
© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

137 

FULLBORRNING UNDER STOCKHOLMS CITY - PROJEKT SALTSJÖTUNELN 

Leif Tollerup, Avdelningschef, SIAB Stockholm. 

Fullborrningen under Stockholm City har nu avslutats. Arbetet med 
borrningen har pågått ganska exakt 2 år. Efter en lång inkörnings
period med mycket av konstruktionsproblem på maskinen under första 
året så kan vi nu konstatera att omkonstruktionen har gett önskat 
resultat. 

Första året klarade vi 2,5 km medan årets resultat är 4 k~. 

Vi har fått en mycket väl utbi 1 dad per sona 1 när det gäl 1 er kunskap 
om maskinens konstruktion och kapacitet, och vi är nu själva impo
nerade av det jobb som maskinen presterat. 

Jag skal 1 här ge en kortfattad beskrivning av våra erfarenheter 
kring projektet . Inom kort kommer en utförlig rapport från det 
forskningsuppdrag i Befos regi som har följt hela projektet och 
redovisar driftdata, geologi, hydrogeologi och miljö. 

Tunneln är 7,5 km lång och har en diameter av 3,5 meter . Den av
slutas med en stigort på Kastellholmen. En stigort som v1 i stället 
utförde som sänkschakt. Detta av två skäl, - dels för att ta igen 
något av den tid vi tappat, - dels för att förenkla nedmontage och 
uttransport av maskinen. 

Vi drar nu maskinen, efter nedmontering av själva huvudet, på be
fintlig räls tillbaka till Solna och kan samtidigt göra rensning 
och spolning av bottenslam. 

I december 1987 reviderade vi tidplanen och ansatte tid för full
borrningen till och med vecka 3 1989. Detta innebar att en 1ndrift 
av cirka 80 meter per vecka skulle klaras i stället för de 55 me
ter per vecka som uppnåddes under 1987. Vi har nu klarat detta med 
två dagar tillgodo. 

Indriftsdiagrammet för 1988 visar bättre resultat än de sammanlag
rade resultaten för hela projektet. Av den totala tillgängliga ar
betstiden har 36 % använts för fullborrning 1988 mot 34 % för hel
heten. Man kan nu konstatera att sista årets fördelning av arbets
operationerna stämmer väl med de antagande vi gjorde i ka 1 kyl ske
det och som överensstämmer med tidigare erfarenheter från TBM-tunn
lar. Erfarenheten är ju emellertid ganska begränsad när det gäller 
homogen gnejs och granit. Det är helt klart att de 45 - 50 % borr
tid man normalt klarar vid borrning i mjukare bergarter inte kan 
uppnås i granit och gnejs. 
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FÖRDELNING ARBETSTID 1988- 1989 I 
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Fördelningen av bergarterna i tunneln är ungefär 55 % gnejs och 40 % granit och 5 % sorickzoner. Som ett snitt kan man s~tta rlPn Pn~~-
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Under drivningen har maskintester utförts för att bedöma indrifts
hastigheten. Vid varje station har mätning vid fyra olika matnings
tryck utförts. Matningstrycket har varje gång hållits konstant un
der 5 miuter. Därefter har indriftens längd registrerats. Diagram
met visar indriften i mm/varv. Maskinen roterar huvudet med 12,3 
varv/minut. Notabelt är att indriften vid en belastning av 20 ton 
per disk varierar från l till 5 mm/varv. Dvs från 0,7 till 3,7 me
ter per timme. 

Dessa indriftstester visar på ett överskådligt sätt att sprickighet 
och förgnejsningsgrad har mycket stor betydelse för nettoindriften. 
Stationerna 3 och 5 har en klart gnejsig karaktär medan station 2 
som är en helt homogen granit utan spr i eka är mycket tungborrad. 
Diagrammet visar också klart att maskinens högsta kapacitet på 24 
ton behövs för att klara de mest homogena partierna. Det är nödvän
digt att vid TBM-jobb göra bedömning av bergartsfördelning, gnej
sighet och sprickavstånd. Tunneldriften som helhet har givit en 
nettoindrift som varierar mellan 0,7 till 5,0 m/timme . 

Vår prognos för nettoindrift av hela tunneln sattes till 2,6 m/tim
me. Resultatet blev 2,5 m/timme. Det blev alltså mycket bra över
ensstämmelse mellan prognos och verklighet vad gäller netto1ndrift. 

Vi har dock inte kört med så högt tryck som vi räknade med, i medel 
20 ton i stället för 22 ton/di sk. Vi kom fram ti 11 att detta var 
det bästa för maskinens tillgänglighetsgrad. Andelen homogen granit 
har emellertid minskat något i förhållande till vår bedömning, vil
ket kompenserar det lägre metertrycket. 
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Efter 6,5 .km borrning har vi bytt 775 diskar (cutters). Eftersom 
65000 m3 har borrats blir det således ett diskbyte per 80 m3 . Den 
genomsnittliga rulldistansen för varje disk var 630 km. 

Orsaken till cutterbyte fördelar sig på 

Sl 1ten di sk 
Blockering lager 
Oljeläckage 
övrigt 

75 % 
14 % 

6,5 % 
4,5 % (lös ring, material fel etc). 

Det är svårt att göra en uppdelning av diskförbrukning per bergart 
men som en allmän iakttagelse kan sägas att graniten förbrukar 20 
- 30 % mer än gnejsen. Det vore klart önskvärt att få en annan lös
ning på de fyra ytterdiskarna som svarar för mer än 50 % av tiden 
för di skbyte. 

ANTAL 
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ANTAL CUTTERBYTEN I 120...-----------------------------
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Det helt avgörande för cutterförbrukningen och kostnaden är bergets 
sprickighet och därmed borrsjunkningen . 

Det back- up system vi valde för tunneln är ett en- spår system, vil 
ket innebär att man i en kassett kan köra en i vårt fa 11 13 st 8 
m3 vagnar. Detta system kan anpassas ti 11 fler e 11 er f ärre vag nar 
beroende på transportlängd. 
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Vagnarna lastas i kassetten oberoende av loket. Vi var inte säkra 
på att vi skulle klara framdriften i slutskedet med detta upplägg, 
men detta enkla system utan växlar eller annan hydraulik medgav en 
framdrift näst sista veckan på 115 meter.Det går alltså att med 
detta utlastningssytem driva tunnlar på ca 8 km. Stor omsorg måste 
dock läggas vid spårutläggning och vårt val av 32 kgs räls har vi 
sat sig välbetänkt. 

Som tidigare nämnts är sprickigheten av bergmassan av stor betydel
se för framdriften . Det betyder att vi 1 svaghetszoner har en 
mycket bra indrift, 4 - 5 meter /timme, men eftersom vi går i ett 
område där grundvattensänkning ej kan tillåtas blir det svårt att 
tillgodogöra sig denna fördel. I den borrade tunneln har vi passe
rat 5 uttalade svaghetszoner, Bällstaviken, Karlbergskanalen, Vasa
gatan, Brunkebergsåsen och vid Strömbron. Det är i dessa områden 
merparten av injekteringsarbetet är utfört . Driftstörningar på 
grund av injektering uppgår till 10 % av den totala arbetstiden 
vilket också överensstämmer med den värdering vi gjorde i anbuds
skedet. övriga förstärkningsarbeten i form av sprutbetong och bult
ning kan sättas till 0, vilket definitivt inte skulle ha varit fal 
let vid en sprängd tunnel . I den sprängda tillfartstunneln och an
slutningsstationen har såväl bultning som sprutning utförts . 

Förinjekteringen har till dominerande del utförts med cement. På 
grund av den trånga sektionen har vi dock haft en del döda vinklar 
som ibland gjort det besvärligt att komma åt vissa slag . Här har vi 
då efterinjekterat med polyuretan. 

Under arbetets gång har kontinuerliga grundvattensobservationer ge
nomförts . Vid några zoner har relativt små inläckage orsakat sän
kande t endens . Att klara små läckage med efterinjektering är be
svärligt och ibland inte ekonomiskt motiverbart. Platsledningen 
valde därför att på tre olika platser slå ett 36 mm kärnborrhål un
gefär 20 meter upp i berget och trycksatte dessa med 5 - 6 bar, 
vilket motsvarar det tryck vi får i tunneln under drift, på så sätt 
kunde nivån säkerställas och eventuella problem med grundvatten
sänkning elimineras. 

Organisationen på arbetsplatsen har varit två borrande skift från 
06.00 - 02.00 och ett underhållsskift mellan 02.00 - 06 .00 . Varje 
skift består av 1 + 6 man = 7 man varav två är montörer och en 
elektriker som alltid finns tillgängliga på plats. Det har varit 
rotation mellan de olika arbetsuppgifterna för att få ett så allsi
digt team som möjligt. Vi har tillämpat "Nordsjö-principen", vilket 
innebär att varje sk i ftl ag arbetat två veckor och därefter varit 
lediga en vecka. 

En man har kontinuerligt arbetat med utbyte av skär på diskarna. På 
grund av det långa transportavståndet har vi i slutskedet även haft 
3 man som under lördag och söndag utfört underhållsarbete och cut
terbyte. Även om den här besättningen svarar för utlastning och 
transport av berget så är personalbehovet något större än vid kon
ventionell drift. 
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Personalen åker inte ut ur tunneln för rast . På bakriggen finns en 
rastkoja där mat kan hå 11 as varm och kaffe kan kokas. Här f1 nns 
också en te 1 efon som är ans 1 uten ti 11 te 1 enätet så att man snabbt 
kan få kontakt med yttervärlden . En .viktig faktor för säkerheten 
och det psykiska välbefinnandet när man arbetar på en arbetsplats 
7 km in 1 berget med endast en utgång. 

En viktig faktor för miljön är ett bra arbetsklimat. Ventilationen 
klaras med en fläkt som har två 37 kW-motorer och ger ett teore
tiskt flöde av 55000 m3/timme. Luften går första kilometern 1 en 
tub med en diameter av 1000 mm, ·därefter har vi installerat en 
hjälpfläkt med en effekt på 37 kW som skickar luften vidare genom 
en 800 mm tub fram till borrmaskinen. 

Det fanns inte så mycket erfarenhet kring ventilation på denna 
längd, men de mätningar vi utfört har gett besked om att vi klart 
11 gger under hygieniska gränsvärden. När skären bearbetar berget 
fri göres mycket värme, arbetstemperaturen på riggen 11 gger kring 
18 - 20 grader, men stiger snabbt till 25 - 30 grader vid dålig 
ventilation . 

Berget i Saltsjötunneln innehåller ganska mycket kvarts (40 %) även 
om vi har 1 nsta 11 erat en effektiv dammsugare och utför vattenbe
gjutni ng såväl 1 fronten som på transportband måste förbättringar 
göras på utrustningen . Vissa arbetsplatser på riggen ligger då och 
då över accepterade gränsvärden. Fi 1 ter måste därför hå 11 as 1 god 
kondition hela tiden . 

Jämfört med konventionell drift så upplever personalen att arbets 
klimatet är bättre . Den största fördelen är total frånvaro av 
spränggaser. 

Olycksfallsrisken är lägre, man slipper ifrån det besvärliga skrot
ningsarbetet och stressmomentet mellan olika fronter och salvor ut
bytes mot en mer industriell drift. Vi har också varit förskonade 
från olycksfa 11 så när som på ett par 11 ndri gare k 1 ämskador. Även 
om vissa arbeten som cutterbyten och rälsläggning är tunga jobb i 
trånga utrymmen så fortsätter gärna det här teamet att arbeta med 
TBM 1 stället för sprängning . 

Den externa miljön (ovanför tunneln) har jag förra året redovisat, 
där boende vid Kungsholmsstrand under nattetid stördes av borrning
en. Ljudet som påminner om ett kraftigt fläktsystem kom, i entreer 
och första våningen, upp till 50 dB (A). 

Vi har nu när vi drivit tunneln rakt genom city inte haft några så
dana problem. Det finns naturligtvis få bostäder inom området men 
bakgrundsljuden är här också höga. När vi passerade rakt under Ope
ran gjorde vi alltid uppehåll under själva föreställningen . Den tid 
vi kunde höras begränsade sig till 2 veckor. Att utföra borrningen 
i hårda bergarter nattetid med bostäder ovanför tunneln är ute s lu
tet. Det gäller även för hydraulaggregat. Den största miljöförbätt
ringen är möjligheten att driva en lång tunnel med endast ett på
slag. Vi har undvikit ett ytterligare påslag vid Kungsholmen som 
skulle medfört mycket buller för kringboende och intensiv trafik 
med lastbilar för bergtransporter närmare city . 
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Avsaknaden av sprängmomentet gör att de flesta inte har registrerat 
när vi passerat. Notabelt är också att vi inte fått något samtal 
eller påstående kring skador på husgrund av vibrationer . Det är 
inte så konstigt eftersom den här metoden inte orsakar några som 
helst mätbara vibrationer. 

Det är en mycket stor fördel att slippa dessa diskussioner, det 
minskar också avsevärt kostnader för besiktningar. Man behöver inte 
heller oroa sig för känsligä instrument och datorer. Känsliga områ
den kräver ju annars inskränkningar i laddningarnas storlek vid 
sprängning. 

Hur ser då kostnadsbilden ut vid en jämförelse mellan borrad och 
sprängd tunnel? Ser man bara till drivningskostnaderna anser vi nog 
att fortfarande är borrning cirka 10 - 20 % dyrare än sprängning. 
Det förutsätter då att man kan ordna flerfrontsdrift vid spräng
ning. Tar man med byggherrens totala kostnader och miljöaspekter 
har skillnaden avsevärt minskat. Vid långa tunnlar (mer än 5 km) 
där man kan utnyttja utförda installationer under lång tid är full 
borrning helt klart ett alternativ och vid enfrontsdrift klart bil
ligare. 

Jag tror också att vi bara är i början av borrningstekniken i hårt 
berg. Nästa generation av TBM kommer att klara ännu bättre indrif
ter och ha högre tillgänglighetsgrad och därmed bli klart konkur
renskraftiga till den konventionella sprängmetoden. 

Saltsjötunneln har för oss varit ett stort steg i den riktningen, 
och jag avslutar därför med en bild från genomslaget den 23 som vi 
ju än så länge inte är så vana att se här i Sverige. 




