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Erfarenheter vid tunneldrivning genom frysta avsnitt i Södra Länkens 
bergtunnlar, Stockholm. 

Bo Karlsson, Vägverket Region Stockholm, Göran Manell, NCC Tunnelling och 
Per-Åke Hjälmbacken Vägverket Produktion. 

Inledning 

Kunskapen om tunneldrivning i fryst jord är ingen ny vetskap, redan 1852, under en 
sträng vinter byggdes framgångsrikt ett gruvschakt i jord med hjälp av frysning. De 
visste att tunnelsektionen normalt inte var stabil. Stabilisering av jord- och bergmassor 

med hjälp av artificiell frysning, AGF (artificial ground freezing) har sedan dess 
används som ett hjälpmedel vid byggande i olika former. I Sverige användes metoden 
för första gången vid byggandet av Brunkebergstunneln 1886. Trots att metoden har 
varit känd en tid är den inte så vanligt förekommande, främst på grund av att vi som 
regel har bra berg i Sverige, samt att det är dyrt drivningssätt och tidskrävande. 

Vid två av de fyra bergtunnelentreprenaderna för Södra Länken saknades det tillräcklig 
bergtäckning på fyra sträckor vilket medförde att konventionell tätning med injektering 
och bergförstärkning bult och sprutbetong i samband med framdriften ej var tillräckligt 

med tanke på säkerheten för arbetets genomförande och negativ påverkan för omgiv
ningen. Detta medförde att någon form av temporär förförstärkning var nödvändig så
som kalkcementpelare och frysning för stabilisering av jord och bergmassor för att 
säkra framdriften. 

Dels två sträckor under ett bostadsområde i Årsta kv. Tåkern, kalkcementpelare och 
kv. Järnlunden frysning på NCCs entreprenad etapp SLOl och dels två sträckor under 
ett industriområde i Nobelberget Sickla på Vägverket Produktions entreprenad etapp 
SL04. För att minimera påverkan på omgivningen valdes metoden att gå igenom svag
hetszonerna medelst frysning av omgivande jordlager samt drivning och successiv för
stärkning_på den tjälade ytan. I bägge fallen valdes att frysa med saltlake som medium. 
I Årsta valdes på grund av ovanliggande bebyggelse att frysa från insidan av tunneln, 

medan man i Nobelberget gjorde borrning för frysrör och frysning från markytan. 

Förutsättningar och projektering 

Arsta 

I förfrågningsunderlaget för Årsta som var upprättat av beställaren Vägverket genom 
Scandiaconsult föreslog beställaren för kv. Tåkem kalkcementpelare på en sträcka av 
cirka 50 m som åtgärd för stabilisering av jord och bergmassor i området vilket också 

blev utfört. 
För kv. Järnlunden redovisades i förfrågningsunderlaget en låg bergtäckning men 
möjlig att kunna driva tunnel med förbultning, gitterbågar och sprutbetong som 
förstärkningsinsats. Dock visade sig vid kontroll i samband med kalkpelararbetena att 
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det saknades berg helt på vissa partier i kv. Järnlunden. Med hänsyn till områdets 
belägenhet valdes frysningsmetoden från insidan av tunneln. 
Projekteringen för frysningsarbetena utfördes av Vägverket genom Bergab och 
eftersom det var ett GK3 fall, dvs. bergtäckningen är mindre än halva tunnelbredden, 
så krävdes en från samhället oberoende granskning av handlingarna för utförandet av 
de kritiska partierna. Granskare för projekt kv. Järnlunden var Prof. Håkan Stille KTH. 

Nobelberget 

VBBNIAK utförde 1996 en frysteknisk utredning åt Vägverket för Nobelberget Sickla 
som på den tiden även innehöll Österledens huvudtunnlar. J&W erhöll sedan uppdraget 
att upprätta förfrågningsunderlaget för tunnelentreprenaden. Områdena med låg berg
täckning upprättades som en förslagshandling, i ramp 415 med förbultning och sprut
betong och ramp 416 med frysning och betonginklädnad. 

Emellertid visade sig det att även i ramp 415 saknades det tillräcklig bergtäckning för 
enbart använda förbultning och sprutbetong som permanent förstärkning ej skulle bli 
tillräckligt. Så även för ramp 415 blev det frysning. Även här krävdes det en oberoende 
granskare eftersom det var ett GK3 fall. Granskare för Nobelberget var Mats Alestam, 
Alestam Consulting. 

Projektbeskrivning Årsta (SL 01) 

SL O 1 består av två parallella huvudtunnellöp samt en trafikplats för trafik till och från 
Huddinge. Ramperna 211 och 214 korsar huwdtunnlarna med så kort avstånd att, berg
täckningen däremellan på fyra ställen försvinner helt. Där byggs istället betongbroar. 

Figur]. Plan över SLOJ. 
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De svåra passagerna definierades i ramp 211 sektion 1/120-1/085: fryszon och 1/085-
1/035 jetpelarzon. Man kunde sedan utan större svårigheter med en pilottunnel passera 
de 85 meter med liten bergtäckning, för att driva tunneln vidare med full area till 
avsedd längdsektion och sedan gå tillbaka, strossa ut pilottunneln och förstärka. 

Genomförande Årsta 

Förberedande arbeten pilottunnel, borrnisch och tätning. 

Kvarteret Järnlunden ligger vid Borensvägen i Årsta. Bebyggelsen består av trevånings 
bostadshus på bägge sidor om gatan som byggdes på 1940-talet. 
Under (c:a 10m) detta område kommer en avfartsramp (ramp 211) från Södra Länken 
mot Huddinge att ligga. I anslutning till kvarteret Järnlunden ligger kvarteret Tåkern. 

Även där är bergtäckningen mycket liten, men här valde man att förstärka med 
jetpelare från markytan. Under Tåkern kompliceras situationen av att ytterligare en 
ramp (214), en påfart från Huddinge, korsar rakt under ramp 211 med litet avstånd. 
Mellan dessa ramper kläms dessutom en befintlig ledningstunnel in. 

Drivningsriktningen i ramperna 211 och 214 gick mot norr från Huddingehållet. Med 
kännedom om svårigheterna minskade man i det mest besvärliga avsnittet i ramp 211 
och passerade med en 45m2 pilottunnel. 

Principerna för utformningen framgår av figurerna 2 och 3. Flertalet av borrhålen för 
frysrören skulle ansättas 10 meter över tunnelbotten. Samtidigt skulle strossning av 
jetpelarzonen vara möjlig längre in i tunneln. För att åstadkomma detta konstruerades 
en kraftig spontvägg, som bibehöll pilottunneln på ena sidan och gjorde det möjligt att 
bygga en rampuppfyllning på den andra sidan. 

Under tiden som tunneln drevs framåt borrades det, för att minska inläckningen 
solfjäderformade injekteringsskärmar in ifrån pilotorten som injekterades. 
Även uppifrån markytan gjordes en omgångjordinjektering. Avsikten med detta var att 
skapa ett lock över tunneln. Grundvattensituationen i området är känslig eftersom 
grundvattenmagasinet i området är litet. 

En borrnisch sprängdes ut på vänster sida i drivningsriktningen för möjliggöra borrning 
av borrhålen för frysrören en meter utanför tunnelprofilen, med hänsyn taget till den 
blivande förstärkningen med gitterbågar och permanent lining. I samband med 
sprängningen av borrnischen utfördes sonderingsborrning konstaterades det att i sektion 
1/120 där den bedömda gaveln för borrnischen skulle ligga var att bergtäckningen 
endast var två meter. Borrningen för fryshålen fick då göras i sektion 1/122 vilket 
medförde att hålen blev 37m istället för 35m. 

Borrning/är frysning 

För borrningen av foderören anlitade NCC Sven-Göran Andersson AB i Uppsala. 
Det skulle behövas 14 fryshål med ett inbördes avstånd på ca 1 meter med en längd av 
35 m som då blev 37m på grund av för liten bergtäckning i gaveln för frysborrningen 

133 



© 2002, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2002

för att åstadkomma den nödvändiga skölden över den del av tunneltaket, som saknade 
täckning. Dessutom skulle tre hål borras för temperaturövervakning. (Borrplan se figur 
4). 
Borrningen visade sig vara inte helt lätt. Ett av problemen var att borrningen började i 
"bra" berg för att gå ut i någon typ av lösmassor för att sedan åter komma in i berg 
under flack vinkel. Den valda borrmetoden var styrd NOEX-borrning med tryckluft
driven sänkhammare. Dimensionen var anpassad för 139 mm foderrör. 

Borrningen hade knappt kommit igång förrän larmet kom uppifrån Borensvägen, något 
som ingen hade väntat sig. Slam och lera blåste upp ur marken på gården och 
parkeringsplatsen ovanför. Ett par bilar träffades men som tur var kom ingen människa 
till skada. Förklaringen var att ett antal undersökningshål som inte blev tätade i 
samband med projekteringen av Södra Länkens bergtunnlar och dessa bildade vertikala 
kanaler dit tryckluften sökte sig. 

En ny metod måste användas. Det visade sig att LKAB i Malmberget använder en borr
maskin, som har namnet Wassarahammare, som istället för tryckluft drivs med vatten. 
Det blev lösningen, Wassarahammaren fungerade utmärkt. Nackdelen är att ingen 
entreprenöranpassad tryckstegringsutrustning ännu tycks finnas framme. Problemet 
med uppblåsning av slam och lera till markytan var löst. 
Dock kvarstod problemet med att borra tillräckligt raka hål. Flera hål, som var för 
krokiga måste därför förkastas och borras om. 

Figur 2. Längdprofil ramp 211 sektion 1/045-1/085. 

Installation av frysutrustning och frysning 

NCC anlitade Geofrost A/S som underentreprenör för frysningsarbetena. 
Parallellt med borrningen installerades slangar och rör för frysningen i godkända foder
rör. Efter avslutad borrning tog det två veckor att koppla ihop slangar och rör, fylla 
saltlake och ammoniak samt trimma in systemet. Principschema för saltlakefrysning 
framgår av figur 5. Effekten på utrustningen är 500kW. Det är huvudsakligen 
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kompressorn, som är den stora förbrukaren och den gick under nedfrysningsfasen 
dygnet runt för att sedan övergå till intermittent underhållsfrysning Nedfrysningen av 
berg-och jord-massan tog 6 veckor. När temperaturen i den två meter tjocka manteln 
utanför tunneln var kallare än -10°C i sin helhet kunde strossningen börja. Den frysta 

konstruktionen var dimensionerad för öppna balklängden 2,5 meter, vilket innebar att 
man kunde spränga 2-meterssalvor. 

'1/"ILU 

Figur 3. Principer för utformning av pilotort, borrnisch samt placering av fryshål. 
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Figur4. Borrplan för frys- och temperaturhål. 
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Figur 5: "Lake~sing" ~ ind_ir_ekt_e_frys..a...-ing...;:.. _ ________ _ 

Berguttag och bergförstärkning 

Borrning och sprängning fungerade precis som vanligt. Man måste bara tänka på att 
luta borrhålen uppåt när man borrar i tjäle. Enbart konventionella sprängämnen 
användes såsom: Dynamex, Emulite och Gurit. Konturen borrades i dubbla rader ( olika 
längd på hålen) med 20cm avstånd, vilket medförde att hålantalet blev 280 hål i 
strossen per salva. 

Figur 6. Borr-och tändplan över stross. 
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Hela sträckan som skulle förstärkas med insprutade gitterbågar, med c/c avstånd 27 cm 
medförde att det installerades 130 st gitterbågar 
Att montera c:a 8 gitterbågar, som i allmänhet gick åt per salva tog ganska lång tid, 
under vilken frosten i ytskiktet började tina och vad som helst kunde hända. Rasrisken 
blev för stor för att kunna arbeta säkert. 

NCC utvecklade därför i samarbete med Cementa och Swerock en metod, som gjorde 
det möjligt att applicera ett sprutbetongskikt direkt på den iskalla ytan. I och med 
införande av alkaliefria acceleratorer hade utvecklingen tagit ett steg framåt. 
Bedömningen blev dessutom att ett snabbare bindemedel måste till, som gjorde det 
möjligt för tunna betongskikt börj~de härda innan vattnet i betongen frös. 

Detta bindemedel togs fram av Cementa. Att blanda en så snabb betong i en vanlig 
betongfabrik var inte möjligt. Betongen skulle härda redan i roterbilen. Man blandade 
därför betongen själva i en specialbyggd sprutrobot med materialfickor för cement och 
grus som sammanbyggdes med en betongblandare. När betongen blandats tömdes den 
direkt ned i betongpumpen. Tiden var knapp eftersom man hade bara 15 minuter på sig 
att applicera sprutbetongen på berget innan den började härda. 

Erfarenheterna visade att man aldrig får arbeta under osprutade tak. Skrotning skall 
givetsvis utföras omsorgsfullt, men situationen förändrar sig hela tiden när ytan tinar 
och rasrisken tilltar. 

Att avverka den 35 meter långa sträckan tog 18 veckor med arbete dygnet runt, dock ej 
lördag och söndag, med hänsyn till de restriktioner för buller, som gäller på Södra 
Länkenproj ektet. 
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Projektbeskrivning Nobelberget Sickla (SL 04) 

Det aktuella projektet som kallas SL 04 är en del av utbyggnaden för södra länken 
projektet och är belägen invid Sickla industriområde i Stockholm. Tunnlarna ramp 415 
och 416 är vardera ca 500m långa och går genom Nobelberget och är påfartsramper 
från Värmdöleden till den blivande södra länken. Båda tunnlarna är korsade av en 
förkastning med glaciala och postglaciala avlagringar ned till den nivå där ramperna är 
projekterade. För att möjliggöra en säker tunneldrivning genom det kritiska området 
nedfryses jorden med så kallad artificiell frysning. Tunneldrivningen genom 
svaghetsområdena är en totalentreprenad som Vägverket Produktion är ansvarig för. 

·-", '. 
j 
1 . 

Henrik&dals
berget 

~~-: 

OHamrnarbyhöJden 

Figur 1 Del av Södra Länken Projekt Sickla. 

Genomförande Nobelberget Sickla 

Borrning och/rysning 

Vägverket Produktion anlitade Skanska Teknik som underentreprenör för frysnings 
arbetet inklusive borrningarna som utfördes enligt NOEX-metoden. Beräkningarna 
utfördes av Anders Fredriksson Golder Associates AB. 

Övergången mellan morän och bergyta utgör inget problem för denna metod vilket gör 
att den är lämplig att använda i det aktuella projektet med liten bergtäckning. 

Frysarbetet delades upp i sex moment: 

• Inledande frysning, ca 2 till 3 månader för nedfrysning till - 15C 
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• Underhållsfrysning ca 6 månader tills samtliga arbeten är färdigställda. 
• Pilotdrivning och förstärkningsarbeten 
• Strossning till full sektion 
• Temporärförstärkning 
• Permanent betonglining 

Den inledande frysningen startade med att från ytan borra foderrör (130mm).Dom 
lutande borrhålen hade en längd av ca 27 m, medan dom vertikala hade en längd av ca 
13 m. Kylrören (innerrören) kopplades sedan samman med en mekanisk kompressor. 
Fryssystemet på SL 04 består av kylmaskin, kyltom, styr-, regler- och 
övervakningsapparatur kopplade till en kylslinga med de anslutna kylrören. 
Kylmaskinen består av en kompressor som komprimerar köldmediet (ammoniak) till ca 
11 bar i kondensatorn. 

Ammoniaken genomgår olika fasomvandlingar under processens gång och när den till 
sist går från vätska till ånga under relativt lågt tryck, 0,9 bar får mediet den köldalstring 
(-36°C) som är nödvändig för frysningen. I jorden finns installerade kylrör som är 
sammankopplade i ett slutet system. Värmeöverföringen sker med hjälp av kylrören till 
köldbägaren ("brine", 29 vikt% Kalciumklorid CaCh löst i vatten). Köldbägaren som 
blivit uppvärmd cirkulerar till kylmaskinens "kalla sida" där värmen överförs till 
kylmaskinens förångare i en värmeväxlare. 

De frysta zonerna runt frysrören växer gradvis till för att så småningom sammanbindas 
med varandra och på så sätt bilda en frusen, vattentät vägg. Denna fas kallas 
primärfasen och är den mest energikrävande. När den frysta konstruktionen är klar 
krävs mindre energi för att bibehålla marken frusen. Det behövs endast en 
underhållsfrysning i denna fas , den sekundära fasen. 

Figur 2. Principsektion genom mark, visande geometri för installerade frysrör. 
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Tunneldrivning 

Tunneldrivningen genom svaghetszonema för ramptunnlarna 415 och 416 bedrevs i 
stort sett på samma sätt i korta etapper på 2 till 2,5 m och med successiv applicering av 
fiberarmerad sprutbetong efter utstrossning till full area. 

Beskrivning för tunneldrivningen utgörs av ramptunneln 415, drivningen utfördes med 
en sänkt pilottunnel på ca 40 m2 och efterföljande strossning till full sektion. Det finns 
flera anledningar till detta, en är att detta innebär att en större bergtäckning erhålls samt 
att tunneldrivningen blir säkrare genom att en liten tunnelarea sprängs ut först, en 
annan är att tunneln kan drivas vidare bakom partiet med låg bergtäckning varvid 
tidspressen på detta kritiska parti blir mindre. 

Pilottunneln sprängdes ut med en salvlängd på 2,5 m och med en temporär 
bergförstärkning som beslutades efter varje salva. Utstrossningen till full area utfördes 
även den med salvlängd på 2.5 meter, temporärförstärkningen var här förutbestämd 
enligt en upprättad plan. 

Under hela tiden utfördes sonderingsborming två salvor i förväg för att säkerställa den 
bergtäckning som utförts genom tidigare jb-sondering. 

För att drivningen skall kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt utarbetades 
följande arbetsordning, 

• Inledande frysning i berört jordområde, ca 2 månader för nedfrysning till -15C. 
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• Förinjektering av väggar och botten genom hela sektionen. Skärmgeometrin 
anpassas till den låga bergtäckningen och den frysta zonen genom att hålen 
sänks och förkortas . För injekteringen gäller att sluttrycket inte blir för högt, 
detta i syfte att förhindra hävning av markytan. 

• Drivning av pilottunneln samt bergförstärkningar. 

• Injektering in ifrån piloten. Även här anpassas skärmgeometrin till den låga 
bergtäckningen och pumptrycket reduceras till max 1,5 MPa, en 
injekteringsskärm riktas bakåt från drivningsriktningen sett. 

• Strossning till full sektion, under hela drivningen sonderas bergtäckningen. 

• Temporärförstärkning med sprutbetong. 

• Utförande av permanent betonglining. 

• Kontaktinjektering av den slutliga betongliningen. 

Den frysta zonen runt tunneln skall temporärförstärkas så att stabiliteten blir säkerställd 
under en tid av några månader. Drivningen utförs enligt ovan med pilot och stross. 
Pilottunneln temporärförstärks med selektiv bultning och fiberarmerad sprutbetong som 
skall säkerställa stabiliteten för pilottunneln under drivningen. Bultar kan inte användas 
vid förstärkningen av den stressade sektionen eftersom borrningen för dessa riskerar att 
skada frysrören. Strossning av tak och väggar utförs då den frysta zonen uppnått 
erforderlig hållfasthet. 

Vid borrningen användes 51 mm borrkrona, 127 mm borrkrona för grovhålen i 
pilottunneln. 
Strossningen bestod av totalt ca 108 hål och utgörs av nedanstående delar för en 
sektion. Borrningen har genomförts med ca 2,5 m borrlängd. 

• Konturhål 40st 
• Konturhjälpare 35st 
• Strosshål 18st 
• Hjälparrad till bottenhål 7st 
• Sulhål 8st 

Tunneldrivningen genomfördes med skonsam och försiktig sprängning eftersom 
dämpningen av primärstötvågen från laddningarna är lägre i fryst jord än för berg på 
grund av det höga vatteninnehållet. Detta innebär att vibrationsrestriktionerna måste 
beaktas i högre utsträckning jämfört med sprängning i rent berg. Frysrören får inte 
heller skadas eller nämnvärt friläggas för att kunna möjliggöra fortsatt 
underhålls frysning. 
Under arbetets gång utfördes hela tiden konvergensmätningar så att ev rörelser kunde 
upptäckas i tid. En larmnivå sattes till 5mm men denna nivå överskreds inte någon gång 
under sprängningarna. 
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Arbetet genomfördes i samdrift med övriga tunneln vilket gjorde att en flexibel 
arbetscykel kunde uppnås. Vid utstrossningen av den aktuella svaghetszonen som 
indelades i 2.5 meters etapper var drivningsrutinerna ungefär enligt nedan, 

• Sprängning 
• Utlastning 
• Skrotning 
• Betongsprutning 
• Borrning 
• Konvergensmätning 
• Laddning 

07:00 
08:00 - 09:00 
12:00 - 13 :00 
13:30 - 18:00 
18:00 - 21:00 
00:00- 01:00 
05:00 - 06:00 

På grund av att arbeten pågick också i övriga delar för tunnel kunde förskjutningar i 
tidsrutinerna ske, detta var ingen nackdel för den totala drivningscykeln. 

Före laddningen kontrollerades att borrhålen var relativt fria från vatten och att 
borrning skett till rätt djup. 
I dessa grunda hål går det bra att med hjälp av laddstaken mäta djupet. Är hålet för 
djupt måste åtgärder vitas så att bottenladdningen hamnar i rätt nivå och samverkar 
med övriga hål. 
Vid laddningen av borrhålen har endast halvsekundsintervall och patronerat 
sprängämne använts. 

Specifikation 
Konturhål 
Konturhjälpare 
Strosshål 
Hjälparrad till bottenhål 
Sulhål 

Sprängämne 
80 gram Cord 
<j>25 mm Dynamex 
<j>32 mm Dynamex 
<j>29 mm Dynamex 
<j>25 mm Dynamex 

c/c-avstånd 
0,6m 
1,0-0,8m 
1,3-1,lm 
1.0m 
0,8m 

Vid drivningen av svaghetszonen uppmärksammades att de sonderade bergnivåerna 
stämde ganska väl med verkligheten, vilket gjorde att applikationen av sprutbetong 
blev mindre svårhanterad än om applikationen hade varit direkt på fryst morän. 
Tunneldrivningen genom svaghetszonen genomfördes enligt planerad tids- och 
arbetsplan. Detta beror av en mängd faktorer men några kan nämnas, 

• Väl genomförda och planerade förundersökningar 
• Bra arbetsplanering och samordning av resurser under arbetets gång 
• Kontinuerlig uppföljning och kontroll mellan beställare och entreprenör 

Arbetet genomfördes med en ständig dialog mellan beställare och entreprenör vilket 
gjorde att arbetssamordningen kunde optimeras allteftersom projektet pågick. 
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Sammanfattning 

Trots en del svårigheter vid genomförandet av Södra Länkens frystunnelarbeten så har 
resultatet blivit bra . Det svåraste momentet är borrningen av horisontella borrhål för 
frysrören, vilket man fick erfara på NCCs entreprenad i Årsta. 

Täckningen över tunneln i Årsta är så låg att det skulle varit möjligt att utföra 
frysningsarbetena från markytan om än med en del tekniska problem. Men med i 
huvudsak hänsyn till närboende så valde man att utföra arbetena från tunneln. 

Erfarenhetsmässigt är det alltså vid liten täckning över tunneln exempelvis Nobelberget 
Sickla och om det ur miljösynpunkt acceptabelt för omgivningen mindre komplicerat 
att utföra frysarbeten från markytan. 
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