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Y tnära tunnlar i Köpenhamnskalksten 

Gunnar Nord, Atlas Copco Robbins 

Inledning 

Det är aktuellt med tunnlar i Mesozoiska sediment i Malmö och Köpenhamn. Det kunde ha varit 
aktuellt för Öresund om vi inom undermarksbranschen hade fört en bättre lobbyverksamhet. Nu 
tog broanhängarna hem vinsten. Här skall emellertid inte gråtas över spilld mjölk, utan intresset 
fokuseras på de två tunnelprojekten Köpenhamns nya bybane och City-tunneln i Malmö. 

De geologiska betingelserna och de därav följande problemställningar för tunneldrivning skall 
belysas. Vidare kommer Tunnelborrmaskiner som kan hantera de aktuella bergförhållandena att 
presenteras, och var de kan förväntas prestera på de två projekten. 

Geotekniska förhållanden 

Berggrunden i Köpenhamn och Malmö domineras av Mesozoiska kalkstenar från kritperioden. 
De formationer som befiner sig inom måttliga (dvs lämpliga) djup för tunnelbyggnad består av 
Köpenhamns-kalksten och Bryozokalksten. 

Köpenhamns kalksten 

Köpenhamns nya bybana som den heter är nästan helt förlagd i Köpenhamns kalksten. En 
begränsad del är belägen i kvartära glaciala sediment av något varierande sammansättning. 
Köpenhamnskalkstenen har en tjocklek av 35-40 meter och har stratigrafiskt indelats i tre 
underenheter den övre, den mellersta och den undre. Bybanan kommer att gå fram i den övre 
och mellersta enheten. Här skall återges i korthet hur man i anbudshandlingama har beskrivit 
dessa två stratigrafiska enheter. Styrkan hos bergbitarna har man redovisat med en hårdhetsskala 
som man tillämpar i Danmark Hl - H5 och som kan jämföras med en motsvarande indelning 
som finns angiven i ISRM:s standard Rl - R6. Denna ISRM indelning redovisas i tabell 1 
nedan: 
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Grade Description Field identification Approx. range of 
uniaxial compressive 

strength 
(MPa) 

Ro Extremely Idented by thumbnail 0.25 - 1.0 
weak rock 

Rl Very weak rock Crumbles under firm blows 1.0 - 5.0 
with point of geological ham-
mer, can be peeled by a pocket knife 

R2 Weak robk Can be peeled by a pocket knife 5.0 - 25 
with difficulty, shallow iden-
tations made by firm blow with 
point of geological hammer 

R3 Medium strong Cannot be scraped or peeled with 35-50 
rock a pocket knife, specimen can be 

fractured with single firm blow of 
geological barnmer 

R4 Strong rock Specimen requires more than one 50-100 
blow of geological hammer to 
fracture it 

R5 Very strong rock Specimen requires many blows of 110-250 
geological hammer to fracture it 

R6 Extremely strong Specimen can only be chipped > 250 
rock with geological barnmer 

Tabell 1. ISRM hårdhetsgradering 

Den i handlingarna redovisade hårdheten framgår av tabell 2 nedan. 

ISRM Indura- Distribution of Induration (%) 
Rock tion 
Grade Upper Copenhagen Middle Copenhagen 

Limestone Limestone 

5% Median 95% 5% Median 95% 
fractile2 fractile2 fractile2 fractile2 

RO Hl 0 1 15 0 1 10 

Rl H2 35 40 50 15 34 55 

R2 H3 10 27 50 10 28 40 

R3-R4 H4 5 15 30 5 20 35 

R5-R6 H51 5 15 20 5 12 40 
1

) lnduratlon H5 reprsents flmt as well as s11c111ed hmestone. 
2) Fractile rounded off to nearest 5% 

Tabell 2 Fördelningen av hårdheter i Köpenhamns kalksten (Örestadssällskapet) 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

101 

Man har valt att redovisa förekomsten i form av sannolikheter där man anger såväl median
värden som 5% och 95% fraktilen över den procentuella förekomsten. Tabellen skall läsas så att 
·om man väljer exempelvis H2 i övre Köpenhamnskalkstenen så är medianvärdet 40% för 
förekomst av H2 och det 90% sannolikt att H2 befinner sig i spannet 35% - 50%. Motsvarande 
siffror för den mellersta Köpenhamnskalkstenen med hårdheten H5 är för medianen 12% och 
spannet 5 - 40%. Det betyder att flinta kan förekomma i så stora mängder som 40% dock med 
endast 5% sannolikhet. Flinta klassas nämligen in i H5 vilken även innehåller silicifierad 
kalksten. Det har utförts ett fåtal tunnlar tidigare i Köpenhamn bland annat byggde man en för 
varmvattentransport mellan själva Köpenhamn och Amager. Det utfördes med s.k. roadheader. 
En typisk sektion av tunnelfronten visas i figur 1 nedan. · 

01 ■ 2 E:l • ., 5 

Fig.1 Värmetunnel mellan centrala Köpenhamn och Amager. 
Mörka partier visas förkomst av flinta. 

Den genomsnittliga förekomsten av flinta i denna beräknades till ca 5%. Det är uppenbarligen så 
att man förväntar sig väsentligt högre förekomster av mycket hårt berg. Flintan förekommer som 
konkretioner i form av linser i större eller mindre horizontell utbredning. Man har inte angivit 
någon maximal tjocklek, men sannolikheten för tjocklkar större än 1 meter bedömes av 
författaren som ringa på grundval av studier av borr kärnor. 

Man har också redovisat sprickigheten hos bergmassan. Redovisningen grundar sig på mätningar 
utförda på borrkärnor som tagits upp längs tunnellinjen. Borrhålen är vertikala och kalkstenen 
har näst intill en horizontell lagring. Man har inte klassat sprickorna utan alla sprickor är 
medtagna. Redovisningen har gjorts på samma sätt som för hårdheten dvs man har beskrivit 
sannolikheten för olika intensitet av sprickighet, och den återges i tabell 3 nedan. 
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Degree Remarks Distribution of fissures (%) 
of 
fissuring Upper Copenhagen Middle Copenhagen 

Limestone Limestone 

5% Median 95% 5% Median 95% 
fractile1 fractile1 fractile1 fractile1 

Sl Unfrac- 0 0 5 0 0 5 
tured 

S2 Slightly 15 23 70 10 29 45 
factured 

S3 Fractured 15 25 50 5 28 45 

S4 Very 15 34 45 10 32 60 
fractured 

S5 Crushed, 0 14 25 5 8 30 
blocky 

Note: • Fract1Ie rounded off the nearest 5%. 
Tabell 3. Fördelningen av sprickor i Köpenhamns kalksten 

Graderingen Sl - S5 är inte närmare definierad utan kan hänvisas till DGF-bulleting 1 Revision 
1 May 1995. Man har även utfört RQD-värdering som redovisas tabell 4 nedan. 

Soil Type RQD (%) 

5% fractile Median 95% fractile 

Upper Copenhagen Limestone 0 24 67 

Middle Copenhagen Limestone 0 18 60 

Tabell 4. Fördelning RQD i Köpenhamnskalksten. 

Man kan konstatera att kalkstenen är synnerligen uppsprucken, men sannolikt är det stora 
flertalet horizontella sprickor. Någon redovisning av sprickorientering har inte återfunnits. 

Köpenhamnskalkstenen kan sammanfattas som inhomogen med stor variation i hårdhet och 
följaktligen även hållfasthet. Den är kraftig söndersprucken men borde inte ge alltför stora 
stabilitetsproblem pga sprickorientering förutsatt att den förstärks omedelbart. Man bör bitvis 
förvänta sig överberg. Några större förkastningar förväntas inte att övertvära tunnellinjen. 

Grundvattenytan ligger strax under markytan och max vattentryck på tunnelnivå är 3 bar eller 30 
meter vattenpelare. En icke injekterad eller inklädd tunnel kan bitvis förväntas ge stora vattenin
flöden, men eftersom man inte accepterar några inflöden har man i handlingarna inte gjort några 
bedömningar av hur stora dessa kan bli. Man har istället angivit vilka transmissiviteter man har 
beräknat på grundval av pumpförsök i ett antal borrhål. Man redovisat resultaten och de framgår 
av tabell 5 nedan. 
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Location/Borehole No. Transmissivity (m2/s) Observed condition corre-
sponding to note 

Nörreport/K.1001 1 X 10-3 to 3 X 10-3 

Kgs.Nytorv/K.1003 0.8 X 10-3 to 5 X 10-3 

Havenen/K1027 - A+B 

Udenrigsministeriet/Kl 029 - A+B 

Christianshavns Torv /Kl 009 1.5 X 10-3 tO 5 X 10-3 A 

Elefantens Bastion/Kl034 1.5 X 10-3 to 5 X 10-3 A 

Blekingegade/K.1010 - A 

Briisselsgade/Kl 044 4 X 10-3 to 12 X 10-3 C 

Lergravsparken/K1051 2.5 X 10-3 to 7.5 X 10-3 A 

Islands Brygge/K.1059 1.5 X 10-3 to 5 X 10-3 A 

Fig. 5. Transmissivitet i regional aquifer. 

Grundvattensänkning är inte acceptabelt dels pga de skador som kan vållas på byggnader och 
dels pga att det idag sker ett visst grundvattenuttag som ej får störas. Det innebär också att det 
befintliga grundvattnet ej får förorenas. 

Tunnel i kvartära glaciala avlagringar. 

Några hundra meter av de totala 4 km går genom glaciala avlagringar. Även om de inte tillhör 
Köpenhamnskalksten skall de omnämnas i korthet. De glaciala avlagringarna är mycket 
skiftande. Lerhalten i dessa är helt avgörande. Det finns partier som är synnerligen stabila 
moränleror men det finns även lerfattiga partier mest näst intill ingen kohesion. Dessa kan 
närmast betraktas som flowing ground. Ett par hundra meter långt sådant parti har identifierats. 
Detta omnämnes eftersom det har betydelse för hur man vill utforma tunnelborrmaskiner. 

Bryozokalksten 

På den svenska sidan dominerar Bryozokalkstenen på de partier där man har för avsikt att 
placera den s.k. City-tunneln. Någon utvärdering i form av anbudshandlingar föreligger inte 
varför beskrivningen blir något mer knapphändig. Som bergmaterial synes Bryozokalkstenen vara 
något svagare än Köpenhamns-kalksten, som dock varierar kraftigt som visats tidigare. 
Förekomsten av flinta är väsentligt lägre. Lagerstrukturen är mindre uttalad än hos 
Köpenhamns-kalkstenen men bergkvaliten måste ändå bedömas som dålig eller mycket dålig 
med gängse terminologi. Sprickigheter är nämligen måttlig till hög och tunna lerskikt före
kommer med varierande frekvens. 
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Bryozokalken förväntas ge väsentligt lägre intäckningar än Köpenhamnskalkstenen i tektoniskt 

ostörda partier. Det finns rapporter som talar om störningszoner men såvitt känt är har dessa ej 

fastställts. Om störda zoner föreligger finns det anledning att förvänta sig stora intäckningar om 

tunneln lämnas omklädd eller tätas före uttag. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Bryozokalken är svagare än Köpenharnnskalkstenen men 

mindre uppsprucken och mindre besvärande ur inläckningssynpunkt. 

Tunnelbyggnation i Köpenhamns och Bryozokalksten 

Tunneldesign 

Hur bygger man bäst tunnlar i dessa bergförhållanden? Skall man använda samma metoder i de 

två bergtyperna? Det är uppenbarligen så att man måste klä in tunnlarna i båda bergtyperna för 

att vara säker på att slippa generande vatteninläckning. Erfarenheten är där att det är mycket 

svårt att täta dem med injektering till sådan grad att intäckningen inte blir till förfång för 

jämvägstrafiken. 

Tunnelinklädnaden eller liningen som den också benämns kan antingen utföras som ett in

situgjutet betongskal efter avslutad tunneldrivning eller som elementinklädnad med prefab

element av betong. Väljer man det första alternativet måste förinjektering och en temporär 

förstärkning utföras. Dessa bedöms bli omfattande och injektering bedöms som mycket svär att 

fä tillfredsställande. Segmentinklädnad erbjuder här ett väsentligt smakligare alternativ, och med 

de tunnellängder som är aktuella är en mera fabriksmässig tunnelproduktion ekonomiskt 

motiverad. Tunnellängden i Köpenhamn är cirka 3-4 km och i Malmö är längden ungerfär 

densamma. Det är svårt att sätta någon generell gräns i km när man växlar från en metod till en 

annan på ekonomiska grunder. 

Öresundssällskapet som är beställare för den nya bybanan i Köpenhamn var uppenbarligen av 

den uppfattnignen att det krävdes en sköldad tunnelmaskin, som kan måtstå det maximala yttre 

vattentrycket (i detta fall 3 bar). I sköldens bakände skall man installera en betonginklädnad av 

betongelement. Elementen skall ha täta fogar och likaså skall fogen mellan IBM-skölden och 

segmenten vara tät. 

En kortare tunnelbanegren < 1 km som ingår i entreprenaden, har man valt att gå fram på ett 

mer konventionellt sätt med förinjektering, fräsning temporär förstärkning och en slutlig 

inkädnad med betong. 

Kraven på tunnelborrmaskinen är tydliga men lämnar ändå öppet för skilda designlösningar som 

skall något beröras här. Vilken lösning man väljer som entreprenör beror på hur man uppfattar 

det geologiska scenariot och vilka metoder man tidigare har använt och vilka erfarenheter man 

hade av dessa. Man kan därför sannolikt förvänta sig vissa skillnader i de förslag som de sex 

entreprenörskonsortiema har inlämnat. 
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Atlas Copco Robbins TBM 

AC Robbins har erbjudit konsortierna tre varianter på samma grunddesign av TBM. Alternativen 
är som framgår av text nedan. Först skall dock något om tunnelns geometri redovisas. Tunnelns 
längd mellan Norreport och Lergravsparken är dryga 4 km och längs sträckan finns ett antal 
stationer som skall utföras från markytan. Banan består av två enkelspårsrör med en inre fri 
diameter av 4.9 meter. Den minsta horizontella kurvradien är 240 meter. De vertikala kurvradi
erna är väsentligt större. Tunnlarna ligger nära markytan vid stationerna och dyker ned mellan 
dem. Det maximala djupet är dryga 30 meter. Huvudtunneln har en kortare anslutande gren som 
är mindre än 1 km. Det är den som är tänkt att utföras på mer konventionellt sätt. 

De tre alternativen som AC Robbins föreslår har mycket stora likheter. Man kan betrakta dem 
som varianter på samma tema. Gemensamt är de ledande yttre skalet som är utformat att kunna 
hantera kurvradier ned till 200 meter, den kraftiga huvudlagringen som har en teoretisk livslängd 
på 300,000 timmar. Här känner man igen konceptet från MK27 som kan hantera tunneldiametrar 
mellan 6,5 och 12 meter. I detta fall är lagringskonceptet kapabet att hantera diametrarna 
5,5 - 9 a 10 meter. Skulle det behövas kan huvudlagret bytas innifrån. Lagret har försets med en 
enkel men effektiv tätning mot höga vattentryck. 

De s.k. thrustcylindrama som skjuter maskinen framåt genom att trycka på betongsegmenten har 
givits en slaglängd på 2,3 meter så att man kan montera 1,5 meter långa element som skall kilas 
in. Då krävs ... 0,6 meter utöver segmentlängder. Tätning mellan sköld och segment görs med tre 
rader av s.k. Japanska stålborstar. Segmenten skall sedan bakfyllas med ett injekteringsbruk för 
att skapa kontakt med berget. Denna injektering kan antingen utföras genom skölden eller genom 
de monterade segmenten. Väljer man att göra det genom skölden krävs mer utrymme och 
maskindiameterna blir då 5,8 meter. Maskinen har utrustats med en injekteringsborrnings
utrustning som har monterats på segmentmonteringsarmen för att enkelt kunna utföra injektering 
framför maskinen runt dess hela periferi. Denna injekteringsutrustning skall användas endast när 
så påkallas. Användningsfrekvensen är beroende av vilket av de nedan presenterade designvar
ianterna man väljer. 

De tre alternativen är: 

* Enkel, öppen sköld. 
Om vattentillrinningen betraktas som ett relativt litet problem är en vanlig, enkel sköld, med en 
bandtransportör för borttagnign av kaxet, den enklaste lösningen (fig 6). Säkerhet mot plötsliga 
stora mängder vatten skapas genom att dra tillbaka transportören och på så sätt täta öppningen i 
maskinens centrum. Stället i berget där vattnet kommer ifrån kan sedan tätas genom injektering. 
Ett likadant system fanns på de Robbins' maskiner, som drev den engelska delen av Channel 
Tunneln. 

* Trycksatt sköld. 
Injektering för att stoppa inflödet kan vara svår och tar lång tid. De vattenförande zonerna måste 
lokaliseras innan injekteringen kan påbörjas och det kan bli svårt att rikta in borrmaskinerna 
inuti skölden i rätt riktning. Också injektering från dagen kan visa sig vara omöjlig på vissa 
ställen. Om frekvent tillrinning av stora mängder vatten i krosszonerna förväntas är en maskin, 
som kan fortsätta att borra i "översvämmat" tillstånd därför att föredra. På denna typ av sköld 
har bandtransportören ersatts av en skruvtransportör med roterande utlastnignssluss (fig 7). 
Materialet inuti skruven tillsammans med slussen fungerar som tätning och förhindrar att vatten 
fritt rinner in i tunneln. 
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* Earth Pressur Balance (EBP) sköld. 
Denna typ av maskiner erbjuder den bästa säkerheten och optimala driftsförhållanden för 
borrning i finkorningt jordmaterial. Det losstagna materialet fyller helt utrymmet inuti borr
huvudet och transportörskruven och fungerar som en tätning, som effektivt utjämnar trycket i 

massorna runt tunneln och vid gaveln - därav namnet EPB - och på så sätt helt stryper varje 

inströmning av vatten. Denna typ av sköld (fig 8) har en annan, öppnare konstruktion av 
borrhuvudet än de tidigare nämnda och skruvtransportören har sin inmatningsända längst ner i 

skölden, dit materialet inuti huvudet söker sig på grund av tyngdkraften. Om en EPB sköld 

arbetar i något grövre, poröst material måste bentonit eller polymer-baserade vätskor eller skum 

pumpas in i borrhuvudet för att fylla porutrymmena och effektivt förhindra genomläckning av 

vatten. 

Fig 6, 7, 8 
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EPB-maskinen kräver ett väsentligt högre vridmoment än de övriga två sköldarna eftersom 
cutterhuvudet är fyllt med lossbrutna massor som vilar mot tunnelfronten. I detta fall är den 3-4 
gånger större. Samtidigt har den en betydligt lägre rotationshastighet. Det krävs alltså olika 
prestanda på drivmotorema beroende på vilken maskintyp man väljer. Det finns några alternativa 
lösningar på detta, och nedan presenteras en tabell över lösningar om man vill bygga in 
förmågan att få maskinen att arbeta med både höga och låga varv samt höga och låga vrid
moment. Det går alltså att skifta typ av TBM 

Egenskap Tvåhastighets- VFD Elektrisk- Hydraulisk 
eldrift hydraulisk drift drift 

Hastighets- Två fasta V aria bel över Två fasta has- Variabel över 
område hastigheter hela området tigheter, variabel hela området 

låg hastighet 

Lossbrytningkraft Mycket kortva- Kontinuerlig, Kontinuerlig Kontinuerlig 
för borrhuvudet rig tröghetskraft plus kortvarig 

tröghetskraft 

Verknings grad Hög - 95% Hög - 95% Hög - elektrisk Låg - 70% 
Låg - hydrau-
lisk 

Tillförlitlighet Hög Hög Måttlig Måttlig 

U nderhållsbehov Litet Måttligt Måttligt Måttligt 

Tabell 1. Sammanställning av huvuddragen för olika borrhuvud-drivsystem 

Om man utrustar maskinen med drivmotorer av dessa typer. Eftersom borrhuvudena skiljer sig 
genom att EPB varianten är ett öppet huvud och de två övriga är slutna så har det gjorts möjligt 
att skifta mellan öppet och slutet huvud vilket dock är ett arbetskrävande moment. 

Maskinen är utrustad med 17" diskcutters men kan vid EPB varianten kompletteras med tänder, 
som då monteras något längre bak än cuttrama. 

City-tunneln och TBM 

Vad har nu dess maskiner för bärighet för City-tunneln? Avslutnignsvis skall här motiveras 
varför de är lämpliga. Man kan hantera vattensituationen även när man kommer upp i de övre 
delarna av Bryozokalken eller de undre delarna a Köpenhamnskalken och likaså i tektoniska 
zoner. Man klarar de stabilitetsproblem som kan förväntas uppstå. Man kan definiera en relativt 
hög och säker framdrift och därvid också fastställa en kostnad med relativt stor säkerhet. Vid 
Köpenhamns bybana förväntar man sig en långtidskapacitet på cirka 15 meter / dag. För City
tunneln skulle den bli något lägre eftersom man arbetar med en större maskin. 




