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Arlandabanan. Erfarenheter av teknisk granskning av ett 
BTO-projekt 

Örjan Sjöström, Rock Team AB, Stockholm. 
Robert Rönqvist, Luftfartsverket, Stockholm-Arlanda 

Arlandabanan utförs som ett BOT-projekt, Build, Transfer and Operate. Avtalet 
med Staten har upprättats endast med förslagshandlingar som grund, dvs 
systemhandling och detaljprojektering utförs av byggaren. 

Två spår med tre tågstationer utförs under den befintliga flygplatsen. 
Tunnlarnas hjässa ligger 15 a 18 m under mark, stationernas spännvidd är ca 22 
m, och bergtäckningen varierar från 14 m ned till ca 5 m på några ställen. 
Tidigare undersökningar indikerade delvis extremt dåligt berg. 

Uppgiften är alltså mycket krävande och även om arbetet utförs som ett 
totalåtagande måste Luftfartsverket som anläggningsägare självfallet försäkra 
sig om att byggandet skulle ske under betryggande former, så att inte verkets 
befintliga anläggningar och installationer påverkas eller flygtrafiken störs. 

Undersökningarna kompletterades i viss omfattning före arbetets start med jb
sonderingar och kärnborrningar. Några önskvärda borrpunkter kunde ej utföras 
pga anläggningar och pågående versksamhet på flygplatsen. Ett antal 
kärnborrhål har utförts från tunnelsystemet längs blivande tunnlar. 

I inledningsskedet fanns inte några färdiga handlingar att studera. Arbetet 
baserades därför på ett samrådsförfarande på relativt frekventa bergmöten. De 
tidigare utförda undersökningarna indikerade delvis extremt dåligt berg, med 
Q-värden under O, 01. I vissa fall torde man inte få en andra chans att göra rätt. 
Konsekvenserna av ett okontrollerat bergutfall och eller okontrollerade 
deformationer skulle under vissa förhållanden kunna bli förödande, och för att 
bevara de frågor som anläggningsägarna ställde krävdes ett mycket omfattande 
mät- och kontrollprogram. Man skulle kunna säga att Banbrytarna och 
Linkprojektörema måste ha en sådan uppläggning att den ingav förtroende för 
att uppgiften kunde lösas vid all upptänkliga extrema förhållanden. 

Skador skulle kunna uppstå på anläggningarna pga 

-sättningar i mark och grundkonstruktioner 

-grundvattensänkningar 
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-sättningar och rörelser i bergmassan 

-bergutfall (liten bergtäckning) 

-uppträngande av injekteringsmedel 

-vibrationer och luftstötar 

-buller 

Att helt undvika skador under utförande av ett sådant arbete torde vara 
omöjligt, men arbetet måste utföras under full kontroll med inriktning på att 
störningar och skador minimeras. 

En uppgift var att definera tillåtna totalsättningar och differentialsättningar 

Ett mycket omfattande kontrollprogram genomfördes så småningom med 
åtgärder vid överskridande av larmnivåer, och krav på åtgärder som skulle vara 
genomförda innan nytt arbete med hög risk fick genomföras. 

En omfattande rapportering till Luftfartsverket, till flygplatsterminaler och 
andra brukare av anläggningarna genomfördes från våren-sommaren -96. 

Följande kontroller utförs: 

1. För vibrationer och luftstötar har en riskanalys upprättats och mätningar 
utförs på vanligt sätt. Vid överskridande utförs justeringar i borr- och laddplan. 
Övertramp kan inte helt undvikas när man befinner sig så nära under bergytan. 

2. Grundvattennivån hålls under uppsikt genom ett antal grundvatten
observationsrör. Kontinuerlig förinjektering utförs med mikrocement vet 0,8, bl 
a för att undvika grundvattensänkningar, men också för att minska inläckning i 
tunnlar och stationer, minimera behovet av dräner och framtida underhåll. 

3 . Sättningsmätningar av byggnader och uppställningsplatser för flygplan 

4. Mätningar av bergrörelser med extensometrar och konvergensmätningar 

5. Kontinuerlig bergteknisk kartering med speciell rapportering vid större 
bergutfall eller extremt dåligt berg. 
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Särskild uppmärksamhet ägnades den formella gången vid beslut om fortsatt 
sprängning vid dåligt berg eller storblockigt berg som skulle kunna ge hål upp 
till bergytan. 

Omfattande bergmekaniska beräkningar utfördes på bergstabilitet och 
förstärkningar. Bl a lades spricksystemen in i den bergmekaniska modellen för 
att undersöka riskerna för utfall av block och behovet av för-förstärkningar. 

I stor omfattning utförs förstärkningarna nära fronten för att höja säkerheten för 
bergrummet, de ovanliggande anläggningarna och den arbetande personalen, 
och för att minska risken för utfall av stora block. 

Huvudparten av arbetet under flygplatsen har klassats som geoteknisk klass 2, 
GK2, utsprängningen av stationerna som klass GK3 

Stationerna har drivits med två pilottunnlar som stora undersökningshål, och 
successiv förstärkning av dessa. Detta arbete klassas som GK2. Före 
avverkning av mittpelaren, som klassas som GK3, dimensioneras 
förstärkningarna och granskas av en oberoende expertgrupp, där bl a Håkan 
Stille och Arild Palmström ingår. 

Banbrytarnas slutliga koncept för arbetet innefattade bl a successiv kartering 
och klassificering, bergmekaniska beräkningar, förstärkningar nära fronten, för
förstärkningar där karteringen gett vid handen att det fanns risk för blockutfall, 
två pilottunlar genom stationerna som kontinuerliga "undersökningshål", 
rutiner för arbetet med formellt ansvar för att släppa iväg salvan, ett omfattande 
mätprogram, med kontrollpunkter, rapportvägar och larmnivåer. Då larmnivån 
nåtts utförs en utredning och ev åtgärder sätts in. 

De bergmekaniska beräkningarna har kontinuerligt uppdaterats och de har varit 
till stor hjälp för förståelsen av händelseförloppet och för att sätta in adekvata 
åtgärder. 

Om sättningar uppstår i bergmassan och sättningarna är större än de tillåtna 
åtgärdas detta med ytterligare förstärkningar. Bergtaket och marken ovan och 
framför fronten har lyfts för större delen av tunnelsystemet. De bergmekaniska 
beräkningarna visar att detta bl a beror på de förekommande horisontal
spänningarna och en bättre bergkvalitet än initiellt antagen. Troligen påverkar 
också förinjekteringen detta. I några fall har larmnivåerna överskridits, med 
lyftningar över 10 mm. Att sätta in mer förstärkningar hjälper då inte och att 
minska förinjekteringen av det skälet ville man inte, se dock nedan. Kontroll 
med husstatiker visade dock att byggnaden torde klara differentialsättningarna. 

Ett antal mindre sprängskador har uppstått. 
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Vid två tillfällen har injekteringsbruk trängt upp till markytan och lyft 
taxibanor. Det har då diskuterats om man använt för högt tryck och /eller för 
stor mängd. I ett av fallen har injekteringstrycket inte stigit i ett antal 
närliggande hål. Bruket har troligtvis följt en sprickzon upp till markytan och 
bruket från flera hål har samlats på samma ställe och åstadkommit lyftning av 
plattan med ca 15 cm. I detta avsnitt gjordes en reducering av mängden 
injekteringsbruk. För att kontrollera om injekteringsbruk trängt in i dräneringar 
och pumpgropar gör man de kontoller som kan göras utan att gräva upp, bl a 
rörfotografering. Om ledningssystem kringgjutits kan man inte avgöra utan att 
gräva upp. 

De flesta klagomålen och olägenheterna har kommit från passagerare och 
tjänstemän i terminalerna och från hotellgäster i SkyCity; trots att förvarningar 
getts via högtalarsystemet mm. Tunnelsprängningen sker dock endast ca 10 m 
under fötterna på folk, och det blir en rejäl skakning. Passagerare från 
jordbävnings- och krigsområden reagerar starkt. En annan olägenhet är ljudet 
från borrningen. När tunnelborrning sker rakt under är det mycket kraftigt och 
enerverande. 

Projektering har skett samtidigt med byggandet, vilket medfört att granskning 
många gånger utförts parallellt med projektering och byggande. Byggaren 
söker också dra nytta av erfarenheter under arbetets gång med successiva 
anpassningar av brytmetoder på grundval bl a av mätprogram och successivt 
förfinade beräkningar. 

Pga omständigheterna i starten med ofullständiga handlingar och kontroll
program samt oklarhet i försäkringsfrågan stoppades arbetet kortvarigt i nov 
95. Arbetet har därefter hittills i allt väsentligt utförts på ett kompetent och 
seriöst sätt, och Banbrytarna genom Martin Forhaug och Linkprojektörerna 
genom Lars Hässler har all heder av arbetet. 




