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Inledning 

Den pågående och planerade utbyggnaden av tunnlar ingår i den omfattande verk
samhet som Vägverket bedriver. Undermarksbyggande med tunnlar ses som en 
möjlighet att lösa vägproblem på exempelvis vägavsnitt med känsliga miljöer i 
såväl tätorter som på landsbygden. 

Kraven på standardnivå och byggandets påverkan på omgivning samt vägtrafikens 
olika effekter i en tunnel ställer höga krav på projektering och byggande. 

Det har i sammanhanget framförts synpunkter på att upphandling skall ske baserat 
på funktionskrav. Detta kan kanske fungera i teorin men i dag inte i praktiken med 
aktuella typer av projekt. 

Det innebär en utmaning för dagens svenska bergsprojektörer att svara upp mot 
dessa delvis nya eller kanske nyformulerade krav. Den stora omfattningen av 
planering och byggande har inneburit ett engagemang av personer i undermarks
byggandet som inte tidigare deltagit i processen samt försök till införande av ut
ländska metoder som ibland känns främmande. Vi f°ar inte försvåra eller omöjlig
göra en rimlig användning av vår naturresurs berg, det skandinaviska "hårda 
berget". Denna resurs har tidigare med stor framgång utnyttjats i Sverige under 
lång tid. En omfattande export av svenskt byggande och kunskap visar att "den 
svenska modellen" för tunnelbyggande är framgångsrik. Låt oss vidareförädla vår 
"modell" och visa världen att det som tidigare var uppenbart fortfarande gäller! 

Lundbytunneln 

I den så kallade Göteborgsöverenskommelsen ingår bl.a. vägtrafikobjekt för 
7,2 miljarder kronor där Vägverket är huvudman för genomförandet. Finansiering 
skajl ske dels genom bilavgifter och dels genom statligt väganslag. 

I överenskommelsen ingår Lundbytunneln på centrala Hisingen - en tunnel med en 
totalkostnad av 700 miljoner - som skall avlasta det mesta av trafiken från Lundby
leden (fig. 1). Tunneln går rakt under ett bostadsområde där marken inom stora 
delar av området är sättningskänslig. 
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Fig. 1 

Tunneln byggs med två parallella tunnelrör som vardera är drygt två kilometer och 
har en tvärsnittsarea av 88 respektive 92 m2

• Dessutom ingår en ventilationstunnel 
238 meter lång med en tvärsnittsarea av 34 m2

. 

Projektering 

Vattenläckage i en vägtunnel kan förorsaka stora kostnader och problem. I tät
orter, som i Lundbytunnelns fall, är grundförhållandena sådana att dränerings
effekter med åtföljande sättningsskador kan befaras. Vattenläckage kan även 
orsaka problem med frost, isbildning, svallis etc. 
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Bestämning av tunnelsträckningen har skett genom en optimering av krav på god 
bergkvalitet, tunnellängd samt djupläge/bergtäckning. Den slutliga tunnelsträck
ningen bestämdes först efter omfattande geotekniska, geologiska och hydrogeo
logiska undersökningar. 

Resultaten från de hydrogeologiska undersökningarna har sammanställts i modeller 
för att kunna studera grundvattenförändringar vid olika storlek på inläckage till 
tunneln. Geoteknikema har sedan fått beräkna hur olika förändringar av grund
vattennivån påverkar marklagren och vilka avsänkningar som kan tillåtas utan att 
skadliga sättningar inträffar. 

Beräkningarna visar att redan relativt små grundvattensänkningar inverkar menligt 
på bebyggelsen och speciellt inom områden med små grundvattenmagasin. Krav
en på valda tillåtna inläckage per enkeltunnel redovisas i fig. 2. 

2 

1 

0 

Täthetskrav 
Entreprenadkontrakt 

0/600- 1/190- 1ll80- 2/040-
1/190 1nao 21040 21660 

Fig. 2 

E!lil Max. inläckag 
l/min./100 m. 

För Vägverket stod valet mellan att tro att tillräcklig tätning av berget skulle kunna 
åstadkommas genom förinjektering enligt den "svenska modellen" kompletterad 
med efterinjektering eller att stora delar av tunnlarna måste utföras med lining. 
Infiltration för att kompensera för otillräcklig tätning skulle därvid tillgripas endast 
i undantagsfall. En annan möjlighet var att kombinera tätning och infiltration med 
olika typer av inklädnad för att lösa frost- och isproblemen. Beställaren hade så
lunda att välja mellan "friskvård" och "sjukvård". Valet föll på friskvård med höga 
krav på tätningsutförandet. Det högsta kravet på ett avsnitt är max. inläckage på 
0,5 liter pr minut och 100 meter enkeltunnel- en verklig utmaning! 
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En teknisk-ekonomisk beräkning vidimerade metodvalet. Beräknade byggkost
nader för injekteringen framgår av fig. 3. ·Till de totala utförandekostnaderna skall 

läggas drift- och underhållskostnader mm för beräkning av livstidskostnaderna. Av 

figuren framgår bl.a. att injekteringskostnader beräknats uppgå till drygt 50% av 

kostnader för bergschakt. 

övriga arb. 

Installation. 

Tunneltak 

lnredn. 

Väg 

Bergschakt. 

Sprut.btg 

lnjektering 

L undbytunneln 
Kostnader.E ntrepren.ad kontrakt-tunnel 
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Fig. 3 Kostnader är angivna i kkr. 

Förfrågningsunderlaget 

25% 

Vägverket valde att upphandla entreprenaden som samordnad generalentreprenad 
där generalentreprenören samordnar installationerna. Beställaren tar alltså ansvaret 

för utförandeföreskrifterna. Filosofin bakom valet av entreprenadform är bl.a. att 

beställaren tillhandahåller berget och undersökningsresultaten etc. 

Anläggningen är dimensionerad för en teknisk livslängd på 80-100 år varigenom 

avvikelser i förutsättningar och utförande kan medföra stora konsekvenser för 
tredje man. Vägverket har genom entrenprenadformen större möjlighet att påverka 

och därigenom säkerställa ett bra slutresultat under byggandets gång. 

De höga kraven i förfrågningsunderlaget är en utmaning för entreprenören och 

ställer krav på delvis nytt tänkande vad avser såväl utförande som kvalitetskontroll. 

Av förfrågningsunderlaget framgår bl a att: 

• Tätningsarbetena kommer att styra drivningscykeln ( entreprenörerna bör 
fundera över en framtida organisation vid denna typ av byggande) 

• Vägverket har beskrivit ett principiellt tillvägagångssätt där anpassning göra till 
verkliga förhållanden 
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• Injekteringsmetoden anger att injekteringen måste begränsas till berggrunden 

och ej f'ar nå upp till jordlagren med risk för markupplyft och igensättning av 

vattenförande friktionsjord 
• Vid vissa sträckor får salvbonning påbörjas först sedan tätningsresultatet 

kontrollerats och godkänts (Vägverket har valt att komplettera entreprenörens 

egenkontroll med omfattande stickprovskontroll) 

• Sprängningsutförandet är anpassat till bergkvalitet och uppsatta täthetskrav 

• Sprängning utförs extra skonsamt inom avsnitt med nedsatt bergkvalitet 

och/eller höga tätningskrav 

• Skonsam sprängning utförs generellt för att begränsa skador på kvarstående 

berg, begränsa skador på utförd tätning och erhålla lägre förstärkningskostnader 

• Krav på en omfattande kvalitetssäkring för att klara de krav som Vägverket har 

ställt. De kontroller och mätningar som redovisas av entreprenören skall vara 

fullt integrerade i den totala kvalitetsdokumentationen (Vägverket samman

ställer detta material med den bergkartering som Vägverket låter utföra i takt 

med drivningen för att erhålla kompletta relationshandlingar, se fig. 4) 

Täthetskrav och förutsättningar för tätning 

De geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för en framgångsrik tätning 

varierar såväl inom som mellan olika avsnitt av tunnlarna. 

Inom avsnittet med det lägsta täthetskravet enligt fig. 2 (sektion 0/600 - 1/190) och 

fig. 5 är bergkvaliteten i stort sett bra. Vattenföring förekommer främst i smala 

zoner och enstaka större sprickor. Risken för skadlig grundvattenavsänkning har 

bedömts vara liten. Föreskrivet tätningsutförande (täthetsklass 3) har målsättningen 

att dels förhindra skadlig omgivningspåverkan dels åstadkomma en tunnelmiljö där 

kvarstående läckage i väggar och tak har minimerats. 

Mellan sektionerna 1/190 och 1/780 fig. 5 passerar tunnlarna under ett längre jord

täckt avsnitt. I berggrunden förekommer ett flertal svaghetszoner med starkt ned

satt bergkvalitet. Svaghetszonerna uppvisar varierande grad av vattenföring. I 

övrigt förväntas vattenförande sprickor främst förekomma i spetsig vinkel mot 

tunnlarna. Jordlagren uppbyggs av lokalt mäktiga lerlager på friktionsjord. Risken 

för skadlig grundvattenavsänkning i form av sättningsskador på mark och be

byggelse är stor. Det hårda täthetskravet enligt fig. 2 och föreskriven täthetsklass 1 

är betingade av att undvika skadlig omgivningspåverkan. 

Inom ett mindre jordtäckt avsnitt med relativt små jorddjup (sektion 1/780 - 2/040) 

har berget i stort bedömts ha god bergkvalitet (fig. 5). Vattenföring är främst 

knuten till en större svaghetszon samt till sprickor, som skär tunneln i en mycket 

spetsig vinkel. Risken för skadlig grundvattenavsänkning har bedömts vara relativt 

liten. Täthetskrav enligt fig. 2 och täthetsklass 2 vid utförande är föreskrivna med 

hänsyn till undvikande av omgivningspåverkan samt för att minimera kvarstående 

läckage i väggar och tak. 
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PLAN 

1/780 
1/190 

2/040 

~m~ 

~ Berg i dagen 

PROFIL 

0/600 1/190 1/780 2/040 2/660 

Jordlager 

Berggrund 

Fig. 5 Lundbytunneln plan och profil (överförstorad höjdskala) 
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Resterande delar av tunnelsystemet (sektion 2/040 - 2/660) är till största delen 

belägna inom ett jordtäckt område med mycket sättningskänslig bebyggelse 

(tig. 5). Bergkvaliteten varierar kraftigt mellan bra berg med relativt låg frekvens 
av vattenförande sprickor till mycket dåligt berg med omfattande uppkrossning och 

mineralomvandling (grus-/lervittring). Inom avsnitten med nedsatt-starkt nedsatt 

bergkvalitet är vattenföringen, speciellt i berggrundens övre delar, hög. Nedsatt 
bergkvalitet i kombination med hög vattenföring och liten bergtäckning (2'.: 5 m) 

erbjuder extremt svåra tätningsförutsättningar. Tätningsutförandet försvåras ytter

ligare av att injekteringen inte f'ar försämra vattengenomsläppligheten i den relativt 

tunna friktionsjord som överlagrar berget. Ovan friktionsjorden förekommer lera 

med lokalt stor mäktighet. Täthetskrav enligt tig. 2 och täthetsklass 1 vid utför

andet är föreskrivna i avsikt att undvika skadlig omgivningspåverkan. 

Tätningsutförande 

På basis av sonderingshål och tester i dessa utformas på speciellt känsliga sträckor 

successivt detaljerade program för tätningsarbetet anpassade till de geologiska och 
hydrogeologiska förhållandena samt förekommande bergtäckning och täthetsklass. 

Längs vissa sträckor måste tätningsarbetet bedrivas i successiva steg: 

• avspärrning av större sprickor med snabb hydraulisk kontakt med ovanför-
liggande jordlager 

• förinjektering anpassad till berg- och grundvattenförhållanden 

• kontroll av tätningsresultat med hjälp av borrhål och hydraultester 

• eventuell erforderlig kompletterande tätning 

Den anpassade förinjekteringen utformas i samråd mellan beställaren och general

entreprenören i enlighet med de principiella tillvägagångssätt som beskrivs nedan. 

Efterinjekteringen utförs vid behov som komplement till utförd förinjektering. Be

ställaren upprättar i varje särskilt fall injekteringsprogram. 

Efterinjektering av lokala läckage utförs även om vatteninläckningen på aktuell 

sträcka understiger det maximalt tillåtna. Skälet till detta är att så långt rimligt 

undvika utförande av dräner med hänsyn till framtida underhållskostnader. 

Borrning för inj ektering 

Tätning av berget runt tunnlar och övriga utrymmen skall i första hand utföras som 

förinjektering från stuffen. Med hänsyn till olika täthetskrav längs tunnlarna har 
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gjorts en principiell indelning i 3 klasser vad avser borrhålsmönster vid förinjekte
ringen. Vid täthetsklass 1 utförs runt hela tunnel.konturen borrhål riktade något ut 
från teoretisk tunnel.kontur. Borrhålsspetsarna skall utanför teoretisk tunnel.kontur 
ha ett inbördes avstånd av 1. 0 m. 

Vid täthetsklass 2 borras samma hålmönster vad gäller botten, men endast vart 
annat hål i väggar och tak. 

Vid täthetsklass 3 borras vart annat hål i skärm för täthetsklass 1. 

Ordinarie injekteringsskärmar inom täthetsklassema 1 och 2 bör med hänsyn till det 
höga täthetskravet inte göras för långa (långa skärmar ökar risken för ominjekte
ring efter kontroll av täthetsresultatet med hjälp av sonderingsborrning och vatten
förlustmätning) . 

Skärmarnas stickning i taket skall vara så stor att risken för att bulthål slår igenom 
tätskärmen minimeras. Detta innebär att borrhålsspetsarna vid normal tunnelarea 
skall ligga ~ 4m utanför teoretiskt kontur. 

På fig . 6 redovisas en princip för skärmlängd, hålmönster, stickning, övertäckning 
etc för de olika täthetsklassema. 

Skärmlängdema är därvid anpassade till ett uttag av 2 sprängsalvor med antagen 
längd 4 m i täthetsklass 1 och 2 samt 5 m i täthetsklass 3. 

Inom avsnitt 0/600 - 0/190 har skärmarna utförts med borrhålslängder 13 respek
tive 17 m. På sträckan 2/040 - 2/660 har borrhålslängden i det bättre berget varit 
13 m medan de inom avsnitt med nedsatt bergkvalitetet varit 10 m. 

Vid utförandet av borrningen för de olika täthetsklasserna borras i ett första steg 
vart annat hål i klassen och vattenförlustmätning utförs. Där hålmönster enligt an
visat mönster inte på ett godtagbart sätt korsar förekommande sprickor görs en 
anpassning av skärmen med hänsyn till föreliggande hydrogeologiska förhållanden. 
Där det bedöms erforderligt kompletteras skärmarna med hål inne i skärmen. 

Efter slutförd injektering av samtliga hål i steg 1 uppborras mellanliggande hål 
enligt täthetsklassen i lämplig ordning med hänsyn till att minst 2 timmar bör ha 
förflutit mellan injektering och borrning av närliggande hål. Hålen 
vattenförlustmäts härefter och injektering utförs. 

Vid utförd tätning enligt täthetsklass 1 utförs minst 4 stycken 10 m långa sonde
ringshål inom avsnitt där vattenförluster och erfarenheter från utförd injektering 
indikerat vattenförande sprickor. I sonderingshålen utförs vattenförlustmätning 
som tidigare. Vid täta hål utförs hålfyllning med cementbruk (vet::; 0.35). Före
kommer vattenförluster utförs kompletterande borrhål för vattenförlustmätning och 
injektering. 
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Fig. 6 Principiellt borrhälsmönster vid förinjektering i Lundbytunneln (skala 1:300) 
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Inom vissa avsnitt kan sonderingshål för kontroll av täthet även erfordras inom 
täthetsklass 2. 

Motsvarande borrschema och arbetsgång i steg efter täthetsklass upprättas för 
samtliga utrymmen utanför normal tunnelsektion. 

En injekteringsskärm omfattar sålunda en arbetsgång, som innefattar borrning, 
vattenförlustmätning och injektering i två steg. Om snabbt droppande eller rinnan
de vatten påträffas vid sondering i utförd injekteringsskärm, salvborrning eller efter 
utsprängd salva utförs kompletterande förinjektering. 

För salvborrning gäller att hela salvan skall vara uppborrad och godkänd ur tät
hetssynpunkt av Vägverkets byggledare innan laddning f'ar ske. 

För samtliga borrhål gäller att dessa måste utföras raka och med stor noggrannhet i 
ansättning. 

Maximalt tillåtet fel vid ansättning är 10 cm och maximalt tillåten åvvikelse för 
borrhålsbotten är 80 cm. 

Där Vägverket medgivit utökad skärmlängd (17 m) åligger det entreprenören att 
genom utökad kontrollmätning av borrhålen visa att utökad skärmlängd uppfyller 
gällande krav vad avser såväl avstånd mellan hålspetsar enligt aktuell täthetsklass 
som maximalt tillåten borrhålsavvikelse. 

Efter borrningen renspolas hålen växelvis med vatten och luft varefter hålen tätas 
med manschett. 

Tätningen av berget skall, så långt möjligt, utföras så att värdet för tillåten inläck
ning inom varje delsträcka inte vid något tillfälle under byggnadstiden överskrids. 

Injektering 

lnjekteringsarbetet startas med hål som uppvisar de största vattenförlusterna. Hål 
med samband injekteras samtidigt. Injekteringen utförs med en blandning, med 
viskositet som är anpassad till rådande geologiska och hydrologiska förhållanden 
samt vid behov med en styrd bränntid med hänsyn till t ex liten bergtäckning. 

Vid cementinjektering används injekteringscement med tillsats av bentonit och 
flytmedel. Såväl injekteringstryck som sluttryck väljs med hänsyn till vattenförlust
värden och bergtäckning. 

För att minska risken för filtrering används vid injekteringens början i princip en 
tunn cementsuspension (vet= 3) och ett lågt tryck. Denna blandning används i max 
20 minuter om inte inpressningsmotstånd registreras. Om sluttryck ej uppnåtts efter 
30 minuter eller inpressningsmotstånd saknas efter 20 minuter förtjockas bland
ningen till vet 2. Om ökat motstånd eller sluttryck ej uppnås med denna blandning 
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inom 30 minuter förtjockas blandningen till vet 1. Vid stor bruksåtgång eller där 
risk för spridning till marklagren föreligger förtjockas bruket till vet 0.5 . 

Inom avsnitt med liten bergtäckning och vattenförande svaghetszoner utförs tät

ning med hjälp av en kombination av TACSS och cement. 

Efter avslutad injektering pluggas hålen med cementbruk (vet~ 0.35). Icke injekte

rade hål samt sonderingshål för bergtäckning fylls i hela sin längd med cementbruk 

(vet~ 0.35). 

Läckvattenmätning 

För mätning av inläckande grundvatten under såväl byggtid som under drift utförs 

särskilda mätvallar. 

Mätvallar utförs dels vid gräns mellan avsnitt med olika täthetskrav dels inom de 

olika avsnitten. 

Mätvallarna utförs vid angivna sektioner senast 3 0 m bakom drivningsfront. Exakt 
placering anvisas av beställaren med hänsyn till rådande geologiska och hydrogeo

logiska förhållanden. 

Resultat av utförd tätning 

I skrivande stund har tunneldrivning utförts på sträckan 0/600 - 1/190 (täthetsklass 
3) - där täthetskravet angivits till 2,5 1/min och 100 m enkeltunnel. Inläckaget inom 

avsnittet har i norra tunneln uppmätts till 1,41/min och 100 m. Motsvarande siffra 

för södra tunneln är ca 0,5 1/min och 100 m. 

Vidare är drivningen av ventilationstunnel, med täthetskravet 0,5 1/min och 100 m 

(täthetsklass 1 ), slutförd. Inläckaget har uppmätts till 0, 7 - 0,8 1/min och 100 m. 

Uppmätt inläckage innefattar emellertid även visst inläckage av ytvatten i utförd 

stigningsschakt. Inläckningen bedöms därför kunna minskas genom efterinjektering 

i stigschaktet. 

I tunnelsystemets östra del (Sannegården) har tunnel utförts på sträckan 2/232 -

2/660 (norra tunneln) respektive 2/278 - 2/660 (södra tunneln). Maximalt tillåten 

inläckning är angiven till 0,5 1/min och 100 m enkeltunnel (täthetsklass 1). 

Bergkvaliteten är i stort sett bra med undantag av ett avsnitt (sektion ca 2/345 -
2/380) med nedsatt bergkvalitet i norra tunneln och starkt nedsatt bergkvalitet i 

södra tunneln. 
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I avsnittet med bra bergkvalitet är uppmätt inläckning i norra tunneln ca 0,5 I/min 
och 100 m. Inom avsnittet med nedsatt bergkvalitet uppgår uppmätt inläckning till 
1 - 1,5 I/min och 100 m. 

I avsnittet med bra bergk:valitet i södra tunneln är uppmätt inläckning mindre än 
0,5 I/min och 100 m. Inom avsnittet med starkt nedsatt bergk:valitet uppgår 
uppmätt inläckning till 1 - 2,5 I/min och 100 m tunnel. 

De högre värdena angivna för avsnittet med nedsatt respektive starkt nedsatt berg
kvalitet är uppmätta mellan utförd mätvall och stuff och innefattar en okänd mängd 
vatten från pågående aktiviteter i tunneln. Stillestånd vid helg är för korta för att 
awattna den delvis vattenmättade syltan. 

Pågående och planerade arbeten 

Viss efterinjektering har utförts i speciellt södra tunneln vid Sannegården. För när
varande pågår ett systematiskt efterinjekteringsarbete inom avsnittet med starkt 
nedsatt bergk:valitet. Denna efterinjektering utförs med hjälp av TACSS. Komplet
erande efterinjektering kommer också att utföras i norra tunneln. Avsikten med 
efterinjekteringen är dels att minimera antalet erforderliga dräner dels att nedbringa 
inläckaget till det maximalt tillåtna. 

Vid systematisk efterinjektering säkerställes genom infiltration att grundvatten
trycket, inom det avsnitt som skall tätas, motsvarar trycket för högsta naturliga 
grundvattennivå. 

Slutsatser 

När ca 55% av tunnlarna drivits kan konstateras att Vägverkets inriktning be
träffande projektering och byggande enligt den "svenska frisk:vårdsmodellen" varit 
framgångsrik. 

Redan innan slutlig kompletterande efterinjektering utförts kan konstateras att be
hovet av dräner inom hittills utförda tunneldelar är mycket litet. Innertak är endast 
planerat till ett mindre avsnitt närmast tunnelmynningarna. 

När vi framhåller framgången med den "svenska frisk:vårdsmodellen" vill vi sam
tidigt betona att framgången inte varit möjlig utan information till kunniga och 
engagerade bergarbetare framme vid stuff som genom sin yrkesskicklighet säker
ställt det goda resultatet. För detta fordras en ständig anpassning av tekniken till 
faktiska förhållanden. Berget lever och den kunnige bergarbetaren lever med 
berget. 
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