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SUMMERING AV LUNDBYTUNNELN 

Stig Eriksson 
Carl Johan Söderberg 
Anläggning och Kraftverk, Skanska Stockholm AB 

INLEDNING 

I Göteborgsöverenskommelsen ingår Lundbytunneln på centrala Hisingen som skall avlasta 
det mesta av trafiken från Lundbyleden, där en stor del är tung trafik från Skandiahamnen och 
Torslanda industriområde. 
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Tunneln består av två parallella tunnelrör som vardera är drygt två ki lometer långa och har en 
tvärsnittsarea av 88 respektive 92 m2. De två tunnlarna är förbundna med tvärtunnlar för var 
150-nde meter. Det ingår även en 238 m lång ventilationstunnel med tvärsnittsarean 34 m2, 
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ett 17 m långt vertikalt ventilationsschakt samt tre stationer sprängda underjord för att ge 

plats åt ventilationsrum samt pumpstation. 

Projektet hade många hårt ställda krav såsom: 

• Borraggregat utrustade med datoriserade rikt- och positioneringssystem 

• Borrningstoleraransklass I 
• Mycket hårda krav beträffande skadezoner vid sprängning 
• Sektionerig av tunneln genom automatisk scanning 
• Hårda krav beträffande borrningstolerans för injekteringshål 
• Mycket hårda täthetskrav 

Tunnelsprängningarna startade i oktober 1994, tunnelgenomslag gjordes 11 oktober 1996 och 

samtliga sprängningsarbeten avklarades under 1996. Idag pågår permanent förstärkning samt 
inredningsar beten. 

Denna summering av Lundbytunneln tar därför upp enbart sprängnings- och 
injekteringsarbeten för vilka resultaten redovisas samt att några reflektioner görs beträffande 

dessa resultat och projektkraven. 

ALLMÄNT 

Förundersökningar 

Vägverket Väst hade före projektstart utfört omfattande geotekniska, geologiska och 
hydrogeologiska undersökningar. 

För projektets alla tunnlar fanns uppritade i både plan och längdsektion prognoser över 
bergkvaliten, sprängklasser, täthetsklasser och förstärkning. 
Dessa var av mycket hög kvalitet och följdes under projektet med endast mindre revideringar. 

Kompletterande information genom sonderingsborrning behövdes därför inte göras i någon 

större utsträckning och endast 5,900 m har utförts mot 19,800 m i mängdförteckningen. 

Vid dessa sonderingsborrningar utfördes loggning med hjälp av de datoriserade 
borraggregaten. De utdata vi fick var dock svårtolkade och i princip blev de inte använda. 

Idag utvecklar Luleå Tekniska Högskola ett analysprogram för att lättare kunna tyda och tolka 

de loggade data som erhålls vid sonderborrning. 

Tidplan 

Den ursprungliga tidplanen var baserad på att driva projektet genom två dubbelfronter på 
tvåskift, en från Bräcke och den andra från Sannegården, samt att även driva 
ventilationstunneln från den södra huvudtunneln. 
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Efter ett halvt år stod det klart för oss att vi dels tappat viss tid på grund av tidsåtgång för att 
implementera de nya kraven samt att passagen av "Lammelyckan" (beskrivs i sektion 
Injektering) ytterligare kunde påverka tidplanen varför vi beslutade att öppna en femte front, 
d v s att driva ventilationstunneln utifrån. Skanska utförde därför på egen bekostnad en extra 
nedfartstunnel för att kunna driva ventilationstunneln utifrån. 

Vibrationsproblemen satte ytterligare press på att klara tidplanen varför vi under våren 1996 
övergick till ett treskiftssystem av typ "Nordsjö" med 108 timmar per vecka. 

Under projektets första 16 månader arbetades normalt 72 timmar per vecka och under de sista 
åtta månaderna 108 timmar vilket ger att medel veckan under sprängningsperioden har 
innehållit 84 timmar per vecka. 

SPRÄNGNING 

Krav 

Sprängningsarbetena har styrts av tre (I-III) olika skonsamhetsklasser för Väggar, Tak och 
Slänter (VTS) samt för Botten (B) . Skonsamhetsklassen har relaterats till tillåtet skadedjup i 
berget från borrhålet och har styrts av det aktuella täthetskravet och geologin. 
Kopplingen har varit högre krav på skonsamheten vid höga täthetskrav samt geologiska 
svagheter och tvärtom. 
I tabellen nedan redovisas de olika klasserna samt de sprängämnen som använts i konturhålen 
för respektive skonsamhetsklass. 

Skadezon VTSI VTSII VTS 111 BI Bli B 111 
m 0,1 0,3 0,5 0,5 1,1 1,3 
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Sprängämne Gurit 11 Gurit 17 Gurit 22 Gurit 22 DxM25 DxM29 

" Detonex 40 Detonex 80 Emulite 22 Emulite 22 

De olika skonsamhetsklassema för VTS och B har kombinerats på olika sätt, t ex VTS I - B I 
eller VTS I - B Il. Valet av skonsamhetsklass har styrts av beställaren med prognosen från 
förundersökningarna som grund. 
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Fördelning skonsamhetsklasser 
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I bygghandlingama redovisas skadezonen för ett antal olika sprängämnen. Om andra 
sprängämnen önskats måste skadezoner för dessa påvisas genom dokumenterade försök . 
Borrplaner upprättades för varje skonsamhetsklass enligt bygghandlingamas krav och har 
uppvisats och godkänts av beställaren före användning. 

Innan laddning av salvan har påbörjats har beställaren utfört kontroll av "torra hål" . Inläckage 
av vatten i salvhålen har inneburit att kompletterande injektering utförts varefter ytterligare 
kontroll av "torra hål" utförts. 

Borrning 

Handlingarna ställde krav på borriggar med datoriserade rikt- och positioneringssystem som 
gav möjlighet till loggning och uppföljning av utförd borrning. Tre borriggar från Atlas Copco 
införskaffades, två Robot Boomer H 185 med Atlas egnas system för rikt- och positionering 
samt en Rocket Boomer 353 utrustad med Bever Control. 
Mycket arbete och tid lades under projektets första år på att få systemen samt dess loggade 
utdata att fungera tillfredsställande. 

Kraven vid salvborrning på konturhålens läge i förhållande till teoretisk kontur följer 
MarkAMA Bormingstolerans klass 1, vilka finns redovisade i tabellen nedan för sprängning 
med 4,5 m borrdjup. 

Tak och Vägg hål Botten hål 
5 av 6 hål 430mm 490mm 
1 av 6 hål 560mm 680mm 
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Flera studier av riggarnas bormingstoleransen har utförts. Dessa visar att Mark.AMA:s krav 
med avseende på ansättning inte kunnat uppfyllas. Bormingstolerans klass 1 medger en 
avvikelse på högst 40 mm i ansättningen medan uppmäta värden visat en noggrannhet på 300 
mm för okompenserad avvikelse. Efter att Atlas har förbättrat sitt kompensationsprogram och 
att kalibrering skett kan noggrannheten 70 - 200 mm uppnås, beroende på tunnelarea. Mindre 
tunnelarea ger bättre noggrannhet och större area sämre noggrannhet på grund av större 
nedböjningar vid stora bomutskjut. 

Bräckemotet - Okompenserad avvikelse mellan loggbok och inmätning 
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Sektionering har utförts på varje meter av tunneln med hjälp av automatisk scanner. Denna 
visar att den totala avvikelsen vad gäller borrstick ligger inom godkända krav. 

För tunneldelar som sprängts med fullt borrdjup = 4,5 m har medelsticket utanför teoretisk 
profil varit 340 mm, medan vid förkortad indrift medelsticket utanför teoretisk profil varit 
mindre än 300 mm. 

De hårda krav som ställts i kombination med de brister som systemen haft har medfört att en 
stor del av salvorna satts ut manuellt. Till hjälp har en reflektorlös totalstation använts av typ 
Geodimeter 468. Samma instrument har även använts för automatisk scanning av 
tunnelsektion. 
Då möjlighet eller tid inte funnits har borrning skett utan utsättning. Vid efterföljande 
sektionering har sedan eventuellt underberg markerats. I projektets slutfas hann ej 
sektioneringen med, vilket innebar att en längre sträcka borrades utan kontroll. På vissa delar 
av denna sträcka har i efterhand markerats underberg, främst i anfangshöjd. 

Erfarenheten visar att felkällorna kan vara många vid datoriserade rikt- och 
positioneringssystem. Små fel vid uppställning och inriktning i kombination med mekanisk 
belastning och förändringar av borriggens geometri kan få stora konsekvenser för 
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noggrannheten. En kontinuerlig kalibrering av systemet är nödvändigt för att uppnå ett 
acceptabelt resultat. 

De speciella borrplaner som vibrationsproblemen medfört har krävt att borrplanen följts med 
mycket stor noggrannhet. Rikt- och positioneringshjälpmedlen har här varit till stor hjälp för 
borraren för att klara en borrplan på upp till 234 salvhål + 2 - 3 grovhål för en salva samt 
dessutom för kontroll av borrningen. 

Laddning 

Efter att borrningen av hela salvan har färdigställts har kontroll av "torra hål" skett med 
byggledaren närvarande. 
Denna kontroll av torra hål har ungefärligen tagit 15 min i anspråk vid stuff. 

På grund av kraven beträffande skadezoner samt vibrationsproblemen har 18 helt olika 
sprängämnen använts och som mest har 8 olika använts i en laddplan, se bilaga 1 och 2. 

De komplicerade laddningarna har inneburit att laddtiden har legat mellan 2,5 och 4 tim för en 
full salva i huvudtunnlarna. 

De komplicerade laddplanerna har reviderats under arbetets gång på grund av olika 
skonsamhetsklasser och vibrationskrav och det har följaktligen varit ett stort organisatoriskt 
arbete att få fram och implementera rätt information vid rätt tid till yrkesarbetarna. 
Vid några fåtal tillfällen har felaktigheter (överladdningar) konstaterats, framförallt vid 
projektstart då vi hade vissa svårigheter att implementera och få förståelse för en del av de 
sprängämnen som ingick i laddplanen för att klara de hårda kraven beträffande skadezoner. 
Detta gällde uteslutande för klass VTS 1 och B 1. 

Omskjutningar 

Enligt tabellen på nästa sida framgår tydligt att omskjutningar skett framförallt i klass 1 där 
omskjutning skett vid hela 34 % av salvorna i klass VTS 1 - B 1. 
För klass VTS Il är omskjutningarna av mindre omfattning, vanligtvis "glasögon" och 
frekvensen har varit mer normal, kring 10 %. 

Användandet av Gurit 11 i klass VTS I har vållat mycket stora problem. Framför allt 
konturhål i anfangshöjd har stått kvar efter sprängning och lett till många omskjutningar. 
Detta föranledde ett byte av sprängämne från Gurit 11 till Detonex 40. Skadezonen ökade i 
och med detta från 0.1 m till 0.2 m men antalet omskjutningar minskade. 

I Bräcke där berget har en storblockig karaktär med relativt öppna sprickor hade vi problem 
med Gurit 22 samt Emulite 22, 25 och 29. På grund av den höga specifika borrningen kunde 
gaserna via de öppna sprickorna "dödpressa" de närliggande sprängämnena av typ Gurit och 
Emulite. Detta har inträffat i kontur och hjälphål för botten, vilket ibland resulterat i 
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omskjutningar men oftare i svårare utlastningsförhållanden och tidskrävande rensning efter 
utlastning. Genom att använda dynamitprodukter i bottenhålen minskas denna risk. 

I detta område kunde även problem uppstå med konturhålen i vägg och tak där Detonex 80 
eller Gurit 17 användes. Troligen berodde även detta på att geologin i området är av 
storblockig karaktär och spränggaserna följde sprickorna och blåste eller klippte konturhålen. 

Omskjutningarna består till 90 % av enstaka konturhål. 
De fåtal "bomsalvor" som förekommit har troligen orsakats av felkopplingar eller avslitna 
tänd trådar. 

Omskjutningar 
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Spräng klass 

Vibrationer 

I anbudsskedet antogs att vibrationsproblem kunde uppstå för ett fåtal fastigheter under 
sprängningen av tunneln. Inga större hinder eller svårigheter upptäcktes vad gällde de 
maximala vibrationsnivåer och avstånd som fanns angivna i handlingarnas riskanalys. 
Efter drygt ett halvt år dök dock indikationer upp på att problem kunde uppstå för betydligt 
fler fastigheter. 

I riskanalysen angavs att vid delad grundläggning har "det minst gynnsamma värdet använts", 
d v s om ett hus stod på berg och lera skulle värdet på den maximalt tillåtna vibrationen 
dimensioneras efter leran. Lera har ett betydligt lägre värde än motsvarande bergvärde. I 
riskanalysen uppgavs inte vilka fastigheter som hade delad grundläggning. 

Det som bl a kan inträffa vid delad grundläggning är att vibrationerna från salvan går direkt in 
i husgrunden utan att dämpas i lerlagret. Vibrationsmätningar ger ett odämpat värde där ett 
dämpat värde är satt som dimensionerande. I de fall lera bildar en kil mellan hus och berg kan 
resonans-svängningar från salvan uppkomma som förstärker vibrationerna. 
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För att lösa de uppkomna vibrationsproblemen anlitades konsulter för analys och 
dimensionering. Arbetet resulterade bl a i specialsalvor med ökat antal hål och flera olika 
upptändningar, sk hybridupptändning. Antalet sprängämessorter i salvan ökades och svagare 
sprängämnen infördes. Prillit A i strossen byttes mot Emulet 50. Där inte allt detta har hjälpt 
har salvornas borrdjup förkortats till 4, 3, 2,5 eller 2,0 m, vilket skall jämföras med det 
normala borrdjupet 4,5 m. 

Vibrationsproblem A B C 
-----+---------0-----------+-----------< 

Norra röret 762 m 471 m 291 m 
-----+---------1-----------+-----------i 

Södra röret 874 m 501 m 373 m 
-----+---------1-----------+-----------i 

Tot i tunneln 1 636 m 972 m 664 m 

Tabellen ovan visar att totalt har 1,636 m av huvudtunnlarna haft vibrationsproblem vilket 
motsvarar 40 % av tunnellängden. Av dessa har 664 m lösts med hjälp av att flera borrhål och 
ändrad upptändning t. ex. hybridtändning medan för 972 m har dessutom även borrdjupet 
reducerats. Medelborrdjupet för denna sträcka har varit 2,9 m. 

Antalet vibrationsövertramp har varit 369 av ca 1500 salvor i huvudtunnlarna. Sammantaget 
har problemen med vibrationer varit mycket kostsamma och påverkat så väl driftstiderna som 
sprängämnes förbrukningen. Dock har inga allvarliga skador på fastigheter skett trots antalet 
övertramp, vilket antyder att riskanalysen gett missvisande information. 

Följande exempel visar effekterna tydligt. För en fastighet med delad grundläggning har 
tillåten vibration om grundläggning skett på lera varit säg 12 mm/s och om grundläggning 
skett på berg varit säg 40 mm/s. För denna fastighet har i så fall det tillåtna värdet satts till 12 
mm/s i riskanalysen. Vid sprängning har uppmätt vibration erhållits med 22 mm/s vilket klart 
överstiger värdet för lera men också är lägre än bergvärdet. På grund av övertramp har 
alternativa borr- och laddplaner införts för att klara kravet 12 mm/s. 
I detta fall har en närliggande fastighet som är grundlagd på berg ej gett för höga 
vibrationsvärden, vilket föranleder att fråga om införandet av alternativa borr- och laddplaner 
verkligen var nödvändigt. 
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INJEKTERING 

Krav 

Mycket viktigt för drivningen av projektet har varit de täthetskrav som gällt för tunneln. 
Kraven har inneburit omfattande injekteringsarbeten, såväl beträffande för- som 
efterinjektering. Följande tre täthetsklasser har gällt för projektet. 

Förinjektering Klass 1 Klass 2 Klass 3 
Meter tunnel 1 045 1 170 1 885 

Inläckage 1/l00m*min 0,5 - 1,0 2,0 2,5 
Antal borrhål i skärm 2 X 31 2 X 22 2 X 15 

Vid klass 1 har borrhålsspetsarna ett inbördes avstånd av 1 m, vilket innebär att man för 
normalsektion borrar 62 st hål, fördelat på två omgångar a 31 hål. 

Vid klass 2 borras samma hålmönster i botten. I väggar och tak borras endast vartannat hål, 
dvs ett spetsavstånd på 2 m, vilket ger 44 hål totalt för de två omgångarna. 

Vid klass 3 borras 30 hål, vilket ger ett spetsavstånd lika med 2 m, men även denna klass 
utförs i två omgångar. 

De tre täthetsklasserna är grafiskt redovisade på sid 10. En längdsektion genom tunnlarna där 
täthetsklasserna är redovisade finns på sid 11. Här får man även en bild av var Lammelyckan 
är belägen med begränsad bergtäckning och nedsatt bergkvalite. 

Borrningstoleransen för injekteringshålen har varit 80 cm från teoretiskt spetsläge. Detta 
innebär att injekteringshålen kan korsa varandra och ändå vara godkända då teoretiskt 
spetsavstånd i täthetsklass 1 är 1 m. 
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Borrning 

Vid projektstart skedde efter tester optimering av borrstål, kronor och inställning av 
borrmaskin för att uppnå en hög kvalitet. 

Vid Bräcke har R32 T AC-rör + guide retrac krona använts och i Sannegården där 
borraggregatet var utrustat med skarvstångshanteringssystemet RAS har T 38-stål + guide 
retrac krona använts. 

Totalt har 585 injekteringsskärmar utförts och skärmlängdema har varierat enligt 
nedanstående tabell. 

Skärmlängd 9m 13 m 17m Alla 

Antal skärmar 13 497 75 585 

Mätningar av injekteringshålen har utförts efter borrning av första omgången och eventuella 
avvikelser har kompletterats vid borrning av andra omgången. 
För mätningarna har utrustningen Inclinometer 95 använts, som speciellt utvecklades för 
projektet av Transtronic. 

Skärm Mätfrekvens Antal hål 
< 15 m > 10% 20 % = 6 hål - 12 hål 

> 15 m 100 % 20 % = 6 hål - 12 hål 

Totalt har 140 skärmar mätts och drygt 1,200 borrhål. Varje mättillfälle har tagit 1-1 ,5 timme 
vid stuff att utföra. 

Avvikelse 

70 
60 
50 

°/4 40 
0 

30 
20 

10 
0 

< 50 50 - 80 81 - 130 > 130 

cm 

I kompetent berg, vilket oftast varit fallet i Lundbytunneln, har borrningen fungerat bra och 
kraven har generellt uppnåtts. Däremot har borravvikelsen varit stor när borrning skett genom 
krosszoner eller andra svaghetszoner. I några fall har en avvikelse på omkring 4 m uppmätts 
för ett 13 m långt hål. Praktiskt har detta lösts genom att skärmlängden kortats vid krosszoner. 
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Förinjektering 

lnjekteringsarbetena påbörjas genom att man borrar upp vartannat hål i trumpeten. Dessa hål 
vattenförlustmäts med ett tryck på 0,5 MPa över grundvattentrycket. Resultatet skall anges i 
1/min, m borrhål och MPa utöver grundvattentrycket (LUGEON). 

Efter vattenförlustmätningen påbörjas injekteringen av de hål som visar störst vattenförlust. 
Hål med samband injekteras samtidigt. Vid injektering används injekteringscement med 
tillsats av 3 % Bentonit och 0,5 % Intraplast. Injekteringen påbörjas vanligen med en tunn 
cementsuspension (vet = 3) för att öka möjligheten till inträngning i finsprickigt berg. Denna 
blandning används i max 20 min om inte inpressningsmotstånd registrerats. Om sluttryck ej 
registrerats efter 30 min eller inpressningsmotstånd saknas efter 20 min förtjockas 
blandningen till vet = 2. Om ökat motstånd eller sluttryck ej har uppnåtts med denna 
blandning inom 30 min förtjockas blandningen till vet= 1. Vid stora bruksåtgångar förtjockas 
bruket till vet= 0,5 . 

Efter avslutad injektering pluggas hålen med cementbruk (vet <= 0,35). Ej injekterade hål 
fylls i hela sin längd med cementbruk (vet <= 0,35). 

När man är klar med hålfyllnaden borrar man upp resterande hål i trumpeten som 
vattenförlustmäts och injekteras. Efter avslutad injektering tas det ut två till tre salvor 
beroende på salvornas och injekteringsskärmens längd. Vid läckande salvhål utförs 
kompletterande förinjektering av salvhålen. 

Av totalt 585 inj ekteringsskärmar har 540 st injekterats i två omgångar och för 45 har 
inj ektering skett gemensamt för båda omgångarna, eftersom vattenförlusten mättes till noll för 
omgång I. 

Dessutom har 88 kompletterande förinjekteringar utförts, dvs i stuff eller för att komplettera 
utförd förinjektering. 

Förinjektering Borrning Cement Polyuretan 
MF 435 000 m I 450 ton I O 000 1 

Utfört 334 300 m 2 001 ton I 746 1 

Förbrukningen av cement vid förinjekteringen har varierat något beroende på 
injekteringsomgång, med 6,2 kg/borrmeter i första omgången och 5,6 kg/borrmeter i andra, 
vilket innebär att totalt har 5,9 kg/borrmeter använts i genomsnitt. 
Vid kompletterande injektering har cementförbrukningen varit något större, 9,5 kg/borrmeter. 

Förinjektering Totalt 1 + 2 Omgl Omg2 Kompl 
kg / borrmeter 5,9 6,2 5,6 9,5 
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Injekteringsarbetena har generellt fungerat väl i Lundbytunneln förutom några mindre partier 
vid ventilationstunneln samt vid Lammelyckan. 

Tunneln är idag väldigt torr och injekteringsarbetena har gjort avsedd verkan, det som återstår 
är ett antal dropp och fuktfläckar som skall tas med i efterinjekteringen. Bergförhållandena har 
i stort sett varit mycket gynnsamma och måste självklart beaktas i en utvärdering. 

Efterinjektering 

Efterinjektering har främst utförts i zoner med dåligt berg samt för tätning av läckande bult. 
lnjektering har utförts med cementsuspension, lösnings injektering och polyuretan. Även 
tätning av enstaka dropp förekommer och då med polyuretan. 

Vid efterinjekteringen har vi använt injekteringscement eller expanderande injekteringsmedel 
(Polyuretan) eller en kombination av dessa medel. Valet av metod och typ av 
injekteringsmedel har bestämts från fall till fall beroende på geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden. 

Vid enstaka dropp eller läckande bult/borrhål borras enstaka hål med en Hilti borrmaskin, där 
vi enbart använder expanderande injekteringsmedel (Polyuretan). 

Vid övrig efterinjektering slås det en skärm med borriggen, antal hål, riktning och längd 
avgörs från fall till fall . När det är enstaka sprickor med tydliga läckage försöker man slå en 
skärm vinkelrätt mot slagets riktning för att fånga upp sprickorna. Vid större krosszoner där 
det kan vara svårt att avgöra åt vilket håll slagen går slås skärmarna med 90 graders vinkel i 
förhållande till tunneln. 

Efter borrningen vattenförlustmäts hålen under 1 min med ett tryck av 0,5 MPa. Efter utförd 
vf-mätning tas det beslut om vilken typ av injekteringsmedel som skall användas. Valet av 
medel kan skifta från gång till gång beroende på rådande förhållanden. Generellt har valet 
styrts av förlande faktorer: 

• stora vf-förluster, inget/små ytläckage 
• små vf-förluster, inget/små ytläckage 
• stora vf-förluster, stora ytläckage 

enbart injekteringscemen 
enbart Taccs 
först Taccs sedan injekteringscement 

Mängderna för efterinjektering redovisas i nedanstående tabell , där det framgår att 
användningen av polyuretan har ökat dramatiskt jämfört med mängdförteckningen. 

Efterinjektering Borrning Cement Polyuretan Lösning 
MF 34 000 m 130 ton 200 lit 5 000 lit 

Utfört 23 600 m 129 ton 30 300 lit 2 050 lit 

Efterinjekteringsmängderna kommer att öka något då vissa arbeten kvarstår. 
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Lammelyckan ligger inom sektionerna 2/300-400. Bergkvaliteten inom detta område är 
kraftigt nedsatt med många krosszoner. Området har även en relativt låg bergtäckning till 
ovanliggande jordlager (från ca 5 m). Detta i kombination med att området ovanför är väldigt 
känsligt för grundvattensänkningar har inneburit att efterinjekteringsarbetena har varit väldigt 
svåra och omfattande både i tak och botten, främst i södra tunnelröret. Injekteringsarbetena 
försvårades också av extra bultsättning vid förstärkningsbågar efter det att efterinjekteringen 
redan skett. Omkring 30 % av all efterinjektering har utförts i Larnmelyckan. 

Det kan också konstateras att omfattande efterinjekteringsarbeten påverkar intilliggande 
verksamhet och har även starkt påverkat hela tunneldrivningen. Den omfattande 
efterinjekteringen i Lammelyckan var möjlig att genomföra mycket tack vare den extra 
nedfarten via ventilationstunneln. 

REFLEKTIONER 

Här nedan görs några reflektioner och tankar baserade på de resultat som redovisats och de 
erfarenheter som gjorts. 

Borrningstolerans / Datoriserade riktningssystem 

• borrningstolerans 1 bör ändras beträffande ansättning då den idag är orealistisk 
• inställning av borraggregatet är väsentligt och får inte underskattas 
• kalibrering av borraggregat är ett måste för att upprätthålla precisionen. Leverantörerna bör 

ta fram lämpliga kalibreringssystem 
• för att kunna använda och underlätta tolkningen av data från loggning av borrhål bör 

analysprogram utvecklas 

Sprängningsarbeten 

• skonsamhetsklasserna VTS 1 och B 1 har använts på stora delar av tunnellängden och man 
får känslan av att de "överanvänts". Vad används vid mer känsliga områden? Det har även 
inneburit många omskjutningar, försvårad utlastning mm. 

• skonsamhetsklasserna tillsammans med vibrationsproblemen har inneburit att antalet borr
och laddplaner, sprängämnen och tändare ökat markant relativt förväntat. Här bör verkligen 
något göras för att underlätta och förenkla arbetet 

• kontroll av torra hål i byggledares närvaro har ofta uppfattats som ett kostsamt och 
störande moment och bör innefattas i egenkontrollen 

• automatisk scanning ger snabbt informationom om underberg och är ett bra hjälpmedel 

Vibrationer 

• riskanalysen måste vara klar och tydlig beträffande information om och vid delad 
grundläggning för berörda fastigheter 

41 
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Injektering 

• hål i injekteringsskärmarna var hela tiden låsta och ändrades aldrig. Är det rätt? 
• vattenförlustmätning är en tidskrävande operation och dess resultat är oklara och har 

använts mycket lite. Behövs den för alla hål? Vilken nytta? Alternativa mätningar? 
• rakhetsmätning av injekteringshål är mycket tidskrävande. Efter ett antal inledande 

mätningar är arbetstekniken och bergets egenskaper kända varför endast sporadiska 
stickprov bör vara tillräckligt därefter. För korta skärmar behövs troligen inga 
rakhetsmätningar? 

• Lammelyckan har inneburit mycket omfattande för- och efterinjektering samt 
förstärkningsarbeten. Hade en motgjuten betonginklädnad med garanterad lång livslängd 
varit ett bättre alternativ? 

De mycket hårda och delvis nya kraven som introducerats för Lundbyprojektet innebär att 
oväntat mycket tid vid tunnel stuff åtgått för att klara dessa krav. 
För Lundbyprojektet har sprängning- och injekteringsarbetena tagit drygt två år att genomföra 
eller säg 100 arbetsveckor. En medelvecka innefattade enligt tidigare beräkning 84 
arbetstimmar. Här nedan görs en summerisk uppskattning av vad vissa krav tidsmässigt har 
krävt vid stuff av den totala tillgängliga arbetstiden vid stuff: 

• VTS I jämfört om VTS Il använts, 900 m 
• BI jämfört om B Il använts, 2,750 m 
• torra hål i byggledares närvaro, 1,200 x 0,25 
• rakhetsmätning, 140 x ( 1 - 1,5) tim 
• vattenförlustmätning, (585 + 88) x (1,5 - 3,0) tim 

300 tim = 3,5 
700 tim = 8,3 
300 tim = 3,5 
200 tim = 2,4 

1,300 tim = 15,5 
2,800 tim = 33,2 veckor 

Ovanstående krav har alltså tagit nästan 33 % av tiden vid stuff i anspråk. På grund av att 
projektet drivits genom två dubbelfronter kan troligen tiden reduceras till 20 - 30 % kritisk tid 
vid stuff. 

Ett alternativt scenario är att enbart "torra hål" tagits bort och allt sprängämne ersatts med ett 
enda emulsionssprängämne. Då hade följande "besparing" av tid vid stuff kunnat göras: 

• torra hål i byggledares närvaro 
• enklare laddning med en kvalitet typ emulsion, 1,200 x 1,5 

300 tim = 3,5 
1,800 tim = 21 ,4 
2,100 tim = 24,9 veckor 
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Lundbyprojektet har haft ett omfattande kvalitetssystem som reviderats och anpassats under 
projektets gång. K valiten på arbetena som utförts har hållit en mycket hög nivå. 
En berättigad fråga är om de krav som gällt för Lundby tillfört rätt nytta i förhållande till 
merarbete och merkostnad. 
Vårt intryck är att många projekt idag har anammat en nästan liknande hög kravnivå. Är det 
kostnadseffektivt? 

Förr eller senare kommer kostnadskonsekvenserna av dessa höga krav att slå fullt ut i 
prissättningen av projekten. 

Man kan ställa sig frågan: 

Bör man inte dra nytta av erfarenheter liknande de ovan för att optimera kravnivån 
inför kommande upphandlingar av tunnelprojekt? 
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LUNDBYTUNNELN 

ANVÄNDA SPRÄNGÄMNEN 

• DXM 22 X 200 
25 X 200 
25 X 1110 
29 X 1110 
39 X 1110 

• PRIMER 17 X 150 
22 X 150 

• PRILLIT A bulk 

• EMULET 50 bulk 

• NABIT 29 X 1000 

• EMULITE 100 22 X 1000 
25 X 1110 
29 X 1110 

• GURIT 11 X 460 
17 X 500 
22 X 1000 

• DETONEX 40 
80 

BILAGA 1 
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