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Iniekteringens allt större betydelse vid tunneldrivning, 
metodutveckling. 

Sten-Åke Pettersson , Atlas Copco Craelius. 

Injektering kan definieras som :En injektion under tryck in i sprickor och håligheter 
i berg,jord eller artificiella strukturer. Beroende på injekteringsmedlets 
sammansättning och blandning reagerar det kemiskt och fysikaliskt och därigenom 
tätas ,förstärks eller stabiliseras strukturen. 

lnj ekteringstryck 
Man talar om olika skolor inom injekteringsområdet.Lågtrycksskolan företrädda 
av amerikanarna och Houlsby kontra högtrycksskolan och europeerna. 
För att citera Houlsby :"Skada inte patienten " .Man börjar med ett lågt tryck som 
sedan aldrig överstigs . Detta då jämfört med praxis här i Europa som 
säger:Hellre bryta upp strukturen och injektera än att inte göra något alls" . Man 
provtrycker och injekterar ofta i steg 1-2-3-2- 1. 

Lågtrycksskolan bildades i huvudsak av Bureau ofReclamation och Corps of 
Engineers i Amerikas sedimentära bergarter medan högtrycksskolan 
huvudsakligen formades av fransmän i Alperna. 
Tumreglerna för ovanjordsinjektering har för lågtrycksskolan varit 
1 si per fots djup och för högtrycksskolan 1 bar /m djup 
Även om skolorna fortfarande finns, så kan man påstå att de börjar närma sig 
varandra så att de bägge använder hela tryckområdet. 
Tack vare bättre kunskap kan man lättare anpassa sig till rådande 
grundförhållande. 

I Norge använder man betydligt högre injekteringstryck än man gör i världen i 
övrigt .Redan i slutet av 70-talet använde 30-40 bars tryck i Oslo-området med 
mycket goda resultat. 
Det ser ut som om man har för avsikt att höja injekteringstrycken även här i 
Sverige . 

Huvudområden 
För att få en överblick över de olika användningsområdena delas injektering 
lämpligen in i fyra huvudområden. 

I-Dammar 
2-Undermarksbyggande 
3-Grundläggning 
4-Konstruktion 
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U ndermarksbyggande 
Byggande av tunnlar och underjordslager har som huvudsyfte att hålla vatten på 
en sida av en tät skiljevägg d.v.s. antingen att hålla vattnet innanför eller att hålla 
det utanför denna vägg. 
Man vill inte släppa in grundvatten i tunnlar med grundvattensättningar , 
isbildning,rostangrepp etc som följd ,men man vill inte heller släppa ut 
kontaminerat vatten i grundvattnet 

Injektering kan delas in i tre grunddelar : 
A) STRUKTUR 
B) MEDIUM 
C) UTRUSTNING. 

och Styrmekanismer som reglerar det hela. 

A) STRUKTUR 
Strukturen vid undermarkskonstruktioner dvs tunnlar och lagringsrum består av 
jord , berg och vatten . 

Kännedom om och rätt behandling av strukturen är förmodligen det svåraste i hela 
injekteringsprocessen. Detta är uppgifter att lösa för jord och bergmekaniker 

Lermaterial i spricksystemen 
Hur gör man i lerstrukturer ? Skall leran alltid spolas bort och ersättas med 
injekteringsmaterial och i så fall hur långt åt sidorna skall man göra det? 

Bild 1 visar ett kalkstenlager i Limhamn och är tagen från ett examensarbete 
som gjordes förra året vid Lunds Tekniska Högskola . Detta är den första djupare 
studie på lång tid som är gjord i Sverige i "mjukare" bergarter .Den mjuka 
kalkstenen är väl bankad och utan större förbindelser i vertikal led medan däremot 
den kristallina kalken som ligger i en bryozokalk är full av korsande sprickor .Hur 
skall man täta här? Observera lyftningen och jämför med de högre 
injekteringstrycken i Norge. 
Kan vi täta ,förstärka eller stabilisera den existerande strukturen genom bultning 
och injektering . I så fall är det förmodligen en mycket billigare lösning än att 
spränga ytterligare för att senare gjuta ett betongvalv. 

Sprickor i strukturen i samband med sprängning 

Tunnelsprängning är den mest primitiva form av all bergsprängning. 
I många fall kan denna primitiva form vara till nytta då man löser ut de spänningar 
som är lagrade i bergmassan. 
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Om man jämför den teoretiskt nödvändiga losshållningsmängden av 0, 18 kg 
dynamit /kubikmeter berg med hur mycket som i realiteten används i tunnlar så 
börjar man fundera . 
Kilhål med upptändning i botten dvs längst in och mest inspänt. Därefter en 
försiktig kontursprängning varpå man överladdar 
"lite" extra i botten för att vända på salvan, så att den blir lättlastad. 
Metoden gör att man får ett sprickmönster i omgivande berg. 
Alltför ofta ser man sprickor i borrhålen i tunnelväggarna och man gör då 
reflexionen :Hur ser botten ut? 

I Äspö, som är en TBM -tunnel , är inläckningen 1/3 från tak och väggar och 2/3 
från botten.I sprängda tunnlar är förmodligen mängden inläckt vatten från 
bottendelen väsentligt högre. 
Man kan göra jämföra en tunnel med uppsprucken botten och sidor med en lagd 
dränering. Förmodligen sker samma sak som vid lagda dräneringar.Den börjar att 
suga vatten först efter ett par år,d.v.s. när garantitiden har gått ut. 
Jämför med tunnelbanan där tågen har en luftkudde framför sig och ett luftsug 
bakom sig varvid lufttrycket intermittent förändras uppåt och nedåt. 
Vem tar hand om problemen förorsakad av en dålig sprängning och en undermålig 
injektering? Man kan naturligtvis alltid säga :"Det beror på berget" . 

Avsikten med att injektera strukturen är att :Täta,förstärka och stabilisera 
marken. 

Tätning 
Tätningsdelen har varit viktig och betydelsen av tätning har ökat med tiden. 
Bakgrunden till dagens inställning inom tunnel tätning kan belysas med följande 
sammanställd statistik. 

Svensk tunnel statistik Bild 2 
Omsorgen om de första tunnelbyggena gällde i huvudsak : Hur stora pumpar skall 
man ha för att hålla läns i tunnlarna i synnerhet vid nedåtgående drivning. Vem 
skall stå för vad och till vilken del. 
I princip tillät man vilka läckvattenmängder som helst så länge man kunde 
länshålla. Ett etablerat värde blev 1000 I/min vilket motsvarade den på 50- och 60-
talet vanligaste pumpstorleken. Vid risk för stora oväntade vattengenombrott 
byggdes katastrofportar att användas för att skydda sig bakom . 

I början på 70-talet började man att titta på trafiktunnlar och såg att det fanns 
risker med isbildning både i tak och på tunnelbotten och man försökte då styra 
bort detta vattenläckage med efterinjektering.Man hade ännu ej kommit underfund 
med att efterinjektering är ett av de dyraste och krångligaste sätten att flytta vatten 
på. 
I början av 1970-talet började också en rad problem uppmärksammas som en 
följd av det ökande tunnelbyggandet i städerna. Grundvattenytorna sjönk , 
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porvattentrycket minskade och stora sättningar började att uppträda vilket 
förorsakade stora kostnader . 
Som en följd av några uppmärksammade skadeståndsmål i samband med att 
grunder satte sig ,började man tala om juridisk injektering. 
Man förfasade sig över att injektering kunde bli nästan lika dyr som 
sprängningsbiten. 

I mitten av 70-talet börjar man tala om att "Bygga täta tunnlar i stället för tunnlar 
som man tätar " och hade som ett riktvärde 
1 liter /sek och km tunnel .Man började förinjektera , men man hade ännu inte 

enat sig om hur man skall mäta läckvattenmängder . Om man skall mäta liter per 
tunnel totalt ,per km tunnel och sek eller per 100 meter tunnel och minut . 

Tillåtna läckvattenmängder låg i regel på 5-10 liter /min och 100 m tunnel och 
injekteringskostnaden började bli lika stor som drivningsdelen ,dvs. 
sprängning,skrotning och utlastning. 

6 liter /min och 100 meter tunnel motsvara 1 liter /sek och km tunnel. Detta 
motsvarar 31 kubikmeter vatten/meter tunnel. 
Om man räknar med en normal årsnederbörd och att enligt tumregeln l /3 går ned i 
grundvattnet , innebär det att varje meter läckande tunnel tar hand om all 
nederbörd på en bredd av 150 meter. Vid normala grundvattenmagasin så är detta 
försumbart men vid små magasin kan det få allvarliga konsekvenser med stora 
sättningar som följd. 
Konsekvenserna kan bli lika otrevliga om kontaminerat vatten läcker ut. 

Fortfarande så talade man om injektering som något man gör så att "tunnelbygget" 
inte störs. 
Citat från en etablerad tunnelbyggare . "Det nya förfarandet med förinjektering -
som säkerligen är tekniskt riktig- innebär att tunneldrivningen ideligen måste 
avbrytas." Slut citat. 

Detta är tyvärr en synpunkt som i hög grad gäller även idag. Man ser injektering 
som något som avbryter arbetet i stället för att se det som en del av 
tunneldrivningen,där man själv kontrollerar förutsättningarna för nästa fas i arbetet 
och därigenom kan nå ett bättre totalresultat. 

På 80-talet började hårdare tätningskrav på 2-5 I/min.och 100 m.tunnel komma. 

Nu på 90-talet har kraven ökats ytterligare och tillåtna läckvattenmängder ligger i 
vissa fall på under 2 liter /min och 100 m tunnel. 
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Norsk Statistik Bild 3 
Norska Veivesendet har 650 vägtunnlar med en total längd av 500 km, varav 24 st 
med en sammanlagd längd av 75 km är undersjöiska . 
(Det svenska vägverket har 110 tunnlar med en total längd av 33,5 km.) 

Notera Holmenkollen banan som var det första refererade fallet av sättningsskador 
till följd av sänkt grundvatten.Här gjordes ett uppehåll på 12 år under 
utredningsarbetet. 

Man har i flera fall kommit tillbaka till gamla tunnlar och gjort injekteringar tills 
man nått läckvattenmängder under 5 liter. 

Observera också mängderna injekteringsmedel per meter tunnel.Till exempel 
Bjoröy med upp till 650 kg injekteringsmedel per meter tunnel på den värsta 
sträckan 

Erfarenheterna från Norge är :Läckage i storleksordningen 10-20 liter /min och 
100 meter tunnel ger stora problem,läckage i storleksordningen 1-5 liter ger 
obetydliga problem. 
Rent visuellt kan man ofta säga att ett droppfritt tunneltak har ett max.läckage på 
3-5 liter/min och 100 m. 

Men det finns en del saker att fundera på. I London t.ex. har de senaste två 
århundradens pumpning av dricksvatten fått grundvattennivån att sjunka med 70 
meter.På grund av alla läckande ledningar etc. så börjar nu nivån att stiga med c:a 
1 meter per år. Situationen är likartad i många andra europeiska städer. 
Den högre grundvattennivån kommer med tiden att innebära skador på byggnader 
och att vatten börjar läcka in i tunnlar . 

Förstärkning och stabilisering 

Vi ser här ( Bild 4) den traditionella bilden som vi har haft för att illustrera 
tunneldrivning. 
Den är egentligen en illustration till NATM (New Austrian Tunnelting Method) 
eller norrmännens metod att driva tunnel NMT (Norwegian Method of 
Tunnelling ). 
Båda metoderna bygger på att man bygger upp ett bärande skal runt tunneln där 
sprutbetong är en viktig del .(Torr- respektive Våtsprutning). 

Så sent som 1990 (Bild 4) var injektering inte ens med i cykeltiden, 
vilket leder fram till några reflexioner speciellt vid studie av några internationella 
arbeten under senare år. 
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I Central- och Sydeuropa hävdar de ofta att injektering inte spelar någon större 
roll för dem i deras arbeten då de under alla förhållanden säkrar tunnlarna genom 
betongsprutning ,lining, bultning och /eller gjutning av segment och bågar. 
Det är oftast riktigt men allt är inte bara är frid och fröjd 
om man tittar på några av de senaste årens mer omskrivna objekt 

Med anledning av rasen i tre tunnlar, vilket inträffade under bygget av 
Heathrow Express rail link, gjorde HSE ( Health and Safety Executive )en 
undersökning av olyckshändelser som hänt i samband med tunnelarbeten .Den 
inkluderar 3 8 internationella händelser , huvudsakligen ras, som inträffat i samband 
med användandet av NATM under åren 1980-1994. Två tredjedelar inträffade i 
bebodda områden. 
Ett typfall: 
Det fanns en 1,5 meter tjock vattentät märgelzon ovanför tunneltaket Ovanför låg 
ett vattenförande gruslager vilket störtade in i tunneln tillsammans med en buss. 
Märgellagret var för tunt på olycksplatsen samtidigt som ett gammalt 
undersökningsborrhål hade perforerat detsamma . 
Man sade sig inte förstå att olyckan kunde ske ,då man hade en kontinuerlig 
undersökningsborrning som låg 2 meter framför tunnelfronten och grundvattenytan 
låg på minus 4 meter under sulan på tunneln. 

Man gör bergmekaniska beräkningar av alla tänkbara parametrar , men kontrollen 
på vad som ligger strax framför stuffen -i synnerhet vattnet är inte alltid 
tillräckligt. Men både förundersökning och injektering saknas oftast i 
tunneldrivningscyklerna . 

STM Scandinavian Tunnelling Method 
Som en fortsättning på NATM (New Austrian Tunnelling Method) och 
NMT (The Norwegian Tunnelling Method )skulle jag vilja se 
STM (The Scandinavian Tunnel Method ). 
STM innebär att både kontinuerlig förundersökning och injektering ingår som 
naturliga delar i tunneldrivningscykeln. Förutsättningarna för ett fullgott 
totalresultat blir därigenom tillfredsställda under de allra flesta förhållanden då 
STM innebär att berget förstärks inifrån innan man tar ut hålutrymmet. 

Eller med Nick Bartons ord :"We utilize the rock,not the concrete lining". 

Flera tunnlar som har drivits i Skandinavien det senast decenniet har helt naturligt 
drivits enligt denna metod.Detta gäller såväl TBM- som Borra och spräng-tunnlar. 

Noteras kan att man uppskattar tunneldrivningskostnaden i Syd-och Mellaneuropa 
till att vara 2-7 gånger så hög som kostnaden i Skandinavien. 
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Förundersökning 

Kostnader utöver budget är väl snarare regel än undantag . 
Svaret på alla frågor "Varför blev fördyringen så stor är nästan alltid densamma: 
"Det berodde på jorden /berget." eller "Vi hade inte tillräckligt med information om 
markförhållanden" 
I dessa fall är det oftast både entrepenör och byggherre som förlorar, då icke 
kalkylerade och oväntade förhållanden händer. 

Grovt räknat bildades allt berg i Skandinavien för 1 miljard år sedan och det är 
10 000 år sedan istiden slutade.Det är då en dålig förklaring att säga att det inte har 
funnits tid att undersöka materialet man skall arbeta i . 

Med detta menas inte att det inte finns dåligt berg- eller dåliga markförhållanden -
för det finns det och det kostar stora pengar att bygga i och på dem . 
Men man måste under tunnelarbetet kontrollera vad som ligger 10-20 meter 
framför stuffen och om så bedöms nödvändigt förstärka innan ras eller 
vatteninbrott inträffar. 

Det finns två skeden då man kan undersöka marken i samband med 
tunnelbyggande.Metoderna varierar: 

l)Under planeringsstadiet: kärnborrning, seismik, georadar, 
pilottunnlar. 

2)Under drivningsskedet. :kärnborrning , "probe"borrning , 
pilottunnlar, MWD- vilket uttyds som mätning under 
borrning. 

I regel är skede n:o 1 det billigaste och skede n:o 2 det säkraste. 

B-MEDIUM. 

Beroende på medium talar man antingen om cement- eller keminjektering. 

Följande egenskaper förväntar man sig av cementpastan ( =Injekteringsmedel). : 
1 Låg viskositet 
2 God vidhäftning 
3 Bra tixotropi 
4 God beständighet mot yttre påverkan 
5 Reglerbar /tidig härdtid 
6 Frostbeständighet 
7 Låg permeabilitet 
8 Giftfritt 
9 Lågt pris 
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10 Beständighet mot uttorkning 
11 Pumpbarhet 

De vanligaste kraven på egenskaper som är reglerade är följande: 
Vattenseparation SS 13 75 31 
Tryckhållfasthet SS 13 75 33 
Filtreringsstabilitet VU-SC:27 
Bindetid SS 13 42 31 
Hållfasthetstillväxt SS 02 71 25 

Jämfört med betong är det förhållandevis få krav och det är först under senare 
tid de har aktualiserats .De senaste årens arbeten vid bland annat KTH och 

Vattenfall Utveckling har visat på betydelsen av att kontrollera injekteringsmedlets 
reologin . 
I stället för att som tidigare traditionellt börja med en tunn, närmast vattenskadad 
blandning, vilket sedan "tjockas "på under injekteringen ,så använder man i dag 
mycket tjockare blandningar redan från början. 
Vissa använder en,två eller tre noggrant specificerade blandningar som man växlar 
mellan beroende på berget. 
Vissa använder ett vattencementtal =0, 7 genomgående och använder sedan tryck 
och volym som reglerbara parametrar. 

Glädjande nog ser man allt oftare att en kontinuerlig provning av cementpastan 
sker i fält. 
Man gör de prov på pastan som borrare gör på mud.Det vill säga man mäter med 
Marshtratt och mudvåg. 
Man använder också filterpress och försöker dessutom att hålla koll på gelningen 
med enklare tester. 

En viktig utveckling har också skett vad gäller de ingående delarna i 
pastan:Cement,tillsatsmedel och vatten. 

Framför allt är det på cementsidan som en betydande utveckling har ägt 
rum.Malningen till mera finkornig cement (mikrocement med specifik yta eller 
Blaine värde= 8 000-16 000 cm 2/g) har gjort att cementblandningar kan användas 
även i finsprickigt berg.Detta ger större möjligheter vad det gäller 
cementinjektering men det ställer också större krav på utrustningarna . 
Generellt kan sägas att för den finkorniga cementen rekommenderas högre 
vattencementtal ,dvs mer vatten per kg cement. 
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Men även utvecklingen av tillsatsmedel (additiv) och tillsatsmaterial (Pozzulaner) 
har gått starkt framåt de senare åren . 
Pozzulaner - flygaska ,slagg och silica- som tillsatsmaterial i finmalda 
mikrocementer bildar mycket intressanta injekteringsmaterial . 
lnjekteringspasta med förbättrade egenskaper erhålls till reducerade priser. 

C- UTRUSTNING 

lnjekteringsutrustning 

Basutrustningen är densamma idag som den var för 60-70 år sedan :En blandare, 
en omrörare ,en pump och en mätutrustning. 
Men konstruktionsmässigt och materialmässigt har utvecklingen de senaste åren 
inneburit stora förbättringar och förändringar på standardutrustningen . 
De högre kraven som ställs inom grundläggningsområdet innebär ochså större 
förändringar av injekteringsutrustningarna . 
Krav ställs på att tryck-flödesförloppet skall registreras kontinuerligt under hela 
injekteringsskedet. 
Vägnings-och blandningsförloppet håller på att automatiseras samtidigt som 
kvaliteten på utfört arbete måste verifieras. 
Utrustningar skall idag vara mobila, enhetliga och "nyckel"-färdiga,. 

Borrutrustning 

Idag ställer man mycket högre krav på precisionen vid injekteringsborrning än man 
någonsin gjort tidigare . Hålbotten får tex.högst avvika från teoretisk träffpunkt 
med en viss procent. Men att borra 15-20 meter långa hål för att sedan injektera 
med dyr mikrocement flera meter vid sidan av det tänkta området är bortkastade 
pengar. 
Likaledes kan man se det som bortkastade pengar om man först injekterar en 
tätskärm för att i ett senare skede punktera densamma med bulthål därför att 
injekteringen inte skett ut till avsett djup. 

STYRMEKANISM -Metod 
På senare år har en mängd injekteringsmetoder introducerats eller i vissa fall 
återintroducerats inom tunnelinjektering. 
Jubilee line i London har varit en sådan arbetsplats, Tunnelbanebyggena i USA är 
andra.Gruvor med vattenproblem är ytterligare andra. 

1 Aktiv kompensationsinjektering :En teknik som använder flerhålsinjektering 
genom tube-a' -manchette -(T AM)-rör installerade i marken ovanför 
tunnelsträckningen för att kompensera för sättningar förorsakade av 
tunneldrivningen. 

2 Brottinjektering (Fracture grouting ):Innebär att man bryter upp marken under 
högt tryck med lågviskös injekteringspasta.Oftast utefter sprickplan . 
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3 Intrusionsinjektering (Intrusion grouting ):Innebär att man injekterar i 
svaghetszonerna utan att bryta upp dem 

4 Jetinjektering :Att under högt tryck (över 400 bar) blanda befintligt jordmaterial 
med cement.Resultatet blir en jordbetong.Markens originalstruktur blir totalt 
förändrad. 

5 Kompakteringsinjektering: Att injektera en styv lågviskös cementpasta. Pastan 
skall expandera som ett homogent klot Det expanderande klotet medför att den 
omgivande granulära jorden kompakteras och omlagras. 

6 Kontaktinjektering. :Injektering mellan två ytor. Tex mellan mark och betongvalv. 

7 Permeationsinjektering (Permeation grouting ):att vid lågt tryck 
ersätta vattnet mellan kornpartiklarna med en injekteringspasta . Markens 
originalstrukturen förändras inte 

8 Ridåinjektering (Curtain grouting ):Vid tunnelinjektering=Att injektera ridåer 
för att förhindra strömningar utefter tunnelsträckningen 

STYRMEKANISM - Regelverk 

Regelverket som vi har är inte särskilt omfattande. 
Detta kan ses både som en styrka och en svaghet beroende på utgångspunkten. 
Vid BOT-(Build-Operate-Transfer )-arbeten är det förmodligen inte lika 
nödvändigt som vid vanliga entrepenadarbeten. 

Norsk förening for fjellsprengningsteknikk har tagit fram en handbok/normverk 
som heter "Fjellinjeksjon-Praktisk veiledning i valg av tettestrategi og 
injeksjonsopplegg" . 
Vi borde ha något liknande här i Sverige. 

STYRMEKANISM-U tbildning 

Här är det en brist i dag .Utbildningen av injekteringspersonal måste förbättras . 
Det finns ett allt för litet antal "Gubbar" som kan injektering.Av bergsprängare, 
betongare,snickare, elektriker etc krävs det någon sorts certifiering ,men på de 
som hanterar den dyraste och kanske idag den svåraste delen i tunnelcykeln ställs 
inga krav. 
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Som avslutning vill jag citera ett examensarbete från Tekniska Högskolan i Luleå 
som ger en exakt bild av injekteringsarbetet: 
Under byggandet konfronteras man med verkligheten.Detta innebär att förväntade 
problem inträffar,likaväl som att de inte inträffar. 
Ibland uppstår förväntade problem, fast inte i förväntad omfattning. 
Det händer självfallet också att inga problem uppstår samt att helt oförutsedda 
problem inträffar. 
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L 
~ 

Steg 1 

9 bar 

Steg 2: 

8 bar 

I 

19 ~ar 

Bb~ 

Förlopp: Trycket höjs succesivt till 9 bar där 
abrupt lyftning av bergmassan erhålles 111~d 
tryckfall och ökat flöde som följd. Vi sänkte 
i det här läget trycket ytterligare för att 
erhålla det önskade flödet 15 I/min in i 
formationen. Följden blev att de sprickor 
som öppnat sig vid trycket 9 bar slöts och 
flödet minskade till 4-5 I/min. Vid förnyad 
ökning av trycket erhölls inte ny lyftning 
trots att trycket höjdes så högt som till 19 
bar. 

Förlopp: Efter uppfyllnad av ledningar och 
borrstål med injekteringsblandning höjer vi 
trycket succesivt till 8 bar. Ett flöde på 15 
I/min erhålls härvid. Under det fortsatta 
injekteringsförloppet håller sig trycket 
någorlunda konstant medan flödet minskar 
ned till ~4 I/min innan stopp. 

..... 
+>, ..... 
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TUNNEL 

FARSTATUNNELN 
KAPPALA TUNNELN 
RIDOARHOLMST. 
MUSKOT. 
HIMMERFJÄRDS T. 
HAMMARBYT. 
AKALLA TUNNELN 
FREDHÄLLS T. 
JARVATUNNELN-A 
BOLMEN 
GOTA ALVS TUNNELN 
SKARPNACK 
ÄSPO 
HALLANDSAS I 
HALLANDSÅS-II 
LUNDBY I 
LUNDBY Il 
SODERHAMN 
STRÄNGNAS 
ASPÖ TBM 
KLIPPEN TBM 
SAL TSJÖTUNNELN TBM 
ORMEN TBM 

BYGGÅR 

1958-68 
1962 

1964-72 
1965 

1966-1971 
1977 

1979-82 
1981 
1980 

1989-1994 
1991-1993 
1993-1995 
1996-
1994-1996 
1994-1996 
1995-1996 
1995-1996 

1994 

1987 
1991 

TUNNEL 
INJEKTERINGSDATA 

AREA LÄNGD TILL.INLACKNING 
m2 m I/min och 100 m 

katastrofport 
4,0-8,0 60000 Entr.=10001/min 

Sonder.tunnel 
6-91 
Ras 

12 6500 

5500 3-101 

BORRMETER-G BORRMETER-X 

8 40l/2000-3000l=entr. 
24 3500 21 10-12 mx14 

1600 21 145000x18-45hå 160000m3 
25/43 1600+100 78 

12 
2 1,2Mm 1,0Mm 

88 2000 0,5-2,5 500 000 (L2) 1,000 000 (L 1) 
92 2000 0,5-2,5 

2x900 
60 2200 5 

DIA=4,5m 420 Tot 30001/min 275bm-inj/tunn.m./Sprick 

0 =3,5 7800 21 
9,6 21 44000bmx8 40000m3 

_. 

t 
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TUNNEL 

Holmenkollbanen D&B 
Holmenkollbanen D&B 
0TB Sentrum 
NSB Sentrum 
NSB Vest 
Kloakktunnel OVK 
Kloakktunnel VEAS 
UTB-Sentrum 
Ulla -Förre 
Vardö D&B 
Ellingsöy D&B 
Valderöy D&B 
Godöy D&B 
Flekkeröy 
Hvaler 
Nappstraumen 
Fannefjord 
Tromsöysund 
Hitra 
Troll 
Bekkestua D&B 
Nya Osa Kraftverk 
Nya Osa Kraftverk 
Nya Osa Kraftverk 
Majorstua-Torshov TBM 
Majorstua~skarpsno TBM 
Filipstad.Adkomst D&B 
Filipstad:Avlöpstunnel D&B 
Pipervika.Adkomst D&B 
Pipervika.Avlöpstunn D%8 
Lysaker-Sandvika TBM 
Lysaker-Sandvika D&B 
Sandvika-SRV D&BTBM 
Fjellinien 
Granfosslinien 
Finse D&B 
Island 
Bjoröy D&B 

TUNNLAR-NORGE 
INJEKTERINGSDATA 

BYGGAR AREA LANGD 
m2 m 

1912-1914 30 1400 
1926-1927 30 
1968-1975 35 900 
1973-1976 40 500 
1973-1980 45 2000 
1975-1982 8000 
1977-1981 22000 
1982-1985 32 1100 

1981 
1979-1982 46 2600 

1987 68 3500 
1987 68 4200 
1989 48 3800 
1989 46 2300 
1989 45 3800 
1990 55 1800 
1990 43 2700 
1994 2x57 3400 
1994 70 5300 
1995 66 3800 
1995 64-70 700 
1980 40 5300 

7000 
2500 

1976 2670 
1976 1710 

300 
90 

116 
190 

1976 0=3,35 8510 
2, 1*3,14 1000 

800 
1987-1990 
1988-1992 62-85 3878 
1990-1992 37 7000 

1991 28/48 9000 
1994-1995 44 1965 

143 

TILL.INLACKNIN lnj.medel/mt 
I/min och 100 m 
80( -20) 

5 
6-9 (1) 
40-60 (1) 
15 (2) 

5 
Vatteninbr.=2001/s 
100 (38) 33 

30 60 
30 10,5 

260 
54 
15 
45 
17 
17 

11,5 

142 
64 
36 

4,7 
5,1 
1,7 
0,6 
1,9 
0,5 

5 

(utan t=59) 3-71 
5 

2700I/sek 
10-45 650 
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