
© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

TUNNELBANAN TILL SKARPNÄCK 
TÄTNINGS- OCH FÖRSTÄRKNINGSARBETEN 
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stockholms tunnelbanor omfattar idag 100 stationer och 

har en banlängd på över 100 km. Den senaste utbyggnaden 

är den som nu pågår till det nya bostadsområdet Skarp

näck, beläget i Stockholms sydöstra förorter. 

Beställare av denna bansträcka är AB Stockholms Lokal

trafik (SL), som har anlitat Stockholms gatukontor för 

byggledningen. Hösten 1989 antogs Skanska/Stabilator 

som entreprenör för stomarbetena. Dessa pågår fram till 

hösten 1992. Banan kommer att vara i trafik 1994. 

Omfattning 

Den nya utbyggnadsetappen ansluter till den befintliga 

banan vid viadukten över Sockenvägen och dyker sedan 

ner via en betongtunnel in i berget något norr om nu

varande Bagarmossens s·tation. Denna ersätts med en ny 

underjordsstation. Banan fortsätter sedan i bergtunnel 

fram till gränsen för denna utbyggnad. På sträckan 

byggs två stationer i berg, den nya Bagarmossen och 

Skarpnäck. Bagarmossen utformas som en sk trumpetsta

tion dvs med en spännvidd på 21 m i den ända där upp

gången byggs och ca 14 m:s bredd i den andra. Skarpnäck 

planeras för två uppgångar och har därför en spännvidd 

på 21 m genom hela stationen. Den har därmed större 

spännvidd än någon annan bergstation i tunnelbanenätet. 

Hela utbyggnaden har en banlängd av 2.300 m, varav ca 

1.600 m går i berg. Den totala bergvolymen är 160.000 

m3 • För de omfattande tätningsarbetena planerades att 

ca 145.000 m borrning erfordrades för att utföra injek

teringen. Vad vi sett hittill s (jan 1992) verkar mäng

den stämma bra. 

Täta tunnlar 

På större delen av sträckan ligger banan i lerområde, 

där en grundvatte nsänkning skulle ge stora och kost

samma sättningar. Stora krav har därför ställts på 

mycket täta tunnlar, speciellt i avsnittet kring 

station Skarpnäck. Som en av de första större under

jordsarbetena har kraven fastställts i en vattendom. 

Där föreskrivs bla vilka grundvattennivåer, som inte 
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får understigas och hur dessa nivåer mäts, både under 

byggnadstiden och sedan banan tagits i trafik. För att 

klara dessa krav, har ett omfattande injekterings

program föreskrivits med olika "klasser" för injekte

ringsarbetet. Principerna stämmer i huvudsak överens 

med de "Bergtekniska Anvisningarna", som tillämpas för 

bergtunnelarbeten i Stockholm. Principen för hur injek

teringsarbetet var tänkt att utföras framgår av dessa 

anvisningar. De har redovisats på bergsprängnings

kommitten 1982. För ytterligare information hänvisas 

till dokumentationen från detta möte (sid 231-243 ) . 

På Sträckan har i handlingarna angivits hur mycket 

vatten som tillåts läcka in. Mängdernå varierar mellan 

2 och 5 liter per min och 100 m bansträcka. Dessa mäts 

över dammar som byggs tvärs tunnlarna. Några är ut

formade så att de automatiskt skall registrera vat

tenmängderna, när banan är i trafik. 

Om injekteringsarbetet inte lyckas helt, har förbere

delser gjorts för att infiltrera vatten både från tun

neln och från markytan. 

Bergförstärkning 

Bergtunnlarna har på denna bansträcka liksom på de 

flesta övriga delsträckor i Stockholms tunnelbanenät 
planerats att förstärkas med i huvudsak bergbultar och 

torrsprutad fiberbetong. Dock -har för första gången 

möjlighet funnits att alternativt använda våtsprutad 

fiberbetong i stationerna. Peter Jonsson kommer i sitt 

avsnitt redogöra för entreprenörens syn på denna möj

lighet. 

Bergtäckningen har varit tillfredställande över hela 

sträckan med undantag av två avsnitt. Vid norra delen 

av stn Skarpnäck där spännvidden är 21 m var täckningen 

ca 10 m. Här har utsprängningen fått ske med pilot

tunnel från vilken bultförstärkning skett innan hela 

spännvidden sprängts ut. Stationen är sedan förstärkt 

med 75 mm fiberbetong. Liknande teknik har tillämpats 

med mycket stor försiktighet vid ett avsnitt norr om 

stn Bagarmossen. Bergtäckningen var här endast 1,6 m i 

en tunnel med spännvidden 4,5 m . . . 

Kostnad 

Hela utbyggnaden har kostnadsberäknats till 430 Mkr 

( 1989 års prisnivå) varav stomarbetena utgör ca 250 
Mkr. Av dessa utgör berg- och förstärkningsarbetena 65% 

och betongarbetena resterande 35%. 
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TÄTNINGS- OCH FÖRSTÄRKNINGSARBETENAS UTFÖRANDE 

Peter Jonsson, STABII.ATOR 

Tätnings- och förstärkningsarbetet vid Skarpnäcksutbyggnaden var från början 
avsedda att utföras med traditionella metoder. I samråd mellan beställarsidan, 
SL/Gatukontoret och entreprenören, Skanska/Stabilator förändrades och 
kompletterades utförandet för att ge bästa teknisk-ekonomiska utformning. 

Tunnel tätning 

En rationell lösning av problemet med de mycket höga täthetskraven i tunnlarna var 
en nyckel till framgång för arbetet. Konventionell injektering med cement-bentonit 
eventuellt kompletterad med kemisk injektering mötte inte önskemålet om samtidig 
snabb framdrift och hög tätningsgrad. Ett accelererat bruk baserat på cement
bentonit, tidigare använt och utprovat på ett antal större anläggningsarbeten 
presenterades och befanns efter kritisk granskning vara lämpligt. 

lnjekteringsarbetet har inneburit kontinuerlig förinjektering av hela tunnelsystemet 
med trumpeter borrade efter var tredje salva. Överlappet i längdhänseende har varit 
fem !Ileter. Omfattningen av injekteringen har varierat från 18 hål/stuff vid 
enkelspårstunnlar upp till 56 hål/stuff i Skarpnäcks station. 
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Injekteringstrumpet i Skarpnäcks station, klass I med omfattning av vattenförlust
mätning och presumtiva kontrollhåll utmärkta. 
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Systemet för injektering har ändrats i och med användandet av accelererat bruk. 

Den i programhandlingarna . omfattande vattenförlustmätningen har reducerats så att 

c:a 50-60% av hålen mätts- före injektering på de ställen där täthetskraven varit 

störst. På andra ställen har denna provning helt uteslutits. P.g.a kravet på täthet och 

för att få en rationell och snabb framdrift har alla hål i trumpeterna injekterats. En 

maxvolym av 1.000 lit/hål har tillämpats då sluttrycket 2,0 MPa ej uppnåtts. Vid 

sektioner med speciellt höga täthetskrav har hål i bottenraden med vattenförluster 

understigande 0,5 I/min, m, MPa injekterats med kemiskt injekteringsmedel. I och 

med de styrda härdningsförloppen hos de använda injekteringspreparaten har 

borrning för nästa salva kunnat påbörjas direkt efter avveckling av 

injekteringsutrustningen. 

Omfattningen av injekteringsarbetet har inneburit injektering av 312 trumpeter samt 

ominjektering vid sex tillfällen p.g.a läckande salvhål. Efterinjektering har utförts i 

begränsade partier och har främst innefattat tätning av läckande bulthål. Totalt har 

förbrukats 900 m3 accelererat cementbentonitbruk och 20 m3 kemiskt 

injekteringsmedel. 

Den vattendom som legat som grund för arbetet har ställt krav på upprätthållande 

av grundvattennivån inom bedömt stömingsområde. Det svåraste partiet har varit 

tunneltvärsnittet i norra delen av Skarpnäcks station där såväl stationshall, 

uppställningsspår och rulltrappsschakt ingått i den sektion där endast 2 lit/min och 

100 m varit tillåten inläckning. Där har, som enda del i arbetet, konstaterats en 

något högre inläckning än tillåtet varför infiltration använts för att säkerställa 

grundvattennivån ovan tunneldelen. 
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De inläckande vattenmängderna har under byggnadstiden mätts vid tillfälliga 
mätdammar. Värdena visar .att den totala mängden inkommande vatten från berget 
understiger tillåtna värden. Ett samarbete mellan beställare, byggledning och 
entreprenör har här lett till att ett gott slutresultat nåtts samtidigt som hög framdrift 
av sprängningsarbetena kunnat bibehållas. 

Bergförstärkning 

Sprutbetongen var i förfrågningsunderlaget beskriven som torrsprutad och i 
förekommande fall armerad med armeringsnät. I handlingarna fanns en möjlighet att 
som alternativ utföra fiberarmerad sprutbetong som förstärkning av stationstaken. 
Från entreprenörhåll fanns ett stort intresse att utnyttja möjligheten att använda 
fiberbetong då detta reducerar byggtiden och arbetskraftbehovet. Konsortiet 
Skanska/Stabilator önskade därför att få utnyttja denna möjlighet. Beställaren 
krävde ytterligare dokumentation som verifierade att de ställda kraven kunde 
uppnås. Det beslutades att en provyta skulle utföras och utvärderas. 

De parametrar som mättes var tryckhållfasthet, vidhäftning och fiberinnehåll och de 
visade sig uppnå de kravnivåer som lagts. Nämnas kan att tryckhållfasthetskravet 
varit K35, vidhäftningskravet 0,3 MPa och kravet på fiberinnehåll 75 kg/m3 Dramix 
30/0.50 i konstruktionen. Samtidigt utvärderades fiberbetongens samverkan med 
bergbultar med påsvetsat tvärjärn. Dessa skulle användas i sektioner där 
bergkvaliteten bedömdes vara sådan att fullgod vidhäftning mellan fibersprutbetong 
och berg ej skulle gå att uppnå. Tre bultar 0 25 mm KS40S med påsvetsat tvärjäm 
0 16 mm sprutades in med c:a 50 mm:s täckskikt. Bultarna drogs därefter till 8, 12 
resp 18 tons last med hydraulisk domkraft utan att brott uppstod i något fall. Det 
bedömdes att samverkan mellan bult och sprutbetong var ett sätt att överbrygga 
presumtiva bompartier och säkra konstruktionen. 
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Den permanenta förstärkningen av Skarpnäcks station inleddes före jul 1990 och 

utfördes med fiberbetong levererad från extern betongstation. Cirka 425 m3 

fiberbetong sprutades i nominell tjocklek 75 mm och täcktes därefter m~d oarmerad 

torrsprutad betong som skyddsskikt. Trots ett lyckat resultat bedömdes att en 

ytterligare utvecklingspotential fanns i en egentillverkning av fiberbetongen. Det 

man kunde vinna var flexibilitet, färskare betong vid användningen samt 

möjligheten att driva förstärkningsarbetena oavsett tidpunkt på dygnet. Det 

beslutades att tillsammans med beställaren undersöka om egentillverkning kunde 

accepteras och i så fall hur en sådan process skulle kvalitetssäkras. 

Stabilators förslag till lämplig utrustning var en mobil betongstation med teknisk 

kapacitet för klass 1 betong. Beställaren gav klartecken till detta och en kontrollplan 

för tillverkningen upprättades i samråd. Innan den permanenta 

fiberbetongförstärkningen av Bagarmossens underjordiska station påbörjades 

utprovades utrustningen varvid smärre tekniska problem kunde rättas till och vissa 

kompletterande detaljer monteras. 

Mobil betongstation 
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Förstärkningsarbetet löpte därefter planenligt och utan nägra överraskningar. 
Tryckhällfasthetsprover och fibervaskning har kontinuerligt utförts och utvärderats. 
Spridningen i värden har kunnat nedbringas och överkvaliteten i fråga om 
tryckhållfasthet har minskat under kontrollerade former. Parallellt utförd 
torrsprutning utan fiberarmering visar högre medelvärde vid 
tryckhållfasthetsprovning men med betydligt större spridning än vid våtsprutning. 

Den jämnare kvaliteten samt den bättre arbetsmiljön vid vätsprutning av betong har 
inneburit att man frän beställarens sida har accepterat metoden även för oarmerad 
förstärkning i tunnlarna. De avsnitt av enkel- och dubbelspär som på grund av 
bergkvalitet fordrar nätarmerad sprutbetong liksom ett flertal schakt har också 
utförts som våtsprutade med fiberbetong. Totalt har c:a 14.000m2 bergyta täcks av 
fiberarmerad betong. 

Våtsprutad fiberbetong har som metod mänga fördelar som exempelvis kortare 
utförandetid, bättre arbetsmiljö och en högkvalitativ konstruktion till en lägre 
kostnad än det konventionellt armerade alternativet. Ogynnsam arbetställning vid 
armering med tunga lyft vilka orsakar mänga sjukdagar och arbetsskador kan 
elimineras vid användande av fiberbetong. Dock kan konventionell armering av 
tekniska skäl vara tvungen att utföras i vissa situationer. 

Att våtsprutning av fiberbetong har fördelar framför torrsprutning beror främst på 
en bättre inbäddning av fibern i matrisen och lägre fiberspill vid sprutningen. Andra 
skillnader mellan metoderna är att våtsprutning ger lägre betongåterstuds, c:a 10%, 
jämfört med c:a 25% vid torrsprutning. Våtsprutad betong läggs med fördel i 
40mm tjocka påslag medan man med torrsprutning föredrar skikttjocklekar pä 30 
mm. En grövre ytstruktur erhålls vid vätsprutning vilket kan upplevas negativt ur 
estetisk synvinkel.Torrsprutning som metod har sina fördelar vid betongreparationer 
samt sprutning av svåråtkomliga ytor och tunna påslag och bör naturligtvis finnas 
kvar i marknaden. 

I detta projekt har provningen av sprutbetong varit i nivä med BBK79 vilket mäste 
anses rimligt. Om provningsomfattning utöver detta åberopas skall man vara 
medveten om den kostnad detta fördyrar arbetet med. Böjdragprover av 
sprutbetongbalkar är en dyr metod och bör främst användas vid förprovning samt 
som stickprov i entreprenader. Den kan som löpande provning med fördel ersättas 
med bestämmande av fiberinnehåll i betongen genom vaskning på arbetsplatsen 
vilket är en betydligt mindre kostsam metod som genomgående använts vid 
Skarpnäcksbanan. 
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Med ett digert underlag av arbetsrapporter och provningsprotokoll från denna 
arbetsplats finns det anledning att dra slutsatsen att våtsprutad fiberarmerad betong 
är en produkt som möter de krav som ställs i moderna berganläggningar. Jag vill än 
en gång poängtera de fördelar metoden ger: 

1. Bättre arbetsmiljö 
2. Kortare utförandetid 
3. Jämnare kvalitet 
4. Armerad konstruktion i ett steg 
5. Lägre kostnader 

Bergförstärkning med våtsprutad fiberbetong 
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