
© 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1994

115 

UTSPRÄNGNING AV BERGRUM UNDER KUNGLIGA BIBLIOTEKET 
I STOCKHOLM 

Civ.ing Göran Manell 
NCC ANLÄGGNING 
STOCKHOLM 

Annex •' 

Boksamlingarna i Kungliga Biblioteket har sitt ursprung i det 
bibliotek, som Vasakungarna byggde upp under sina härjningståg 
bl.a under 30-åriga kriget. Många dyrgripar förstördes vid den 
stora branden 1679 när det gamla slottet Tre Kronor förstördes. 
De verkliga rariteterna Djävulsbibeln och Västgötalagen klarade 
sig lyckligtvis oskadda. Det av Tessin ritade slottet uppfördes 
och i en flygel byggdes åter boksamlingarna upp. 
Sedan 1629 gäller en tryckeriförordning, som ålägger alla 

tryckerier att leverera ett exemplar av allt tryckt material till 
Kungliga Biblioteket. Volymen blev med tiden följaktligen 
imponerande. Vid mitten av 1800-talet räckte utrymmena i slottet 
inte längre till och man beslöt att bygga ett nytt Kungligt 
Bibliotek i Humlegården. Det byggdes efter förebild från kontinen
ten med en gjutjärnsstomme. Gjutjärn var tydligen materialet på 
modet vid den tiden; bland annat byggdes ju samtidigt eifeltornet 
i just gjutjärn. Kungliga Biblioteket på sin nuvarande plats 
invigdes 1878. 



© 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1994

116 

Det är ju väldigt litet och man kan fråga sig om all denna 

borrning verkligen tjänat ett vettigt syfte. Man hade nog med 
hjälp av vattenförlustmätning kunnat begränsa borrningsinsatsen 

och genom bättre val av injekteringsmedel nått ett kanske bättre 

resultat till en billigare penning. 
Slutresultatet blev trots allt väldigt bra. Bara på enstaka 

ställen framträder fuktgenomslag och något dropp, som uppstod 

först när pallarna var utsprängda . Det visade sig att i samband 
med sprängningen av bottenpallen rörde sig på grund av horisontal

spänningar bergrumsväggarna 3 mm mot varandra. 
Samtidigt med bergrumsdrivningen bedrev Chalmers ett forknings

projekt. Bl.a gjorde Helen Andersson diverse injekteringsförsök 
i transporttunneln, vilka hon kommer att redogöra för i morgon på 

bergmekanikdagen. 
Själva utsprängningen skedde med konventionella metoder: 

Transporttunneldrivning ner till gallerinivån, utsprängning av 

galleriet med pilotort och stross, två liggarpallar. I samband med 
utsprängningen av galleriet tog vi också ut de fyra schakten upp 

till själva biblioteket. Vi långhålsborrade nerifrån och sköt oss 

sedan uppåt. För att inte oroa personalen i biblioteket sparade vi 
de översta 2 metrarna till absolut sista tänkbara tidpunkt. 

Beträffande de anställda i biblioteket var de till en början 

oroade av våra aktiviteter, men efter att ha ordnat studiebesök 

för hela styrkan nere i berget blev de mer positivt inställda. 

Detsamma gällde de i grannskapet närmast berörda. Som många säkert 

känner till förlöpte starten av bygget inte problemfritt. 

Förskärning och första delen av transporttunneln ligger i ena 

körfältet av Engelbrektsgatan. Avståndet till närmaste affärs
fastighet, bl .a en restaurang, är 10 m med mycket stora 

skyltfönster ut mot gatan. Fastighetsägaren tillät inga åtgärder 

på fönstren för att förebygga skador. Vibrationer och stenkast kan 

man bemästra, men luftstödvågen visade sig vara ett värre problem. 
Vid fyra salvor splittrades något av skyltfönstren och stämningen 

på och omkring arbetsplatsen var spänd. 
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Biblioteket ritades ursprungligen för en boksamling om 200 000 
volymer och för en handfull tjänstemän som skulle sköta dessa. 
En av dessa tjänstemän var under några år August Strindberg . 
Idag finns 3 miljoner volymer i samlingarna och 250 personer 
arbetar här. Den årliga tillväxten är 2 hyllkilometer. 
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För att klara framtida funktion av biblioteket genomförs under 
tiden 1992-1996 ett stort renoveringsprojekt, som innebär 
modernisering av arbetlokaler för personal, lokaler för allmänhet 
och forskare samt utökning av lagringsvolymen i 2 st bergrums
magasin utsprängda under biblioteket, och det är ju just detta 
vi skall tala om här. 
Bergrummen, varav det ena ligger rakt under biblioteket endast 
15 m under källargolvet, är 150 m långa, 15 m breda och 19 m 
höga. Total volym 110 000 tfm3

• Förskärning och transporttunnel 
ligger särdeles besvärligt till halvt inne på Engelbrektsgatan 
nere vid Engelbrektsplan, dvs endast ett stenkast från Stureplan . 
Före byggstart hade man gjort en riskanalys över området. 
Birger Jarlsgatan var en gång i tiden en bäck mellan Brunnsviken 
och Nybroviken som sedermera blivit igenfylld. Husen i området 
är således grundlagda på fyllnadsmassor och står på träpålar, dvs 
känsliga för grundvattensänkningar och vibrationer. 
För att klara grundvattennivåerna var naturligtvis kraven på 
tillåten inläckning hårda: maximalt 2 1/min och 100 m tunnel. 
Beställaren hade föreskrivit vägen för att uppnå detta. Genom 
generell förinjektering med SH-cement och ovanligt mycket 
injekteringsborrning. I princip ville man åstadkomma ett 5 m 
tjockt skal runt alla tunnelkonturer genom att borra 16-18 m 
långa hål i en skärm framför sig med maximalt 1 m hålavstånd 
udd. Överlappet skulle vara minst 8 m. Man kunde alltså efter 
injekteringen gå två salvor, sedan ny injektering osv. 
Det blev så småningom ett ansenligt antal borrmetrar, drygt 
120 000 bm (jämför med utsprängd volym 110 000 tfm). Berget i 
sig visade sig vara ovanligt tätt. Vi injekterade enligt gängse 
förfarande och fick in i snitt 1 kg/bm. 
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Vi provade med olika kiltyper, minskade indriften, delade salvor 

och vad som kunde tänkas påverka förloppet. Vi mätte styrkan på 

luftstötvågen och registrerade med skrivare. Enheten man mäter i 

är pascal. Vid några salvor översteg vi 1000 Pa mätt omedelbart 

framför rutan och där låg tydligen gränsen för vad just dessa 

rutor klarade. De största påkänningarna orsakades i allmänhet av 

något av de 4 första hålen dvs kilen där försättningen är minst . 

Man brukar ju hoppas att sådana problem minskar när man kommer 

längre in i tunneln, men så var det inte den här gången. Inte 

heller det faktum att vi gick igenom en skarp kurva minskade 

problemet. Först när vi kommit in en bit i själva bergrummet 

minskade topparna på luftstötvågen. 

Vibrationerna innebar inget större problem . Själva biblioteks

byggnaden låg mest utsatt till då vi gick med taket i bergrummet 

endast 15 m under källaren. Gränsvärdet var satt till 46 mm/s. 

Vi provade oss fram till lämpliga tändföljder och det visade sig 

vara möjligt att skjuta normala salvdjup 4,5 m. 




