventuella avvikelser regleras på ett förutbestämt vis. 

Som framgår ovan är tunnelarbetena en stor del av entreprenaden. Dessa utförs till ett 
fast pris, dock med reglering enligt en incitamentsmodell för förstärknings-, injekterings 
och dräneringsarbeten. Grund för reglering av förstärknings- och injekteringsarbeten är 
bergets faktiska beskaffenhet jämförd med i kontraktet prognostiserad beskaffenhet. För 
dräneringsarbetena gäller att installerad dränmängd jämförs med dränmängd i kontrakt. 
Incitamentet innebär att beställaren ansvarar för 70 % av avvikelserna i faktiskt utfall 
jämfört med i kontraktet prognostiserade värden. Entreprenören ansvarar för resterande 
30%. 

Stor vikt har även lagts vid att klargöra vilka uppgifter beställaren ansvarar för riktig
heten av och vilka som finns med som "beställarens förslag". Grundprincipen har 
varit att Botniabanan AB står för riktigheten i faktauppgifter och den övergripande 
projekteringen som bland annat styrs av gällande järnvägsplan. Övriga uppgifter, såsom 
t ex geotekniska tolkningar, är att betrakta som förslag för vilka Botniabanan AB inte 
ansvarar för riktigheten av. 

Krav vid utförandet 

Totalentreprenören i det här fallet Skanska Sverige AB ansvarar för design och utföran
det enligt principen för totalentreprenader. Projekteringen utförs i enlighet med Banver
kets föreskrifter och handböcker (tekniska regelverk). Det betyder att entreprenaden är 
styrd i många stycken beträffande tekniska krav. Entreprenören har dock möjlighet att 
göra egna förslag till utförandes, som kan godkännas under förutsättning att kraven i 
programhandlingarna innehålles. 
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I kontraktet föreligger följande handlingar för den tekniska utformningen: 
- Program 
- Förteckning över föreskrifter, bestämmelser och normer 
- Konstruktionsföreskrifter tunnel 
- Teknisk kravbeskrivning allmän 
- Teknisk kravbeskrivning tunnel (Kontroll och provning) 
- Teknisk kravbeskrivning kanalisation 
- Teknisk kravbeskrivning el 
- Specifika miljökrav 
- Teknisk kravbeskrivning larm och övervakning 

Nedan beskrivs ett axplock ur konstruktionsföreskrifterna tunnel, tekniska kravbeskriv
ningarna tunnel och specifika miljökrav vid projektering tunnel. 

Konstruktionsföreskrifter tunnel 

- Teknisk livslängd 120 år för bärande huvudsystem. 
- Vattentäthet, tunnel skall vara tillräckligt tät mot inläckande vatten med hänsyn till, 

risk för skada genom omgivningspåverkan och tunnels funktion och säkerhet 
- Tillgänglighet 
- Rostskyddssystem 

Tabell 1. Geotekniska klasser 

Förutsättningar 

Normalt 

Geoteknisk klass 

Q mindre än 1 och/eller bergtäckningen 
mindre än halva tunnelbredden 

GK2 

GK3 

Tabell 2. Tillåtet inläckage av grundvatten till Namntalltunneln. 

Tunneldel Byggskedet 

Järnvägstunnel inkl. servicetunnel 
och tvärtunnlar liter per minut * 100 m tunnel 20 

Tabell 3. Tillåtet inläckage av grundvatten till Björnbölestunneln. 

Tunneldel Byggskedet 

Järnvägstunnel inkl. servicetunnel 
och tvärtunnlar liter per minut * 100 m tunnel 12 
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Tunnels funktion och säkerhet 

Med hänsyn till tunnlarnas funktion och säkerhet gäller särskilt att droppande 
och rinnande vatten ej får förekomma på kontaktledningssytem, installationer och 
utrustningar för nödsituationer samt el utrustningar. 

Sprutbetong 

Sprutbetong skall uppfylla krav på: 
- Tryckhållfasthet 
- Böjdraghållfasthet 
- Seghet 
- Vidhäftning 
- Fibermängd 
- Vattentäthet 
- Stålfiber i sprutbetong sträckgräns min. - 600 MPa 

Bergbult 

Kamstål K 500 B ingjutning med cementpasta, vet 0,30. Delmaterial skall uppfylla 
krav enligt BBK 94, 7.2. 

lnjektering 

All injektering skall utföras med cementbaserade injekteringsmedel. Bentonit får ej 
användas tillsammans med mikrocement (kornstorlek mindre än 20 my). Klorhaltiga 
accelatorer får ej användas. Sulfatresistent cement skall användas om sulfathalten 
överstiger i vatten 600 mg/I och i mark 3000 mg/I. Vatten för injekteringsbruk 
skall uppfylla krav motsvarande de för betong enligt BBK 94, 7.2. Med hänsyn till 
beständigheten skall vet mindre än 1,0 eftersträvas. Sluthållfastheten, mätt som 
enaxiell tryckhållfasthet efter 28 dygn enligt SS 13 72 20 skall för cementbaserade 
bruk vara över eller lika med 10 MPa. 

Dimensioneringskrav bärande huvudsysstem 

Bergmassan skall tillsammans med förstärkningen utgöra det bärande huvudsys
temet och dimensioneras som en enhet. Dimensionering skall ta hänsyn till sam
verkan mellan konstruktioner och bergmassan. Bergmassans bärförmåga skall 
bestämmas med avseende på av Beställaren godkända materialegenskaper. Sprut
betong skall i brottgränstillståndet dimensioneras för osprucket tillstånd. Verifieringen 
av bärförmågan skall utföras och samtliga förutsättningar för dimensioneringen 
klarläggs och redovisas. 

Dräner 

- Dräner dimensioneras för egenvikt och montagelaster. 
- lslast, 3 KN /m2 samtidigt verkande mot valv och horisontellt mot väggar, 
- Sug och tryckkrafter från tåg , lufttryck vinkelrätt mot tunnels längdriktning 

plus minus 5,6 kPa och lufttryck på plus minus 1,0 kPa parallellt med tunnels 
längdriktning. 
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Tabell 4. Frostisolering 

Meter in från tunnelmynning 

Tunnelmynning vid lägre nivå 
0 - 300 m 
300 - 500 m 
över 500 m 

Tunnelmynning vid högre nivå 
0 - 200 m 
200 - 400 m 
Över400 m 

Betongkonstruktioner 

Isoleringens tjocklek 

100 mm 
70mm 
50mm 

100 mm 
70mm 
50mm 

Betongkonstruktioner såsom portaler i tunnelmynning, betongväggar, stödjande 
betongkonstruktion och betongtunnel dimensioneras, för sug- och tryckkrafter från tåg. 
Lufttryck vinkelrätt mot tunnels längdriktning plus minus 5,6 kPa och parallellt med 
tunnels längdriktning plus minus 1,0 kPa. 

Brandvatten 

Den tekniska livslängden för brandvattensystemet i helhet skall vara minst 40 år och 
för elektriska installationer, samt övrig tillhörande maskinell utrustning minst 20 år. 
Pumpar ingår ej. 

Teknisk kravbeskrivning tunnel 

I den tekniska kravbeskrivningen för tunnel redovisas dom detaljerade krav som bestäl
laren har ställt upp, som entreprenören skall innehålla vid utförandet. 

Bergschakt tunnel 

- Allmänt: Bergschakt för tunnelpåslag och påslag för tvärtunnlar skall utföras med 
pilottunnel och efterföljande strossning till full area. Håldiameter på konturhålen skall 
anpassas till de svaga laddningarnas detonationsegenskaper. 

- Sprängning med hänsyn till övriga konstruktioner: Sprutbetong som äldre än 
24 timmar max 150 mm/s. Sprutbetong yngre än 24 timmar, får ej utsättas för 
sprängning närmare än 30 meter. 

- Bergschaktningstoleranser: Konturhål salva ansättning högst 40 mm och avika 
högst 20 mm/m borrhål. 

- Skonsam sprängning: Hålavstånd kontur max 0,60 m, skadezon tak och väggar 
0,3 m samt bottnar 0,7 m. 

- Sprängning för utökad sektion: Berguttag så att bergförstärkning och dräner ej 
inkräktar i den teoretiska sektionen. 

- Bergrensning: Elhydraulisk hammare max 250 kg, tryckspolning av bergytan 
1,2 Mpa. 

- Kontroll och samtidig manuell skrotning, avsyning av bergrensningen. 
- Sonderingsborring: Registrerande borrning (MWD) av matningstryck, borrsjunkning, 

vridmoment, rotationshastighet och spolvattentryck. 
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Permanent bergförstärkning 

- Allmänt: Med permanent förstärkning avses förstärkning, som skall utgöra en del av 
det bärande huvudsystemet. 

- Förstärkningsklasser; Minimikrav selektiv bultning tak och väggar, samt 40 mm 
stålfiberarmerad sprutbetong i tak och anfang. 

- Bergförstärkning med sprutbetong: Utförande och anvisningar BBK 94, band 2, 
materialkrav enligt konstruktionsföreskrifterna, tillverkning enligt BBK 94, 8, 4. 

- Rengöring av bergytor: Spolning med högtryck 1,2 MPa. 
- Applicering: Utförande enligt BBK 94, 8,5. Utförandeklass 1. Fiberarmerad sprut-

betong skall täckas med 20 mm oarmerad sprutbetong över RÖK. 
- Bergförstärkning genom förankring: Bultar får inte monteras i läckande bulthål, 

läckande bulthål injekteras och borras om. Swellexbult och perfobult får ej tillgodo
räknas som permanent konstruktion. 

- Bult och ingjutningsmaterial: Enligt konstruktionsföreskrifterna. 
lngjutning: Cementpasta, tillverkningsklass 1 enligt BBK 94 vet 0,3, SN-metoden, 
temperatur+ 5 C. 

lnjektering 

- Allmänt: Tätning genom injektering skall i huvudsak utföras som kontinuerlig för
injektering med 5 m överlapp mellan injekteringsskärmarna. 

- Förinjektering: Borrtolerans 40 mm/m, manschetter som hindrar återläckage, 
injektering skall starta med de injekteringshål som uppvisar högst vattenförlust. 

- Borrning av kontrollhål: Får starta tidigast när injekteringsmedlet uppnått en skjuv
hållfasthet 5-10 kPa mätt med fallkon, SIS 02 71 25. 

- Efterinjektering: Omfattning och läge entreprenörens ansvar med samma krav som 
vid förinjektering . 

- Tak och väggdränering: Krav på material enligt konstruktionsföreskrifterna, dräner 
skall monteras vertikalt och ner till 0,5 m under RÖK. 

Kontroll och provning 

Kontroll skall utföras enligt BKR 99, avsnitt 2:6. 
Kontroll av bergkonstruktion i GK2 skall omfatta objektanpassad kontroll av konstruktio
nens bärförmåga, funktion och beständighet. I GK3 skall dessutom egenkontrollen 
kompletteras med kontroll utförd av en från projektet fristående expert. 

Bergschakt 

Erforderlig kontroll för att innehålla uppställt krav på borrningstolerans, samt kontroll av 
skrotning och bompartier skall utföras. 

Sprutbetong 

Sprutbetong som skall ingå i det bärande huvudsystemet skall kontrolleras enligt den 
av Entreprenören upprättade kontrollplanen. Kontrollerna skall utföras som förprovning 
och fortlöpande provning. 

Förprovningen skall omfatta undersökning av delmaterial, nygjuten betong, provning av 
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hårdnad betong samt funktionskontroll av utrustning. Vid förprovningen skall betong
sammansättningen, ballastkurva, fibertyp, fibermängd för stålfiberarmerad sprutbetong, 
maximal påslagstjocklek per skikt för oarmerad respektive fiberarmerad sprutbetong, 
samt erforderlig tid för efterbehandling verifieras och fastställas. Fortlöpande kontroll 
och provning skall omfatta undersökning av delmaterial, färsk sprutbetong, provning av 
hårdnad betong samt funktionskontroll av utrustning. Kontroller utförs i tillämpliga delar 
enligt BBK 94, 9. 

Bergbult 

Kontroll av bergbultens ingjutning och lastupptagande förmåga skall utföras som för
provning och fortlöpande kontroll på bult som skall tillgodoräknas som del av det 
bärande huvudsystemet. Förprovning skall utföras för att fastställa de permanenta 
bultarnas och bultbrukets verkningssätt i den miljö där de skall fungera och med den 
utrustning som skall användas under byggtiden. Kontrollen skall omfatta utdragsprov
ning, kontroll av ingjutningens kvalitet med icke förstörande metod t.ex. boltometertest. 
Den fortlöpande provningen skall omfatta minst delmaterialkontroll, utdragsprovning, 
kontroll av ingjutningens kvalitet med icke förstörande metod t.ex. boltometertest. 

lnjektering 

Utprovning av injekteringsbruk skall utföras som förprovning. Förprovning skall utföras med 
den utrustning som skall användas under byggtiden. Som komplettering till SS-EN 12715 skall 
förprovningen minst omfatta provningar enligt tabell 5 nedan. 

Tabell 5 Provningsmetoder och omfattning för tester vid förprovning av injekteringsbruk. 

Parameter 
Färskt bruk 
Marschtid/viskositet 
Filtreringsstabilitet direkt e 
blandning samt e 30 min 

Densitet 

Härdning 
Vattenseparation och 
volymändring (krympning) 

Metod 

Marsch kon 

V-U : 27 

Mud-balance 

SS137531 

Omfattning Utvärdering/Krav 

3 prov/brukstyp Krav fastställes av Entreprenören 

Entreprenören skall för Beställaren visa vid fortlöpande provning, att bruk uppfyller de 
krav som fastställts i samband med förprovningen. Omfattningen av provningar som 
minst skall utföras enligt tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Provningsmetoder och omfattning för tester vid löpande provning av injekteringsbruk. 

Parameter Metod Omfattning Utvärdering/Krav 
Färskt bruk 
Marschtid (viskositet) Marsch kon 1 gång/injekteterings- Krav fastställes av 

tillfälle och brukstyp Entreprenören 

Densitet Mud-balance 1 gång/injekterings-
tillfälle 

Härdning 
Härdningsförlopp Okulär bedömning 1 gång/injekterings-

i mugg e.dyl. tillfälle och brukstyp 
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Tak och väggdränering 

Entreprenören skall redovisa vilken kontroll som skall utföras för att verifiera utförande 
och funktion. Kontrollen skall avse både material och utförande, som skall omfatta 
minst: 

Leveranskontroll av isoleringsmaterial 
Inledande montagekontroll 
Kontroll och provning av montagebultar. 

Geologisk kartering 

Entreprenören skall kontinuerligt utföra geologisk kartering och redovisa för beställaren 
före applicering av sprutbetong. 

Kontroll av geologiska förhållanden 

Geologiska förhållanden skall kontrolleras av Entreprenören och inordnas i den ordina
rie arbetscykeln. 

Kontroll av grundvatten 

Kontroll av grundvattnets egenskaper skall utföras som underlag för verifiering av 
exponerings och korrosivitetsklasser enligt BV Tunnel. 

Kontroll av inläckande grundvatten 

Entreprenören skall konstruera och bygga mätdammar, samt ansvara för ett mätnings
förfarande som med erforderlig noggrannhet bestämmer mängden inläkande grund
vatten. Mätdammarna skall uppföras i spårtunnlarna och servicetunnlarna i anslutning 
uppströms tvärtunnlarna c/c 500 m. 

Kontroll av bärförmåga 

Entreprenören skall i kontrollplanen specificera indentifierade behov av kontroll av 
bärförmågan hos det bärande huvudsystemet. Av kontrollplanen skall metoder och 
omfattning framgå. 

Avloppsvatten från tunnlarna 

Grundkravet för behandling av avloppsvatten från tunnlarna är att det ska sedimenteras 
och oljeavskiljas före utsläpp. 

Vid utsläpp av avloppsvattnet får inte heller toxiska förhållanden uppstå i recipienten. 
Då avloppsvattnet periodvis har mycket högt pH och hög halt av ammoniak måste det 
spädas ut eller behandlas ytterligare, för att undvika detta. 

Tunnlarna genom Namntallhöjden och Björnböleshöjden är långa vilket innebär att 
flödet av avloppsvatten kommer att vara stort. För att erhålla en god utspädning och 
undvika toxiska förhållanden i recipienten behöver den vara stor. 
Vid Namntallhöjden och Björnböleshöjden är de närmaste recipienterna relativt små 
bäckar, åar och tjärnar. Flera av recipienterna har stora naturmiljövärden i form av 
naturliga öringbestånd. Avståndet till stora recipienter är vid flera av påslagen flera 
kilometer. 
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Olika alternativ som diskuterats och utretts har varit 
Täta ledningar till stora recipienter 
Behandling med syradosering 
Behandling i myrmark 

Täta ledningar 

Täta ledningar till stora recipienter innebär att risken för negativ påverkan av recipienten 
är liten. Men avstånden är stora, bara från Namntallhöjdens mellanpåslag behövs en ca 
5 km lång ledning. Klimatet gör att ledningar behöver vara isolerade och försedda med 
värmekabel. På flera håll saknas vägar så ledningar måste läggas ut i "obanad terräng". 
Risken finns också att ledningar eller pumpar går sönder. 

Syradosering 

Syradosering för att erhålla ett icke toxiskt avloppsvatten har använts som behandlings
metod vid andra tunnelprojekt. De stora flödena gör dock att en sådan behandlingsan
läggning, med utjämnings- och behandlingsvolymer, skulle bli mycket stor. Styrsystemen 
är relativt avancerade och hantering av syra upplevs som en risk i sig. Utsläpp av 
behandlat vatten gör en stor hydrologisk påverkan på små bäckar. 

Behandling i myrmark 

Alternativet med behandling i myrmark började undersökas sedan det konstaterats att 
det saknas stora vattenrecipienter men att det finns stora myrar i anslutning till flera 
tunnelpåslag. Myrmark är naturligt sur vilket kan bidra till att sänka pH. Dessutom binds 
ammoniak och ammonium till torv genom flera olika mekanismer. Laboratorieförsök 
och pilotförsök har genomförts med goda resultat. Fortfarande finns dock osäkerheter 
vad gäller möjligheten att sprida avloppsvattnet och vilka arealer som erfordras. Dessa 
osäkerheter har lett till att alternativet förkastats. 

Slutsatser avloppsvatten 

En riskanalys har gjorts av ett antal olika metoder för tunnelvattenbehandling vid olika 
tunnelpåslag och recipienter. Skillnaden mellan olika alternativ är inte så stor men resul
tatet visar ändå att ledningsalternativet är att föredra ur risksynpunkt. Detta i kombination 
med allmänhetens och myndigheters syn på vad som är tillförlitligt gör att det sannolikt 
kommer att fattas beslut om att anlägga ledningar till stora recipienter. 
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