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.1997 ARLANDAPROJEKTET - LÄGESRAPPORT 

Martin Forhaug, BANBRYTARNA 

1 Inledning 

Arlandabanan - flygpendeln mellan Stockholm och Arlanda - som är Sveriges 
första större infrastrukturprojekt med övervägande privat finansiering (s.k. BTO
projekt) presenterades övergripande vid förra årets konferens. 

Projektet har nu varit i byggfas under totalt 20 månader (mars -97) efter "financial 
close" 3 juli 1995, då förberedande markarbeten startade omgående. 

En mångfald vattendomar och byggnadslov har behandlats och beviljats för pro
jektet. 

Banbrytarnas (NCC/Siab) byggproduktion är fördelat på fyra driftområden med 
följande färdigställandegrad % i pengar enligt nedan (mars -97): 

Berg: 80% 

Mark: 50% 

Betong: 40% 

Stationer: 10% 

Banbrytarna sysselsätter i nuläget (mars -97) 300 medarbetare och 55 underentre
prenörer. 

Tillverkningen av tågen pågår för fullt hos GEC-Alsthom i England. I september 
1997 påbörjar Mowlem rälsläggningen på södra böjen med start längst i söder vid 
Rosersberg. 

Turn-key kontraktets färdigställandedatum är sommaren 1999 då 3 månaders 
testkörning av anläggningen återstår innan projektet tas i kommersiell drift. 
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2 Bergarbeten under jord 

Det ambitiösa och omfattande kontrollprogram, som har etablerats för tunneldriv
ningen, har givit oss stor kunskap om bergmassans deformationsförlopp före, un
der och efter tunnelfrontens passage. 

Den generella deformationsbilden visar att små bergrörelser börjar uppträda 
(20-40) m framför stuff. När tunnelfronten närmar sig börjar bergmassan att häva 
sig för att nå maximal hävning när stuff en passerar under mätpunkten. Normalt 
sätter sig bergmassan något efter passage av tunnelfronten, för att inta ett viloläge 
med en mindre kvarstående hävning om (2-5) mm. 

Hävning 

Bergytan upplever en 
maximal hävning när 
stuffen passerar under 
mätpunkten. ~ 

Bergytan sätter sig 
en aning efter den 
stora hävningen. 

\_ B«gytm upplmrn 
liten sättning omkring 
20 m framför stuff. 

\_ Ursprunglig markyta. 

Sättning 

Stuff 

Stuffens rörelseriktning 

Bild 1. Den generella bilden av deformationsprocessen på marknivå i förhållande till stufll.äget. 

Bergrörelserna har registrerats från tre av varandra oberoende kontrollsystem 

a) 
b) 
c) 

konvergensmätpunkter 
prec1s10nsawägning 
bergextensiometrar 

200 Mp. 
200 Mp. 

20Mp. 

Dessutom har sprickviddsförändringar observerats i ett 30-tal Mp. i utrikeshallen 
(Terminal 5) och i Sky-City. 

Fortlöpande med de olika tunnelfronterna har (10-20) Mp. kontinuerligt varit i 
drift för att registrera markvibrationer från sprängningsarbetena. 

Nitro Consult har utfört riskanalys med angivande av maximalt tillåtna vibrations
värden för svängningshastighet och acceleration. 
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Befintliga datoranläggningar på Arlanda har normalt kunnat vibrationsisoleras, 
varför dessa inte har medfört någon större begränsning för bergarbetenas fram
drift. 

Alla terminaler vid Arlanda, belägna rakt över bergtunnlarna, är grundlagda på 
berg. De är samtliga konstruerade med betongstomme. 

Vibrationsgränsvärden för maximalt tillåtna svängningshastigheter är satta efter 
svensk standard SS 460 48 66 med hänsynstagande till avståndsberoende. 

Följande gränsvärden har varit gällande 

40 m från sprängning 
20 m från sprängning 
10 m från sprängning 

40 mm/s 
60 mm/s 
80 mm/s 

Då bergtäckningen har varit liten (8-13) m, lokalt mindre, har höga gränsvärden 
varit tillåtna. 

Vid sprängning i de mest vibrationskänsliga områdena har 90% av salvorna 
kunnat sprängas ut med fullt indrift med 18' håldjup på spränghålen (5,2 m). 

När gränsvärdet har uppmätts vid föregående salva har s.k. blockning av Nonelsy
stemet utförts, vilket innebär att buntupptändaren i Nonelsystemet ges en fördröj
ning som skiljer sig från närliggande buntupptändare. Fler intervallnummer ska
pas på så sätt med Nonelsystemet. 

När vidtagna modifieringar av Nonelsystemet inte varit tillräckligt för att nedbrin
ga vibrationsnivåema har delar av eller hela tunnelsalvor sprängts med Emulet 50. 
Har heller inte detta varit tillfyllest har indriften (borrdjupet) reducerats. Detta har 
skett till 10% av tunnelsalva sprängda i de mest känsliga vibrationsmiljöema. 
Salvdjupen har då varit (2,5-3)m. Avläsningen av uppmätta vibrationsnivåer har 
till stora delar skett från mätinstrument via modem till uppkopplat dator på resp. 
platskontor (Nitro Consult). 

Bergklassificeringen av bergkvaliten enligt Bartons Q-värdesbestämmning har 
resulterat i att bergkvaliten varierar från Q=l till Q=40. Sämre bergmassa än Q=l 
har inte påträffats i projektet, även om delar av bergprognosen visade att sämre 
berg förväntades i tunnellinjen. 

Medelvärdet inom glimmerskifferområdet visar ett Q-medel = 7 
Medelvärdet inom granodioritområdena visar på Q-medel = 10,5 (Bild 2) 
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BERGKV ALITETSFÖRDELNING ARLANDA 

Glimmerskiffer/glimmergnejs 

Q > 10 
17% 

Q<4 
9% ------.----

4 < Q < 10 
74% 

Granodiorit 

Q<4 
12% 

52% 

Bild 2. Fördelning av bergartsklasser i % i olika bergarter vid Arlanda. 
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Bergklassificeringens resultat med fördelning i Bild 2 med 

Dåligt berg 
Medelbra berg 
Bra berg 

1 <Q <4 
4 < Q <10 
Q> 10 

för de olika bergartsområdena har resulterat i att prognos för totalmängd bergbult i 
projektet har räknats ner till 40.000 bult, 1 = 3, 4 och 5 m, samt ett mindre antal 
bultar med 1 = 8 m. 

Däremot kvarstår prognosen på totalt 20.000 m3 stålfiberarmerad sprutbetong in
klusive 20 mm oarmerat täckskikt. 

Enkel och dubbelspårstunnlar med bra berg Q > 10 är enligt bergförstärkningsde
signen räknade utan sprutbetong. För att minimera det långsiktiga underhållsbe
hovet sprutas dock alla bergytor med min 25 mm oarmerad sprutbetong. 
För närvarande 2:a veckan i mars -97 har 740.000 fm3 sprängts ut i tunnelsyste
met. Detta motsvarar 92% av all bergvolym under jord. 
Förstärkningsarbetena med bergbult och sprutbetong följer med nära fronten. 

Genomslag har erhållits i Skyttellinjen och mellanpelaren är bortsprängd i Skyttel
station-2 under Utrikeshallen (Terminal 5). 
Detta innebär att all bergschakt är färdigställd i Skyttellinjen, liksom tunnel
sprängning i både Skyttellinjen och Intercitylinjen för Tillfartstunnel 1 (TTl) och 
TT2. 
Resterande tunnelsprängning om 60.000 m3 kvarstår i Intercitylinjen vid TT3 och 
TT4. 
Schaktarbeten pågår i de 11 bergschakt, som skall inrymma 13 hissar och 23 rull
trappor för resenärernas förflyttning mellan stationer under jord och terminaler 
ovan jord. 

Kompletterande underjordsarbeten såsom rörgravssprängning, borrning för kon
taktledningar samt montage av dräner pågår under våren. 

Under vintern-våren 1996-97 drivs också ett utvecklingsprojekt inom tunnelventi
lation vid Arlandabanan. Projektet som är finansierat via SBUF syftar till att kart
lägga luftflöden in till stuff vid olika tryck/flöden genom ventilationstuben vid ett 
komplext tunnelsystem som Arlandabanan. Inom ramen för projektet sker också 
ett utvecklingsarbete för ett nytt förenklat system för att skarva fläkttuber med stor 
diameter samt ett system som drar tillbaka tuben från ett stuffnära läge innan 
sprängning. Efter sprängning när fläktarna startas upp igen sker en automatisk 
framdragning av fläkttuben närmare stuff. 
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3 Erfarenheter från det bergmekaniska kontrollprogrammet 

Av naturliga skäl är det bergmekaniska kontrollprogrammet koncentrerat till 
stationsområdena där kombinationen 

liten bergtäckning (8-13)m lokalt bara (4-5)m 
stor spännvidd b = 22m 
ler- och glimmermineral som sprickfyllnad i glimmerskiffem 
stora punktlaster i grundläggningsnivå från terminaler 

har ställt speciella krav på berguttaget och bergförstärkningen. 

Av tunnelsystemets totala längd om 8.660 m fördelade på enkelspår, dubbelspår 
och stationer utgör stationerna totalt 980 m fördelade på 

Skyttel 1-stationen 
Skyttel 2-stationen 
Intercity-stationen 
SL-stationen (Norrbom) 

1 = 255 m 
1 = 155 m 
1 = 350 m 
1 = 220 m 

Summa 980 m 

Arlandas fyra underjordiska . N 
järnvägsstationer -" . . . ,A 
Stationer och spår ligger 26 meter under flyg,Platsen. · _ / • 

. ❖ :: c:(fl 
-❖ '' . ' 

. • Charter och _;; 

. :. ,inrikesterminal ~ 

Underjordiska stationer för 
Ar1andaskytteln Stockholm -
Arlanda. Restid 22 min. 

Bild 3. Detaljbild över Arlanda-området. 

,., . 

eStation 2 
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Det svåraste belastningsfallet finns i Skyttel 2-stationen, där också utsprängning 
av stationerna startade i februari 1996. 

Alla tågstationer om totalt 980 m faller inom geoteknisk klass 3 (GK-3). Detta in
faller när bergtäckningen är mindre än halva tunnelbredden och/eller när bergmas
sans kvalitet Q < 1. 

Efter bergklassificering har resulterat i Q-värden > 1 är det p.g.a. den ringa berg
täckningen som har resulterat i att alla stationer faller inom GK-3. 

Regelverket i Sverige inom GK-3 föreskriver att en tredje part (utomstående 
konsult) granskar de bygghandlingar, som projektören har arbetat fram till 
entreprenören. 

För Arlandabanans bergtunnlar har Linkprojektörema utarbetat bygghandlingar 
till Banbrytarna (BB). En utomstående expertgrupp bestående av prof. Håkan 
Stille och tekn.dr. Arild Palmström har granskat alla bygghandlingar för berg
schakt inom GK-3 . Stille och Palmström har haft regelbundna möten var 3:e 
vecka med BB:s driftchef Berg, projekteringsledare Berg, chefsgeolog och kva
litetsledare. Dessutom har tekn.dr. Lars Hässler från Linkprojektörema deltagit på 
alla möten. Samarbetet i Expertgruppen, Linkprojektörema och Banbrytarna har 
fungerat mycket bra. 

För att säkra storstabilitet i Skyttel 2-stationen när utsprängningarna började, 
lämnas en mellanpelare kvar mitt i stationen. 

Bild 4. Pilottunnlar i stationer. 
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Bergkartering och bergklassificering av de båda pilottunnlarna sker då i GK-2. In
formationen från pilottunnlarna ger erforderlig kunskap om bergmassans förstärk
ningsbehov innan mittpelaren sprängs bort och bergarbetena faller inom GK-3. 
Erforderlig tid för framtagande av bergförstärkningsritningar för hela tvärsnittet 
arbetas fram när pilottunnlarna drivs. 

Det omfattande deformationskontrollprogram som etablerats för Skyttel 2-statio
nen gav värdefull information om den omgivande bergmassans rörelser. 

Det visade sig att horisontalspänningarna, som ligger i storleksordningen (3-9) 
Mpa. har varit tillräckliga för att lyfta taket i stationerna. Detta var inte fullt möj
ligt att beräkna i förväg då bergmassans och sprickplanens (ler- och glimmermi
neral) materialegenskaper i de bergmekaniska FLAC-beräkningar inte påvisade 
erhållen lyftning. 

(m Plot 

39200 39220 39240 

Bild 5. Vertikalrörelse (mm) i markytan under Terminal 5 (en/ precisionsavv. 96. 05.29) 
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Sannolikt har kontinuerligt utförd förinjektering med mikrocement konsoliderat 
bergmassan, samtidigt som karterad bergmassa har varit bättre än vad geoprog
nosen utvisade. 

Innan pilottunnlarna i Skyttel 2-stationen var helt utsprängda med kvarstående 
mellanpelare hade transporttunneln nått fram till Intercitylinjen (IC). Med ledning 
av resultatet från övervakningen av bergrörelser från Skyttel 2-stationen med en 
generell kvarstående hävning och avlastning av mittpelaren togs beslut att sprän
ga bort mittpelaren 30 m bakom pilottunnlarna i IC-linjen och Skyttel I -stationen. 
Projekteringen ställdes nu på sin spets med krav på nya bygghandlingar varje 
vecka, så att BB kunde installera erforderlig bergförstärkning i respektive arbets
område innan mittpelaren sprängdes vidare 30 m efter pilottunnlarna. GK-3 
granskning från Expertgruppen utökades till att omfatta ett platsbesök med 
ritningsgodkännande varje vecka. Detta har resulterat i tids- och produktiontek
niska fördelar även om det har ställts stora krav på bergkartering, mätdatainsam
ling, fortlöpande bergmekanisk projektering och GK-3 granskning. 

Erforderlig tid för hålfasthetstillväxt av sprutbetong och injekteringsbruk för 
systematisk bergbultning för varje pelarsalva har resulterat i att pilottunnlarna har 
avancerat snabbare än pelarsprängningen i mitten. Detta har varit inbyggt i bryt
ningsuppläggets natur och tidvis resulterat i att pilottunnlarna har avancerat ända 
upp till 50 m framför mittpelarstuffen. 

Detta har självklart resulterat i svårigheter att ventilera pilottunnlarna på ett till
fredsställande sätt. 

På grund av ofördelaktig orientering av huvudsprickplanen i mellanpelaren under 
uttag av piloterna i IC-stationen togs beslut i december 1996 att spränga bort 
mellanpelaren och begränsa längden till bara (10-15) m. En kort pelare med be
gränsad "öppethållandetid" är lättare att kontrollera för oplanerad utglidning ~v 
kilar från densamma vid 30 m (50 m) längd. Vi skall också ha i minnet att pelar
höjden är 10 m. 

Den förkortade pelaren om (10-15) m har ställt ytterligare press på projektering 
och GK-3 granskning. Den samlade kunskapen om bergmassan är idag väsentligt 
större än för ett år sedan. Våra beräkningar visar nu också att det är möjligt att 
spränga ut alla hiss- och rulltrappsschakt utan att lämna kvar några temporära 
bergstöd i mellanpelaren. 
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SAMMANFATTNING 

Med fortlöpande aktiv design och ett integrerat lagarbete mellan projektör, entre
prenör och expertgrupp har det varit möjligt att öppna 200.000 m3 stationstunnlar 
med 10 m bergtäckning och mindre i glimmerskiffer rakt under existerande termi
nalbyggnad under Arlanda flygplats. 

23 st protokollförda bergtekniska möten har avhållits med representanter för 
A-banan, Banverket och Luftfartsverket. 

Alla inblandade har med ett engagerat och aktivt arbete medverkat till att projek
tets underjordsdel har utförts på ett säkert sätt utan överraskningar. 

Bergschakten i resterande tunnlar i IC-linjen och hiss- och rulltrappsschakt 
kommer att färdigställas under första halvåret 1997. Parallellt påbörjas inbyggnad 
av stationer i Skyttellinjen. Kompletterande bergarbeten, såsom dräner, förankrin
gar till kontaktledningar och kabelstegar kommer att slutföras efter semestern 
1997. 




