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INJEKTERING AV TUNNLAR, ETT ALTERNATIV TILL VATTEN
OCH FROSTISOLERING 

Bengt Ludvig och Joakim Karlsson, Petro Bloc AB, Göteborg 

SAMMANFATTNING 

Är det ekonomiskt försvarbart att bygga inklädnad och innertak i bergtunnlar 
istället för att täta berget? 

För att minska underhåll och driftstörningar har inklädnader byggts i flera 
bergtunnlar under senare år. Dessa har byggts direkt i samband med drivning, eller 
som en del av det långsiktiga underhållet i befintliga tunnlar. 

Det kan ifrågasättas om denna insats är prisvärd. När kostnaden för inklädnad 
bestäms måste även tillkommande extra kostnader för utökad bergschakt och ökad 
förstärkning inräknas. Erfarenheter från genomförda tunnlar visar dock att berget 
går att få så tätt att inklädnad inte är nödvändig. Detta innebär att betydande 
besparingar kan erhållas. 

Tätningen av berget utförs normalt med kontinuerlig förinjektering. Injekteringen 
ger dessutom extra fördelar. Information om bergmassan kan samlas in i samband 
med borrningen, vilket minskar risken för vatteninbrott och oväntade 
stabilitetsproblem. lnjekteringen ger även en viss stabilisering av sönderspruckna 
bergmassor. 

I föredraget beskrivs några genomförda tunnelprojekt ur detta perspektiv. De 
diskuterade projekten är belägna i olika klimatzoner, från Västkustbanan i Halland 
till Malm banan i Norrbotten. 

Inledning 

Kraven på bättre trafikmiljö har medfört att inklädnader börjat användas alltmer i 
väg- ochjärnvägstunnlar. De flesta inklädnader byggs med armerad sprutbetong 
utanför PE-mattor, där mattornas tjocklek beror på isoleringsbehovet. Målet ur 
ägarens synpunkt är att skapa ett säkert, torrt och underhållsfritt utrymme. Går det 
att skapa detta utrymme utan att bygga en betonginklädnad inne i bergtunneln? 
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Injektering av tunnlar är det mest effektiva alternativet till inklädnader. 

Erfarenheterna har dock visat att det är svårt att upprätta täthetskriterier under 

projekteringen som ger rätt täthet. 

Byggande av tunnlar är både miljövänligt och relativt billigt. Om inte bergets 

egenskaper som byggnadsmaterial utnyttjas fullt ut och tunnlarna därigenom blir 

dyrare, väljs andra alternativ som kan bli dyrare både på lång och kort sikt, samt 

sämre ur miljösynpunkt. 

Behovet av vatten- och frostisolering 

Beroende på tunnlars geografiska läge, lutning och trafiktyp varierar behovet olika 

av vatten- och frostskydd. Tunnlar inom områden där externa miljörisker 

föreligger, t.ex. risk för grundvattensänkningar och sättningar är ofta täthetskraven 

så stora att tunnlarna görs tillräckligt täta genom förinjektering för att skapa en bra 

trafikmiljö. 

Mängden inklädnad som kalkyleras in vid byggandet varierar mycket. Vissa 

trafiktunnlar saknar inklädnad. På Västkustbanan har cirka 50 m vid varje påslag 

projekterats in. På senare tid diskuteras att klä in tunnlar kortare än 500 m. 

Metoder för vatten- och frostisolering 

Det finns flera metoder av inklädnader. Den vanligaste metoden är idag isolerande 

mattor av PE-skum som är inbyggda med sprutbetong. Prefabricerade 

betongelement har använts både i Sverige och Norge, [Grönhaug, 1993]. 

Konstruktionerna är uppbyggda av vanlig betong och betong i sandwich

konstruktion samt i lättbetong. I denna artikel behandlas !solvalvet, NCC/Byggs 

valv, Banverkets valv i Nuolja- och Glödbergstunneln. Isolvalvet har monterats av 

Stabilator, NCC/Byggs valv monterades av PEAB AS, som även monterade 

valvet i Nuoljatunneln. I Glödbergstunneln monterade SIAB AB Banverkets valv. 

!solvalvet och NCC/Byggs valv monterades i nyajämvägstunnlar. 

Konstruktionerna med isolerande mattor är alla uppbyggda på ungefär samma sätt. 

Upphängningen i berget görs med korta ingjutna bultar, 300 - 500 mm i berg, [se 

Figur 1]. 
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Figur I Principskiss på uppbyggnad av vatten- och frostisolering med P E-mattor 

Skivorna är ofta 5 eller 7 cm tjocka. Beroende på köldförhållandena i tunneln 
läggs olika många skikt. I tunnlar längs Västkustbanan i Halland används en 5 cm 
matta och i Nuoljatunneln på Malmbanan har tre stycken 7 cm mattor använts. 

Utanpå mattorna sprutas normalt 6 cm armerad sprutbetong och 3 cm täckskikt 
med oarmerad sprutbetong. Sprutbetongen syftar till att ge brandskydd till 
mattorna samt att konstruktionen blir kraftigare. Det mest kritiska i 
konstruktionen är att tätningen kring bulten som går genom mattan och 
sprutbetongen. Örsta stålindustri har tagit fram en specialbricka för detta. 

För att mattorna ej skall vibrera vid applicering av sprutbetongen måste dessa 
stabiliseras. En skillnad mellan Isolvalvet, som tillverkas av Stabilator, och de 
övriga valven är sättet att montera mattorna. Vid montering av mattorna i 
isolvalvet sätt dessa på ett stålnät, 4325*2525 mm, som fästs på bultarna med 
konstant avstånd från teoretisk sektion. Beroende på hur stor tunneln är utsprängd 
blir det alltså olika avstånd till bergväggen. 

Skivorna i de andra valven monteras mot berget som därigenom ger ett stöd till 
skivorna vid sprutningen. Detta innebär också att den färdiga tunnelsektionen 
följer utsprängd sektion. Det blir inget utrymme för inspektion, vilket krävs bland 
annat enligt Vägverket Tunnel 95. 
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Vattentätheten hos inklädnaden måste ligga utanför skivorna mot berget. Det är 

därför viktigt att skivornas fogar blir täta. Isolvalvet görs med stötfogar som 

limmas och fogas med fogskum. Resten av valven använder överlappsfogar. För 

att styra inläckande vatten så att det rinner ner från taket till anfang och väggar 

görs vertikala skåror längs skivorna. Skårorna stoppar även vatten från att rinna ut 

i fogarna. 

Dimensionering av valv 

Vid dimensionering av valv för vatten- och frostskydd finns att antal parametrar 

att ta hänsyn till. I Tabell 1 visas dimensioneringsunderlag för några 

jämvägstunnlar. 
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Tabell 1 Dimensionering av inklädnader i järnvägstunnlar 

Tunnel 

VALV 

BULTTYP 

Rostskydd 

Ingjutning 

Valv med sprutbetong och PE-skum: 

Hammargård Fjärås Nuolja Glödberget 

Isolvalvet NCC Banverket Banverket 

Rostfri 

Cement 

Combicoat 

Polyester 

Combicoat 

Polyester 

Combicoat 

Cement 

lngjutningslängd [m] 0,5 0.5 1.5, 0.5 0.5 
························································· ······································· ······································· ···················· ··················· ····· ·································· 
Avstånd tak/vägg [m] 1.8/2.7 1.2*1.2 0.8*1.0 

Bultdimension [mm] 16 16 20 16 

Dim last [kN] 

SPRUTBETONG 

Kvalitet K55 K40 K40 K40 
········· ················································ .............................................. ............................................................................................................. . 

Tjocklek [mm] 120 75 80 80 

ISOLERING 

Typ 

Tjocklek [mm] 

Skarvning 

ARMERING 

Typ 

PE 

50 

Stöt 

Fiber+ nät 

PE 

50 

Överlapp 

Fiber+ nät 

Tjocklek [mm] 4 5 

PE 

3*70 

Överlapp 

Fiber 

PE 

2*50 

Överlapp 

Fiber 

·················· ······································· ........................ ....... ........ ······································· ....................................... ··············· ·· ······················ 
Rutstorlek [mm] 225 150 

Stegband 

Dilatationsfogar 

DIMENSIONE
RANDE LASTER 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja Ja 

Ja 

Tryck/sug [N/m2
] 1100/2200 1100/2200 1100/2200 1100/2200 

Islast [N/m2
] 3000 3000 3000 3000 

Fallande block 
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Erforderligt utrymme för inklädnader 

För att få plats med en inklädnad mellan teoretisk sektion och verklig bergyta 
alternativt förstärkt tunnelyta krävs minst 150 mm för valv med 50 mm matta ... 
Detta är under förutsättning att inget krav på möjlighet att inspektera bergytan 
finns. För att få inspekterbarhet krävs minst 300 mm för samma valv. På 
Västkustbanan har man nu valt att utöka normalsektionen för att alltid klara en 
eventuell inklädnad utan att inkräkta på teoretisk kontur, fria rummet. 

Livslängden beräknas normalt på 50 år. Angående garantitider blir det skillnad om 
inklädnaden betraktas som bergförstärkning eller om den betraktas som 
konstbyggnad, vilket ger 3 respektive 5 års garantitid. 

Förstärkningen av berget bakom inklädnaden är alltid dimensionerad för att 
förstärka berget så att alla belastningar i bergmassan tas upp. Erfarenheten visar 
att spänningsomlagringar, temperaturväxlingar och trafikbelastningar gör att 
normalt krävs underhåll i form av skrotning och kompletterande förstärkning. 
Frågan är om inklädnad för vatten- och frostisolering ger en underhållsfri tunnel? 
Vi har idag endast kort tids erfarenhet av sprutbetongförstärkta valv. 

Är det möjligt att reducera bergförstärkningen om vi skall klä in en tunnel? Detta 
anser vi inte vara rekommendabelt av flera skäl. Normalt är inte inklädnadema 
dimensionerade för fallande block. Om problem uppstår är det komplicerat att 
åtgärda detta både med hänsyn till trafiken och merarbete som inklädnaden då ger. 

Vi anser att viss överförstärkning bör utföras om en tunnel skall kläs in. Vid 
projekteringen av inklädnaden för delar av Nuoljatunneln, som är byggd i delvis 
småblockigt berg, valdes att komplettera bultningen bakom inklädnaden i taket 
med längre bultar, [se Figur 2]. Bultarna för upphängningen av inklädnaden 
gjordes med 20 mm bult, 1.5 m i tak och 0.5 m i väggarna. Tunneln är en 
enkelspårstunnel med 7 m spännvidd. Detta gav en ökning av stabiliteten och 
samtidigt finns det ingen risk för att injekteringsskärmama punkteras. 
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Figur 2 Inklädnad i Nuoljatunneln 
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Med tanke på det kalla vädret under stor del av året monterades rör för 
elvärmekablar inom känsliga partier av inklädnaden. 

Funktionskontroll av inklädnader 

Funktionen hos inklädnader med avseende på isolering är svårt att prova vid 
byggandet. Konstruktionens vattentäthet kan kontrolleras genom spruta in vatten 
bakom inklädnaden. Svårigheten är dock att bestämma läckagepunkten baserat på 
fuktgenomslag i sprutbetongen. 

Injektering i tunnlar 

Dimensionering av injektering i trafiktunnlar görs oftast efter de yttre 
miljökraven. Täthetskraven baseras vanligen på risken för grundvattensänkning 
och efterföljande sättning. En inklädnad av typen vatten- och frostisolering ger en 
torr tunnel, men klarar aldrig de yttre kraven på täthet. I detta fall är man tvungen 
att tillämpa förinjektering. Kan injekteringen göras så att den både uppfyller 
kraven på täthet från omgivningen och för den inre tunnelmiljön? För att göra 
detta krävs annorlunda upplägg på injekteringsarbetena. 
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Tabell 2 Täthetskrav i trafiktunn/ar 

Järnvägstunnlar Längd Bergtäckning Vattenförlust i Tillåten 
sonderingshål inläckning 
vid injektering 

[m] [m] [Lugeoun] [I/min, 100 tm] 

Hammargård 197 5 - 25 >0.5 Funktionskrav 
........................ ............................ ....... .... ······· ·········· ········ ....................................... ......................... ..................... .... .. .. .. .................. .................. 
Fjärås 350 5 - 25 >0.5 I Alltid " 
.................................. ............. ................ .................. ....... ································· ··· ··· ·············································· .......................... .................... 
Glödberget 

Spårtunneln 1350 20 - 60 >0.5 4 

Servicetunneln 424 50 6 
.......... .. .. .. ......................... ........... ... ........ ...... ............ ....... ...... ..... ............................ .............................................. ........................... .. .. ............... 
Nuolj a 1431 10 - 70 - 2 

Vägtunnlar 

Lundbytunneln 2500 5 - 20 > 0 2*(0.5-2.5) 

Planerade vägtunnlar 

Götatunneln 1170 5 - 25 Alltid 2*1 

Det är svårt att upprätta detaljerad prognos för förväntade vattenförluster och 
erforderlig injektering med avseende på material och volym. Den bästa prognosen 
fås om man gör omfattande sondering med registrering av borrparametrar och 
vattenförlustmätning framför tunnelfronten Det är otillräckligt med bara resultaten 
från vattenförlustmätningar. Orsaken till detta kan bero på flera faktorer 

• Få sonderingshål - få sprickor korsas. 
• Få mätpunkter - Vattenförlustmätningen görs med endast ett manschettläge. 
• Inga mätpunkter framför stuffen. 
• Mätningarna görs innan spänningsomlagringama skett. 

Nedan ges exempel på utförda injekteringar i tunnlar. 

Ormentunneln 

Ormen är en TBM-driven vattentunnel med 3.5 m diameter under centrala 
Stockholm. Injekteringama föregicks av att alla injekteringshål 
vattenförlustmättes. Metodiken innebar att alla injekteringshål användes som 
sonderingshål. Mätningarna visade inget tydligt samband mellan uppmätt 
vattenförlust och injekteringsmängder, Ludvig och Elmgren 1994. Även stora 
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skillnader mellan närliggande hål uppmättes. Täthetskravet 2 1/min, 100 tm 

klarades. 

Hammargårdstunneln 

Drivning 

När man byggde denna tunnel drev man bergschakten med 5 m salvor. Efter var 

tredje salva borrades tre sonderingshål med 18 m längd som vattenförlustmättes. 

Vid vattenförlust > 0.5 Lugeon skulle en injekteringsskärm på 17 hål utföras, [se 

Figur 3]. 

Gränsvärdet på 0.5 Lugeon visade sig vara för högt eftersom gränsvärdet aldrig 

överskreds. Detta ledde till att ingen förinjektering genomfördes. Under 

drivningsskedet kändes detta helt riktigt då tunneln endast hade enstaka dropp. 

Två stycken skärmar med efterinjektering genomfördes. Under drivningsskedet 

diskuterades huruvida man skulle behöva isolera tunneln överhuvudtaget. Ju 

längre tid det gick desto mer inläckage fick man i tunneln. När det var dags att 

bestämma erforderlig mängd vatten- och frostisolering slutade detta på 132 tm 

uppdelat på tre sektioner, en på 112 m och två på 10 m vardera. 
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Figur 3 Figuren visar injekteringshålen i förhållande till salvorna. 

Isolering 

För isoleringen i denna tunnel användes Isolvalvet. Detta valv är fristående från 

berget och byggs från teoretisk kontur och utåt. Konstruktionen på valvet med 

armering både på in- och utsida av isoleringsmattoma ger många arbetsmoment 

vid monteringen. Man använde sig av en styv PE-matta med en tjocklek på 50 mm 

som var svår att passa till så att stötfogama blev täta utan kompletterande fogning. 
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Problem vid montaget uppstod när sprutbetongen skulle appliceras, på grund av 
vibrationer. 

För att övervinna vibrationsproblemen styvades konstruktionen upp ytterligare 
med PU-rör på isoleringsmattornas baksida. Denna åtgärd förbättrade situationen 
men man var fortfarande tvungen att lägga på sprutbetongen genom att spruta 
ribbor med betong och därifrån bygga sig inåt med flera tunna påslag. 

Slutbesiktning av tunneln genomfördes i januari 1996. I mars 1996 upptäckte 
Banverkets personal isbildning över kontaktledningama i en av de sektioner som 
lämnats oinklädd. Då tunneln inte förinjekterats gjordes bedömningen att läckaget 
var svårt att täta med efterinjektering utan skulle kläs in. Denna inklädnad 
genomförs under våren 1997. 

Genom att tunneln inte förinjekterades förkortades tiden för bergschakten något. 
lsoleringsmängden ökade i inledningsskedet med 75% jämfört med 
bygghandlingen. Denna ökning innebar att färdigställandetiden för tunneln inte 
förändrades nämnvärt. Genom den utökade mängden isolering blev tunneln dyrare 
än beräknat. 

Inför byggandet av nästa etapp på Västkustbanan, som omfattade en 350 m lång 
tunnel, Fjäråstunneln, beslöt byggledningen att revidera injekteringprogramrnet. 
Programmet ändrades så att först vattenförlustmättes sonderingshålen. Därefter 
utfördes injekteringen av skärmarna. 

Fjäråstunneln 

Efter erfarenheter dragna från Hammargårdstunneln reviderades 
injekteringsförfarandet från att ha haft ett gränsvärde för förinjektering på 
0.5 Lugeon till kontinuerlig förinjektering. I handlingen föreskrevs injektering 
med 18 m långa hål efter var tredje salva. Detta justerades efter önskemål från 
entreprenören till 21 m långa hål och injektering efter var fjärde salva under 
förutsättning att borrningstoleranserna innehölls. Dessa förändringar innebar att 
22 st injekteringsskärmar genomfördes med 17 hål/skärm. Totalt användes 66 400 
kg injekteringsbruk. Resultaten av injekteringen var god. Inga läckage uppstod i 
tunneln. Endast ett fåtal fuktfläckar. Generellt låg uppmätta Lugeontal något högre 
än i Hammargårdstunneln. 

Ur entreprenörens synpunkt blir det lättare att planera arbetscyklerna för 
tunneldrivningen när injekteringen alltid ligger med. Efter en ovanligt kall vinter 
med omfattande isbildning framförallt i anslutning till tunnelns södra påslag 
fattades beslut om en total inklädnad av tunneln. 
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Entreprenören valde att ta fram en helt egen konstruktion av vatten- och 
frostisolering för denna tunnel. Man använde sig av överlappsskarvar med 
stegband för att dra ihop skarvarna. Entreprenören använde sig av en mjuk PE
matta, som kan liknas vid hoplimmade liggunderlag, vilket gjorde hanteringen 
smidig trots stora mattor. Den täta bultningen kombinerat med stegbanden gjorde 
att man fick en konstruktion som var tillräckligt styv att spruta betong på. 

Med både kontinuerlig förinjektering och inklädnad med vatten- och frostisolering 
erhölls en tät men dyr tunnel. Detta är dock ett felaktigt sätt att hantera 
inläckningsproblemen då man använder sig av två olika metoder, injektering och 
inklädnad, för att lösa ett problem som kan hanteras med endera metoden om den 
beslutas från början och fullföljs. 

Kompletterande injektering och isolering efter idrifttagtande är det dyraste och 
sämsta alternativet. Efterinjektering i en tunnel som är färdigförstärkt med 
sprutbetong innebär att man helt måste förlita sig på gjorda karteringar vid 
utsättning av injekteringshål. Dropp från sprutbetongen i en viss sektion innebär 
inte att det nödvändigtvis är där vattnet tränger fram ur berget. Vattnet kan rinna 
bakom sprutbetongen innan det hittar en punkt där det kan tränga igenom. 

Glöd bergstunneln 

Vattenförlustmätningarna i sonderingshålen framför stuffen under drivningen gav 
låga vattenförluster, vilket var förväntat från förundersökningarna. Lite 
förinjektering blev därför utförd. Efter drivning när spänningsomlagringar skett i 
den relativt sprickfattiga graniten uppstod läckage. Täthetskravet på 4 1/min, 100 
tm har uppnåtts. 

Inklädnader har utförts inom partier med oacceptabla läckage sedan den tagits i 
drift. Även viss efterinjektering har utförts. 

Lundbytunneln 

Lundbytunneln består av två parallella tunnlar för en trafikled. Injekteringarbetena 
har tidigare beskrivits här på BK96, Ericsson och Palmqvist 1996. Täthetskraven 
var högt ställda av hänsyn till den känsliga omgivningen med risker för 
grundvattensänkning och sättningar. Normalt krävdes 2.5 1/min, 100 tm och på 
delar av tunnlarna krävdes 0.5 1/min, 100 tm. Kraven på täthet har uppfyllts. Den 
torra miljön i tunneln har starkt bidragit till att man valde att inte klä in tunneln, 
vilket var med som ett alternativ under projekteringen. 
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