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ASPOLABORATORIET- ERFARENHETER FRAN SAMORDNING AV 
TUNNELBYGGE MED BERGUNDERSÖKNINGAR 

Lars Jönsson, projektchef, Siab. 

Äspölaboratoriet, beläget vid OKG:s kärnkraftverk strax norr om Oskarshamn på den 
svenska östkusten, byggs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. 

Laboratoriet ingår som en väsentlig del i SKB: s forsknings och utvecklingsarbete 
vad gäller slutförvaring av använt kärnbränsle och syftar bl. a. till att verifiera 
förundersökningsmetoder, insamla data för upprättande av modeller för grundvatten
strömning och transport av lösta ämnen samt metodutveckling för bergarbeten. 

Laboratoriets huvuddelar utgörs av: 
- tunnlar för undersökning ned till ca: 450 m:s djup under markytan. 
- hiss och ventilationsschakt mellan laboratoriets undermarksdel och markytan på 

Äspö. 
- servicesystem i form av hiss, ventilation, el, övervakning och kontroll, VA, grund-

vattendränage. 
- forskarby på Äspö. 

Bergentreprenaden är uppdelad i 7 byggdelar varav Siab har haft förmånen att mellan 
Augusti 1990 och Oktober 1993 få bygga delarna 1, 2 och 3a ned till ca 330 m:s 
djup. Vår del i byggandet bestod i huvudsak av: 

- en 1600 m lång tillfartstunnel, med arean 25 m2 och lutningen 1 : 7, från Simpe
varpshalvön ut till Äspö. 

- ett varv i den hexagonformade spiralen på Äspö, totalt ca 1000 m lång med arean 
25 m2 på raksträckorna och 43 m2 i kurvorna samt med lutning 1 : 7. 

- ett antal experimenttunnlar. 
- 3 fullortsborrade stigschakt, varav ett med diam. 3,8 m samt två med diam. 1,4 m, 

mellan nivån - 220 m och markytan på Äspö. 
- markarbeten för Äspö forskarby. 
- servicesystem såsom vatten- och dränageledningar samt permanenta el-installationer 

ned till sektion 2/600. 

Som framgår av beställarens syfte med laboratoriet så är själva anläggningen en'täm
ligen unik företeelse i svenskt bergbyggande. Den stora skillnaden till gängse obj~kt är 
att detta inte är ett kommersiellt projekt i vanlig mening utan fastmer ett forsknings
projekt. Ett forskningsprojekt med stort F. Det betyder att byggande och forskning/ 
undersökning är så inflätat i vartannat att gränserna dem emellan tenderar att suddas 
ut. 
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Visserligen var tillfartstunneln fram till sektion 0/800 tänkt som en mer eller mindre 
ren "byggsträcka", att nyttjas för intrimning av samarbetet mellan SKB:s undersök
ningsgrupper och Siab:s personal, men det blev snart ändring på det. Inte på in
trimningen men väl på det rena byggandet, men först en förklaring av ordet under- . 
sökningsgrupp. 

I förutsättningarna för entreprenaden ingick bl.a att varje salva skulle karteras. 
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Denna kartering utfördes av beställarens geologer, undersökningsgrupp, och fick ta en 
timmas tid under vilken inget annat arbete kunde bedrivas på stuff Var fjärde salva 
tillkom sonderingsborrning, 2 x 20 m, om inte omständigheterna krävde tätare sond
eringar, och en tryckuppbyggnadstest. Även denna test utfördes av undersöknings
gruppen och fick ta två timmar i anspråk. Detta kan inte anses vara något större sam
ordningsproblem, men som bergentreprenörer vet så betraktas alla moment utöver 
den rena tunneldriften som störande för "gubbarna" och eftersom berg är berg och 
överraskningarna stundtals många så gäller det att ta vara på tiden och att försöka få 
en så jämn rytm som möjligt. " F-n, vi som kunde fått en salva till och så kommer---". 
Nåväl, intrimningen gick ganska fort och när väl rutiner för avlämnande av stuffen 
mellan berggubbar och undersökare, och vice versa, hade finslipats så blev det, 
det där fina samarbetet mellan skiftbefäl/gubbar och geologer och respekten för 
varandras sysslor steg snabbt. Och just respekt för varandras förutsättningar och upp
gifter är ett absolut villkor för ett gott samarbete. Men för att få respekt, i ordets pos
itiva betydelse, krävs det kunskap och därför kan inte behovet av information och 
utbildning nog understrykas, och det gäller inte minst under jord. 

Vid valet av maskinutrustning lades stor vikt inte bara vid den tekniska kvaliteten, 
handlingarna ställde stora krav på bl.a borrprecision, utan även arbetsmiljön. 
Tunneln skulle ju bli arbetsplats, inte bara för Siab, utan också för en mängd 
olika personer, varav många var obekanta med underjordsmiljön. Dessutom väntades 
en stor besöksfrekvens då projektet var tämligen uppmärksammat både nationellt 
och internationellt. Valet föll på en Tamrock Datamaxi för salvborrningen, och en el
driven Toro 500 för lastningen. Uttransporten utfördes med 4-axlade Scaniabilar 
försedda med katalysator och partikelfälla. På så sätt fick vi en i dessa sammanhang 
ovanligt ren och frisk luft, så ren att den enda återstående luftförbättrande åtgärden 
vore att förbjuda tobaksrökning i tunneln. Som inbiten rökare tycker jag dock att 
man inte skall överdriva. 

Den 1 :e Oktober 1990 sköts, helt enligt tidplan, den första tunnelsalvan på Äspö
laboratoriet. På grund av leveranstid, fick vi börja arbetet med en något åldersstigen 
Strömnäsrigg i spänd väntan på Datamaxin som blev levererad på nyåret 1991. 
Som nämnts tidigare var sträckan ned till sekt 0/800 tänkt som en mer eller mindre 
"forskningfri" del, men forskare är ett vetgirigt släkte. Den stora frågan på arbets
platsen vid denna tid var sprängskador. I kontraktet föreskrevs en största tillåten 
skadezon på 0,3 m i tak och väggar, vilket ju får betraktas som normalt, men det 
kontroversiella var ordalydelsen att " för tunnelbotten eftersträvas sprängskadezon 
0,6 m" . Detta är möjligt att uppnå men inte helt lätt i samband med vanlig produktion, 
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Tabell 1. Sprängskadedjup, uppmätta med olika metoder 

Sprängplan Geologi Geofysik Vibration Hydrogeo Mikrospr Kaiser 
[ml [ml [ml [m2/sl [ml [ml 

Siab 1 vägg 0 0 .6 0.35 > 5.0 0.75 
(0.25-0.65) 

sula 0.2 1.0 1.3 f6 ·10·8 > 5.0 1.04 

(l.0-1.7) e 7·10·9 

Siab 2 vägg 0 0.3 0.35 > 5.0 0.22 
(0.25-0.45) 

sula 0 .6 1.4 (1 .3) rno·8 > 5.0 1.66 

e 5·10·9 

Siab 3 vägg 0 0.5 0.55 > 5.0 0.93 
(0.45-0 .75) 

sula 1.0 1.7 1.5 f 1-10·8 > 5.0 1.19 

(l.1-1.9) e 1 ·10·9 

Anmärkningar: 
Hydrogcologivärdena anger den specifika kapaciteten före och efter salvan. Mätningar har endast utförts i.sulan. 
Omskjutningar med kraftigare sprängämnen utfördes i sulan i tre av de fyra salvorna med sprängplan Siab 2. 
Mikrosprickor observerades längs hela borrlcärnan. 
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Figur 5. Plan över undersökningsområde 
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och särskilt inte vid rampdrivning utför i lutning 1:7. 

Alltså drogs projektet " Sprängskade-försök " igång under senvintern 91 och jag 
citerar ur Ulrika Hambergers, Sydkraft konsult AB, och min artikel: 
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"Borrprecision av största vikt vid undvikande av sprängskador? Tre olika borr- och 
laddplaner testades i totalt nio salvor. Försöket var det mest omfattande som hittills 
utförts i Sverige och innehöll geofysiska, hydrogeologiska och geologiska undersökn
ingar samt vibrationsmätningar och TV-filmning av borrhål. Resultaten pekar mot att 
de skadezonstabeller som används idag är för generella samt att den lokala geologin 
och borrningen av konturhålen i en tunnelsalva har en avgörande betydelse för skade
zonens utbredning. Det har också visat sig svårt att spränga skonsamt i sulan vid 
rationell tunneldrivning med de sprängämnen som marknaden erbjuder i dag." 
Jag skall inte fördjupa mig mer i teknikfrågorna men en hel del intressanta resultat 
kom fram, inte minst då det gäller svårigheten att definiera begreppet skadezon vilket 
klart belyses av de olika mätresultat som konstaterades beroende på vilken mätmetod 
som användes. ( se utdrag föregående sida ) 

Alltnog, här sattes samordningen på prov på allvar för första gången. Försöken pågick 
under nästan en månads tid mellan sektionerna 0/522 och 0/560. Arbetena bedrevs 
dygnet runt, i första hand för att mildra försökens inverkan på tidplanen, men som 
framgår av framdriften så blev inverkan stor i alla fall. I och för sig inte konstigt med 
tanke på att en mängd kärnborrhål utfördes, mätloggar, geofoner och andra sonder 
utplacerades, mätdata insamlades , allt detta utfört av en stor skara människor sam
tidigt som salvor borrades och laddades, bomsalvor togs om hand, det förekom 
sådana ( läs ovannämnda artikel). Lägg därtill att det hela utspelades i en 25m2:s 
tunnel och med ett allt överstigande krav på personsäkerhet. Här ligger en stor del i 
samordningsproblematiken för en entreprenör, säkerheten. Siab gick in i projektet 
med, och behöll hela tiden, ett allt överskuggande mål, nämligen att "ställa upp i alla 
väder". Jag vill i sammanhanget understryka att beställare och övriga inblandade giv
etvis har samma absoluta krav på säkerhet, men som samordningsansvarig även för 
arbetsskyddet gäller det att hålla tungan rätt i mun när företrädare för de olika dicipl
inerna kommer med önskemål om än det ena än det andra arbetet som helst skall ut
föras momentant efter beställning. Då får ibland viljan att "ställa upp" stryka flagg för 
säkerheten. Även de framdriftsmässiga, och därigenom de ekonomiska, frågorna kan 
under sådana situationer ge upphov till en hel del grubbel i ett entreprenörshuvud . 
För hur bra ett mängdkontrakt än är skrivet, i det aktuella utgick stilleståndsersättning 
när stuffen pga försöksverksarnhet ej var tillgänglig för ordinarie tunnelarbete, kan det 
aldrig bli heltäckande vid ett forsknings- eller annat projekt där delmålen växer fram 
under resans gång. 

Efter sprängskadeförsöken var det så dags för den fråga som skulle komma att domin
era arbetsplatsens liv mer än ett år framåt ända till finalen i Maj 1992, nämligen 
konsten att passera vattenförande, svårt störda zoner med samtidigt krav på 
begränsning av injekteringsmedlets spridning och inte minst under helt säkra 
förhållanden. Den stora utmaningen var NE-1, belägen intill själva Aspö, men fram till 
denna skulle vi även komma att passera två zoner, av mindre intensitet, de s.k. EW-7 
och NE-3.( se översiktsplan nästa sida) 
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Som en förövning sattes det i April 91 upp ett detaljerat injekteringsprogram för 
passage av EW-7, sekt.0/700 - 0/720. Inom parantes kan sägas att handlingarnas 
injekteringsbeskrivning helt följde vedertagna regler om injektering till stopptryck 
osv,och alls inga krav på någon särskild begränsning av injekteringsmassans spridning, 
men det står också att " Entreprenören skall under entreprenadtiden succesivt 
förbättra metodik för injektering". Det sistnämnda ett mycket bra underlag för långa 
diskussioner mellan beställare och entreprenör. Injekteringsprogrammet togs fram av 
Stabilator, vår UE för större injekteringsarbeten, och ett uppföljningsprogram av 
ansvarig forsk- nings grupp. Programmet innehöll bl.a begränsningen av max 80 l 
bruk per borrhål. Försöket utfördes i en för ändamålet utsprängd sidotunnel parallell 
med huvudtunneln och störde på så sätt inte framdriften i någon större grad. 

Nästa test utgjordes av NE-3, och nu började det bli besvärligt på mer än ett sätt. 
Injekteringsprogrammet upprättades nu av forskningsgruppen med strikta regler för 
hur injekteringen skulle utföras och därmed beskars både SKB:s byggledares och 
entreprenörens möjligheter att påverka skeendet. Jag vågar påstå att detta inte var ett 
utslag av något misstroende mot varken byggledare eller entreprenör, utan mer en 
bekräftelse på hur viktigt man från forskarhåll såg på kravet om minsta möjliga 
spridning av injekteringsbruket i den omgivande bergmassan. Man kan ju även som 
lekman inse betydelsen av att , för att använda kärnkraftsrelaterat språkbruk, så lite 
som möjligt kontaminera forskningsobjektet, bergmassan. Men nu började ansvars
fördelningarna mellan konstruktör, byggledare och entreprenör att bli otydliga på 
allvar. Ett drömläge för en entreprenör med "klippar instinkt" säger någon, men inte 
för Siab. Vi höll på vårt mål att " ställa upp för beställaren i alla väder". Men nog 
fasen var det besvärligt! Särskilt som zonen, mellan sekt 0/977 och 1/010, var av 
den fientligare sorten. Samtidigt som den var lite mottaglig för argument i form av 
injekteringsbruk, var den högst villig att släppa ifrån sig vatten med ett respektingiv
ande tryck på ca 1,4 MPa. I ett enda borrhål, dim 45 mm, uppgick inflödet till mellan 
500 och 600 1/min. Betänk nu att dränagekapaciteten, kontraktsenligt, uppgick till 
max 3000 1/min och att inläckaget från ovanliggande tunneldel utnyttjade ca 800 1/min 
så förstås att något " fepplande" med manschetter inte var tillåtet. Som sagt, utöver 
nämnda svårigheter tillkom begränsningarna i tillåten bruksmängd per hål, visser-
ligen höjd från EW-7:s 80 l till 600 l men i alla fall. Det upplevdes av gubbarna vid 
tunnelfronten som att slängas i havet med bakbundna händer. I sådana situationer 
sätts motivation och samarbetsförmåga på prov. Återigen, information om "varför" är 
av största betydelse. Efter att ha borrat 2820 m injekteringshål och pumpat in 49000 l 
injekteringsbruk av alla de sorter, utfört upptill 7 ominjekteringar på samma stuff, 
skjutit på oss vatten ( orsak : bruksbegränsning ), gått ifrån programmet vid två 
tillfällen ( på byggledarens inrådan), kom vi till sist igenom. Blev vi som byggare 
klokare? Tveksamt, men definitivt mer vana att hantera höga vattentryck, samordna 
forskning och byggande samt att umgås med forskare. En nog så viktig lärdom inför 
"mandomsprovet", NE-1. Ett annat väl så viktigt resultat var att byggledaren återfick 
mandatet att, i samråd med entreprenören, bestämma brukstyp, injekteringstryck och 
skärmborrningsmönster, dock med ett fortsatt krav på max 600 l bruk per injekter
ingshål. 
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NE-1 framstod verkligen som zonen med stort Z. Väl beskriven i prediktioner men 
ändå okänd. En försmak fick vi under de arton injekteringar, med växlande resultat, 
som utfördes mellan NE-3 och NE-1. Under ständigt stigande vattentryck träffade 
vi på dessa Nord-Sydligt strykande utlöpare från NE-1 . Vattentrycket började nu bli 
direkt riskabelt för manskapet vid stuff, och borrningsarbetet, särskilt då skarv -
borrningen, blev svårare och svårare. Det var ju så att det vattentryck vi mötte 
närmade sig och till slut översteg borriggens eget spolvattentryck. Ett annat nytt 
fenomen var att injekteringsbruket, kemiskt såväl som cementbaserat, allt oftare 
vägrade att härda. Fenomenet uppträdde dock utan systematik och ägnades kanske 
därför inte tillräcklig uppmärksamhet. Tillsammans med byggledaren, V alter 
Didriksson, Sydkraft Konsult, företog jag en resa till Norge för att söka erfarenheter 
ifrån tunnelarbete på stora djup och med stora vatteninläckage. Norrmännen har ju, 
eller hade, större vana från denna typ av arbete genom deras vägtunnlar under 
fjordarna. Svaret på konkreta frågeställningar blev oftast " det löser dom på stuff ". 
Och så är det, även i Sverige. Ett gott betyg för de enskilda byggarna, men ett 
frustrerande svar för den som saknar erfarenhet. Men vi lärde oss också, tex att hålla 
fast skarvstängema och att sätta manschetterna på plats även när bergets bort
stötningsmekanism arbetade för högtryck. Detta med höga vattentryck måste upp
levas handgripligen för att man rätt skall förstå vilka obehagliga överraskningar det 
kan ställa till med. Som tex när jag för att imponera på en chefsperson från Siab 
öppnade en manschett för att visa den högpotenta strålen varvid vattnet rusade in 
i vänster ärm på overallen , och slet av mig stöveln på höger fot. Nå, det finns ju värre 
överaskningar att råka ut för om man inte ser upp. Men kanske det kan belysa att 
även, i normala fall, triviala sysslor får en helt annan dignitet under höga tryck. Alla, 
i projektet involverade, fäste naturligtvis stor vikt vid frågan om tunnelstabilitet och 
risken för plötsliga vatteninbrott, så även Y rkesinspektionen som brevledes ställde 
krav på åtgärdsprogram. En särskild förstärkningsgrupp, med representanter från 
beställare, konstruktör, forskningsansvariga och entreprenör, tillsattes. Som ytterst 
ansvarig för personsäkerheten på arbetsplatsen, och därmed för förstärkningsarbeten 
under driftsskedet, upprättade jag med hjälp av nämnda förstärkningsgrupp en arbets
metodik för passagen av NE-1. Injekteringsprogrammet, som nu förnyades beroende 
på erfarenheter från NE-3, utarbetades dock fortfarande av forskningsansvariga. Det 
innehöll fortsatt restriktioner om max 600 l bruk / hål och baserades i huvudsak 
på användningen av Stabilators s.k. Bolmenbruk i ett antal varianter. 

Under Februari månad 92 närmade vi oss NE-1 som var predikterad att ha sin början 
runt sek 1/300. Nischer för kärnborrning slogs på ömse sidor av tunneln vid ca 1/050 
och 1/120 varifrån hål slogs för att närmare lokalisera zonen. Den södra zonfronten, 
tunneln drevs mot norr, gick att lokalisera men utsträckningen förblev okänd då det 
visade sig omöjligt att penetrera den med borrstängema. Zonen var alltså så svårt 
uppkrossad och leromvandlad att borrarna oupphörligen körde fast och endast lyck
ades tränga in någon meter. Att den innehöll mycket vatten blev vi dock varse. Vid 
sektion 1/290, uppskattningsvis 10 m från zonen, gjordes halt i tunneldrivningen och 
två nya borrnischer slogs vid sektionerna 1/275 och 1/285. Totalt åtta stycken provhål 
borrades för att om möjligt få mer information om zonen. 
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Figure 1. Map of NE 1 area. Striped tunnel part showes 
tunnel advance until May 25th 1992. 

Efter ca en veckas andhämtning och utvärdering av provningsresultat rullade vi åter 
igång med den fasta förutsättningen att äntligen fä knäcka den fruktade NE-1. 
Spotta i nävarna behövde vi inte göra, det var blött nog ändå. Redan det första inj
ekteringshålet i vänstersidan av stuffen höll på att knäcka oss i stället. Efter ca 10 m 
drog vi på oss vatten med en hastighet av mellan 1500 och 20001/rninvid ca 1,7 
MPa: s tryck Extra pump-ledningar var nu lyckligtvis dragna. Efter mycket slit fick vi 
till en injekteringsskärm, dock av tvivelaktig kvalitet. Nu började vi misstänka att 
provhålen från nischen vid sek 1/275 drog fram vatten i farlig närhet av 
vänsterväggen. Eftersom hålen var värdefulla ur undersökningssynpunkt togs beslut 
om att inte injektera igen hålen, men väl att föstärka tunnelsträckan 1/275 till 1/290. 
Efter ytterligare två injekteringsomgångar på samma stuff indikerade sondhål 
fortfarande obegränsade vattenmängder i vänsterväggen. Även hål slagna i tunneltaket 
upptill 15 m bakom stuff gav stora vattenmängder på endast 3-4 m:s djup. Det 
började rent ut sagt bli lite väl otäckt. Och nu var det dags för forskningen att 
underordna sig säkerheten. Samtliga provhål injekterades utan mängdbegränsningar, 
men fortsatt behölls en max gräns, som en eftergift för det tidigare så ambitiösa 
programmet, för vanliga injekteringshål men nu höjd från 600 till 1500 l bruk per hål. 
Totalt gjordes fem injekteringar på sek 1/290 innan vi vågade på oss en 2 m:s salva. 
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Vår största fasa var att skjuta fram vatten på stuff Förstärkning av salvan, och även 
efterföljande genom zonen, utfördes strikt enligt den upprättade metodiken. 
Sonderingen på stuff 1/292 visade återigen stora vattenmängder på ett djup av ca 8 m. 
Det betydde att vi lyckats med vår förutsättning att hålla vattnet minst 7m meter ifrån 
oss. Borrningen blev allt värre. Att borra en 16-håls skärm på två skift var en bedrift. 
Ur hålen kom inte bara vatten utan även lera och ibland rena finmakadamen i så stora 
mängder att icke föraktliga hålrum uppstod. Efter 4 injekteringsomgångar, och ett 
otal telefonmöten klämde vi så i med ytterligare en 2m:s salva och nådde sektion 
1/294.1/294 visade sig snart vara en verklig prövosten, men sondhålen visade återigen 
att vattenfronten låg ca 8 m framför stuff I så måtto var vi framgångsrika. Som 
tidigare nämnts uppstod problem med härdningen av injekteringsbruket. Detta 
problem tycktes accentueras alltmer med stigande tryck och vattenmängd. Den första 
åtgärden blev att förlänga tiden innan manchettbortagning men inte heller det hjälpte. 
Redan tidigt föreskrevs i injekteringsprogrammen II snabba bruk" för att om möjligt 
förhindra urvaskning. Därför användes i hög grad Bolmen bruk med stor tillsats 
av silicat för att få en snabb tillväxt av skärhållfastheten i brukets gelfas. Det är ju 
denna egenskap som gjort Bolmenbruket så framgångsrikt under mer normala 
förhållanden, lägre vattentryck. Men då urvaskningsproblemen och ominjekteringarna, 
blev alltmer frekventa dök tanken upp på att gelfasens maximala skärhållfasthet var 
otillräcklig för att stå emot trycket. Så samtidigt som arbetet på stuff fortsatte så 
vidtog sökandet efter ett "pangbruk11 som skulle vara pumpbart under tillräcklig tid 
för att kunna appliceras, och samtidigt ha ett mycket snabbt härdningsförlopp när det 
väl var satt på plats. 8 gånger injekterade vi stuffen på 1/294 innan vi vågade gå 
vidare och två gånger berodde det på gelningsproblem. En viss desperation spred 
sig i tunneln. Här var det inte längre tal om samordning, för man kan inte samordna 
en enstaka individ och det var just vad arbetsplatsens folk blev, oavsett formell till
hörighet. En individ som slet hårt med att lösa problemen. Det blev dags för nya 
grepp. Trots svårigheter att borra, beslöt vi att genom, i detta sammanhang långa, 

15 m: s hål leta efter NE-1 : s pulsåder och de stora kaviteter som vi , tack vare en 
mycket skicklig geolog från RS Consulting, visste fanns i zonen. Detta tillvägagångs
sätt, att lämna ett i stort sätt förutbestämt skärmmönster, berodde i hög grad på att 
delar av stuffen var helt oemottaglig för bruk helt i linje med ovannämnde geologs 
uppfattning . Alltså hade NE-1 samma dåliga uppförande som NE-3 fast etter värre. 
Trots problem med härdning av bruket blev injekteringen ganska lyckad och vi tog ett 
skutt på hela 3m framåt. På stuff 1/297 prövade vi både Tacss och Promt, ett franskt 
naturligt snabbhärdande cement, med en tillsats av Rescon T. Tacss, polyuretan
baserat, som liksom Bolmen-bruket är alldeles utmärkt under normala tryck, hade 
tydliga problem med härdningen vilket senare framgick av att oreagerat material rann 
ut ur stuffen efter salvan och genast reagerade. Promten var ett försök att hitta tidig
are omnämnt " pangbruk" . Det går nämligen att i viss mån styra härdningsförloppet 
med hjälp av citronsyra, dock inte i önskad utsträckning. Rescon T är en välkänd 
produkt som används som betongtillsats vid undervattensgjutningar, där den förhind
rar utvask."ling vid fri störtning i vatten. Problemet var bara att Promt/Rescon T -
blandningen orsakade en våldsam skumbildning i blandaren, så våldsam att exper
imentet omedelbart fick avbrytas. Under tiden blandades det för det vilda i Siabs: fika-
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rum, dock i mindre skala än i tunneln, nämligen i plastmuggar. Det är frapperande vad 
mycket som kan uppnås med hjälp av en kaffemugg och en sked. Calciumklorid, 
vanligt vägsalt, är ju sedan länge känt som en accelerator för betongmassa fram
förallt vid vintergjutningar, men då i låga koncentrationer, pga ökad armeringskorro
sion tillåts högst 1,5% av cementvikten i tillsats, så låga att inget märkbart resultat, 
vad gäller snabbare härdning, kunde ses i kaffekoppen. Vid en blandning av injekt
eringscement och vatten 1:1 , samt med tillsats av 15% CaCl började det-hända saker. 
Härdningen gick så snabbt att pumpbarheten syntes klinga av alldeles för fort. Det 
är nu kaffeskeden visar att om man stör härdningsprocessen genom att vispa runt, så 
återfår blandningen flytegenskaper som en vanlig cement-vattenblandning.När man 
sen slutar att vispa så gelar blandningen mycket snart och får en mycket snabb håll
fasthetstillväxt. Resultaten var så uppmuntrande att KTH i Stockholm kontaktades 
för att mer vetenskapligt utreda och ev. konfirmera gjorda iakttagelser. 
De två sista av totalt fyra injekteringar på stuff 1/297 utfördes med cement/salt
blandningen, det s.k. Siab-bruket, och från och med detta var problemet med härdning 
och utvaskning över. Sektionerna 1/299 och 1/301 , vi fortsatte med 2 m:s salvor, 
krävde endast två injekteringsomgångar vardera för att stoppa inläckaget som nu hade 
minskat betydligt. Nu var vi emellertid alldeles intill zonens mest intensiva del och då, 
trots att risken för stora vatteninbrott hade minskat betydligt, bergkvaliteten krävde 
största försiktighet slogs en extra rad injekteringshål ovan de tidigare satta Titan
stagen. Meningen var att genom urspolning av grus och lera skapa ett hålrum som 
efter injektering skulle samverka med Titan-stagen och bilda ett extra skydd i taket. 
Zonen stupade i spetsig vinkel mot tunnelplanet och skulle alltså först visa sig i taket. 
Risken var att vi med nästa salva skulle slå bort stödet för den lerblandade 
grushögen som hängde ovanför oss ( jfr. med att tunnla sig genom botten på en 
över hundra meter hög grussilo ), och skulle, även ett mindre, ras inträffa skulle 
antagligen "injekteringsstrumpan" runt tunneln knäckas och katastrofen fullbordas . 
Tunneln hade därefter bättre lämpat sig för ett havsfiskelaboratorium! 
Med dom framtidsutsikterna nöjde vi oss med en 1 m:s salva. När vi med andan i 
halsen kom ner på stuff efter salvan, kunde vi se zonen framträda från tak och ca lm 
ned under anfangshöjd. Torr och fin, med gruset stabiliserat av injekteringsbruk. 
Ytterligare en 1 m:s salva slogs fram till sek l/303. Nu framträdde zonen runt hela 
tunneln, fortfarande torr och fin, och det bästa, i vänster anfang syntes åter berg. 
Nu kände vi att detta skulle gå vägen, så vi vågade oss på en 2 m:s salva, som blev till 
3 m efter skrotning. På sektion 1/306 hade zonen, fortfarande torr och dessutom mar
morerad av injekteringsbruk, krupit i väg till högersidan. Nu var glädjen total, och 
trots att vissa röster varnade för överdriven eufori, drog vi iväg en 4 m:s salva dock 
fortfarande i ett mycket försiktigt utförande. Därmed var NE-1:an slutgiltigt, fastän 
att den även i framtiden kommer att kräva passning, besegrad. Zonens mindre inten
siva del sträckte sig till sek 1/340 men medförde fortsättningsvis inga större problem. 
Så efter att i två månader slitits mellan hopp och förtvivlan, borrat 6200 m inj .-hål, 
pumpat in över 85000 l bruk, slagit bult och Titanstag med en sammanlagd längd av 1 
km, sprutatl50 m3 fiberbetong, åldrats 6 månader, på en sträcka understigande 30 m, 
hade vi åter fast mark under, och över, oss.( se föregående sida) 

Efter NE-1 :an förbättrades bergkvaliteten markant. Endast enstaka injekteringar och 
förstärkningar behövdes utföras på sträckan ned till sek 2/600. NE-1: an ville dock 
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fortfarande ge oss tjuvnyp genom sina utlöpare. När vi nedåt sek ca 2200 åter ändr
ade tunnelriktningen till att bli närmast parallell med dessa, höll vi på att missa, trots 
vinklade sondhål, en av dom med endast en meter. Alltså ett sondhål var helt torrt
medan nästa endast 1 m ifrån gav över 1000 l /min. Trycket var nu uppe i ca 3,0 MPa 
men injekteringen gick helt rutinmässigt." Siab-bruket" fungerade oklanderligt. 

För den som vill tränga djupare in i teknik och faktiska omständigheter, kan rekom
enderas SKB: s rapporter som är en outsinlig källa för kunskap. Ty det vore synd om 
all denna information bara kom" forskningen" till gagn Här finns mycket att hämta 
även för praktiker under jord, inte minst vad det gäller att föra injekteringskonsten 
framåt. Injekteringsprogrammen, med dess begränsningar, var ju inte framtagna för 
att "djävlas", om nu någon trodde det, med entreprenör och berggubbar, utan för att 
förvandla injekteringsarbetet från 11 svartkonst" till ett mera greppbart inslag i berg
verksamheten. Och även om vissa kritiker, som alltid i efterhand, tyckte att passagen 
av NE-1 :an kunde gjorts mycket bättre med andra medel och metoder, så vill jag 
hävda att passagen i högsta grad var lyckad under de förutsättningar och omständ
igheter som gällde, och att både byggare och forskare fick ovärderliga kunskaper 
inför framtiden. Och förresten hur många sådana här passager, under stora vatten
mängder och höga tryck i extremt dåligt berg, med ambitionen att begränsa injekt
eringens utbredning har skett i världen? Det kan inte vara många. Men erfarenheten 
ger all anledning till att fortsätta utvecklingen, och då i synnerhet vad gäller injekter
ingsmetoder. Vem vet vi kanske behöver kunskaperna när, i skrivande stund fortsätter 
det politiska rävspelet runt brons vara eller inte vara, Öresundstunneln skall byggas. 

Ja, det var mycket om injektering och andra prövningar och lite om samordning, som 
det här föredraget egentligen skulle handla om. Men risken är att uttalanden om sam
ordnings- och samarbetsfrågor utan att teckna en bakgrund ,som försökts ovan, blir 
ett antal intetsägande floskler. 

Mina erfarenheter är i korthet som följer: 
- Samordning av bergarbeten och undersöknings-/forskningsaktiviteter medför inga 
större problem, trots ibland oklara ansvarsfördelningar och delvis grumliga förutsätt
ningar, under ett absolut villkor, och detta får inte betraktas som en plattityd: det är 
blodigt allvar, nämligen att" den goda viljan" finns hos samtliga inblandade parter. 
Forskningsprojekt är och måste väl, av naturnödvändighet, vara dynamiska, och ju 
mer dynamiska de är , desto mer komplicerade rollfördelningar kan uppstå i ett 
kontraktsförhållande mellan beställare/entreprenör. Då är det viktigt att bägge även 
förstår varandras ekonomiska vardag. Det måste ge' s och ta' s. Skulle var och en 
endast se till sin egen fördel skulle samarbete, och därmed samordningsmöjligheter, 
omedelbart kollapsa med ett mycket, för alla parter, olyckligt resultat. 
Jag tror att vår beställare SKB instämmer när jag säger att Äspölaboratoriets delar 
1 - 3a gav ett lyckat resultat, och min bestämda uppfattning är att ett bättre samarbete 
under svåra förhållanden får man leta länge efter. 
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- Framtiden kommer säkert att medföra allt mer tekniskt komplicerade underjords
byggen, där dynamiken blir lika stor oavsett om ändamålet med objektet är ren 
forskning eller rent kommersiell användning, och där undersökare/forskare blir ett lika 
självklart inslag i miljön som någonsin bergsprängaren. För att ytterligare optimera 
samordning/samarbete bör man kanske tänka på bl.a följande: 
- skapa kontraktsförhållanden med bättre incitament än ren mängdreglering. 
- välja personal på samma sätt som idrottsledare tar ut lagspelare. 
- hålla motivationen på topp genom att kontinuerligt informera samtliga aktörer. 
- skapa " Vi-anda ", alla behövs för att nå målet. 
- att det inte bara är tekniken som behöver utvecklas, utan även människan. 

Självklarheter!, kanske, men inte alltid så lätta att leva upp till . Kan vi det. så kan vi 
tillsammans ärade kollegor, för att travestera en järnvägsbyggare under Amerikanskt 
1800-tal, bygga tunnlar ända in i Helvetet! 
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1992-03-27 

Lars Jönsson 

ÄSPöLABORATORIET 

BERGDRIVNINGSMETODIK VID PASSAGE AV ZON NE-1 

Allmänt: 

Nedanstående arbetsgång och driftförstärkning förutsätter att en injekterings-skärm med utbredningen minst 7 m utanför tunnelkont
uren och med en täthet minst motsvarande ett maximalt tillåtet 
inläckage av 5 1/min i de nedan angivna kontrollhålen, åstadkommes 
Skulle så ej vara fallet, skall tillräckligt dimensionerad perm
anent-förstärkning utföras innan tunneldrivningen fortsätter. 
Permanent-förstärkningen bör under alla omständigheter utföras 
inom en månad från drivningstillfället. 

Under sonderings- och injekterings-borrning skall hänsyn tas till 
förekommande slag- och sprickriktningar vid ansättning, hålrikt
ning och val av hållängd. 

Injekteringsarbetena utförs enligt separat upprättat program. 

Dränering för att avlasta förstärkningen från vattentryck närmast 
tunnelkonturen skall ske genom perforering av betongen med korta borrhål. 

Kontrollhål (se A) skall kontinuerligt slås f.o.m. sekt. 1/292 och 
till dess zonen är passerad. Hålraden slås med ett avstånd av 5 m i tunnelns längdriktning och alltid ca 5 m bakom stuff.Hållängden 
väljes, beroende på möjlig maximal stickning, så att kontroll av injekteringsskärmens utbredning verkligen uppnås.Hålen lämnas 
öppna för observation.Skulle vattenflödet öka utöver tillåtna 5 
1/min, måste åtgärder genast vidtagas.I första hand genom ny inj
ektering, i andra hand genom ytterligare föstärkning. 

I övrigt skall arbetena utföras enligt kontraktshandlingarna 13:1 samt 13:2. 

Anvisningar, (se A) o.s.v., refererar till bilagda ritning. 
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Arbetsgång: 

1: Mindre intensiv del. 

a: Borrning av förinjekteringsskärm.Hållängd 9 m, ev. 12 m.(se B) 
Om stora vattenflöden påträffas,begränsas hållängden så att 
skärmen med liten överlappning når den vattenförande zonen. 

b: Injektering, grovtätning, utföres med modifierat Bolmenbruk, 
tungt, snabbhärdande.Prov på injekteringsmassan tas för var 
5:e sats. Proverna förvaras vid stuff och hållfasthetsutveck
lingen (skjuvhållfastheten) skall kontrolleras och befinnas 
vara tillfredsställande innan pkt c påbörjas. 

c: Ny skärm borras, varvid Titanstag typ 30/11 med L= min 6m 
appliceras i injekteringsskärmens takhål, anfang-anfang, 
c/c max 1.0 m (se C).Stagen förses med manschette r typ 
Siab-Äspö.Injektering, fintätning, utföres med Bolmenbruk . 
Titanstagens längd kan ökas, om så motiveras ur injekterings
synpunkt(injekt. via stagspets).Om bergkvaliteten så medger, 
och det ej är motiverat ur injekteringssynpunkt, kan Titan
stagen ersättas med kamstål Ks 40s, varvid vanliga manschetter 
anbringas bakom dessa och injekteringen utföres på vanligt 
sätt. Provtagning och bedömning utföres lika pkt b, innan pkt d 
påbörjas. 

d: Sondering på stuff utföres(se D). 

e: Salvlängden bestämmes av avståndet a (se E), med kriteriet~ 
påträffat vattenflöde i sondhål ~ 5 1/min.Salvlängden får dock 
aldrig överstiga 3,0 ro.Dubbel slätsprängnings-förfarande använ
des kontinuerligt. 

f: Efter salva, och omedelbart efter det att spränggaserna har 
vädrats ut, pålägges minimum ett påslag fiberarmerad sprutbet
ong i tak, anfang-anfang.Ihoptryckning eller utlastning av 
sprängmassorna får bara ske intill den grad att btg-sprutningen 
möjliggöres. · · 

g: Efter utlastning, påföres omedelbart ytterligare fiberbetong 
intill dess att tak och väggar är försedda med totalt tre på
slag (8 -9cm ). 

h: Systembultning utföres av tak med början 1 m under anfang, 
c/c 1,35 m (7 bult vid aktuell area).Raderna sättes så , att 
oberoende av salvlängd, ett c-avstånd av . 1,5 m i tunnelns 
längdriktning erhålles.Bultlängden skall vara 4 m.Rö r bult, 
typ örsta (expander-förankring ), användes där bergstrukturen 
så medger.I övrigt användes bult typ Swellex.Om rörbult anv
ändes, skall denna injekteras i samband med nästkommande stuff
injektering.Skulle av någon anledning injekteringen fördröjas, 
måste rörbulten efterdras.All bult skall förses med bricka. 
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2: Intensiv del. 

a: Se pkt 1:a. 

b: Se pkt l:b. 

c: Se pkt 1:c, med följande ändringar och tillägg: 

titanstagen placeras med c/c 0.5 m i tak, anfang-anfang, och 
med c/c 1.0 m i väggar, med början ca 1 m ovanför sulan. 

d: Se pkt 1:d. 

e: Se pkt 1:e, med följande ändringar och tillägg: 

141 

salvlängden får aldrig överstiga 2,0 m.Kranshålen i tak,anfang 
- anfang och ca 1 m ner på vägg, ansättes med c/c 0,3 m. Endast 
vart annat hål laddas. Maximal spridning av tändarnumren skall 
eftersträvas. 

f. Se pkt 1:f, med följande ändringar och tillägg. 

efter utvädring av gaser pålägges min två påslag fiberbetong. 

g: Se pkt l:g. 

h: Se pkt l:h, med följande ändringar och tillägg: 

även väggarna systembultas lika taket.Bult typ Swellex skall 
användas. Sprutbetongbåge (se F) utföres intill 1 m från stuff. 
Bågen föres ned på rensad sula och tillräckligt djupt under 
färdig höjd på tunnelgolv för att kunna integreras i en ev. 
bottengjutning. 
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