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Sammanfattning 
En metod för att kontrollera erhållen täthet under pågående injektering är att borra kontrollhål. 
Kontrollhålen testas genom vattenförlustmätning varefter beslut tas om ytterligare injektering ska 
utföras eller om det är dags för berguttag. Två varianter av kontrollhålsgeometri är att antingen 
borra kontrollhål i den tätade zonen (TZ) med liknande stick som injekteringshålen, eller att borra 
kontrollhålen innanför tunnelkontur (ITK) vilket ger produktionsfördelen att ett torrt kontrollhål ITK 
inte behöver injekteras före nästa salva. Tanken är att kontrollhål TZ ger en approximation av den 
injekterade zonens täthet, medan kontrollhål ITK säger något om hur väl den injekterade zonen 
skyddar mot att vatten tränger in genom denna till området för den blivande tunneln. Denna artikel 
presenterar en analys av data från 20 injekteringsskärmar i arbetstunnlar i Västlänken, där kontroll 
skedde både TZ och ITK under en testperiod med avsikt att fungera som beslutsunderlag för val av 
kontrollhålsgeometri. Dels har fördelningen av kontrollhålens vattenförluster uppmätta ITK 
respektive i TZ jämförts skärm för skärm. Dels har korrelationen mellan närliggande kontrollhålspar 
analyserats. Resonemang förs om konceptuella skillnader mellan de två varianterna.  

Nyckelord: Kontrollhål, vattenförlustmätning, injektering, borrhålsgeometri, Västlänken 

Summary 
During production grouting one method to evaluate the obtained water tightness is to drill control 
holes. The control holes are tested by water loss measurements and the results are used to decide if 
more grouting is needed. Two options of control hole geometries are: to drill the control holes in the 
grouted zone (TZ) with similar angle as the grouting holes, or to drill the control holes inside the 
tunnel contour (ITK) which has the production advantage that a dry control hole does not need 
grouting before blasting. The concept of control holes in the grouted zone (TZ) is to give an 
approximation of the water tightness of the grouted zone itself, while control holes inside the tunnel 
contour (ITK) indicate how well the grouted zone prevents water from penetrating the grouted zone 
into the intended tunnel. This article presents an analysis of data from 20 grouting fans in access 
tunnels in the West Link Project, where control holes were drilled both in the grouted zone and 
inside the tunnel contour during a test period with the purpose of resulting in a decision basis for 
choosing control hole geometry. The analysis was done by comparing the results of water loss 
measurements in the control holes TZ and ITK for each fan, and by analyzing the correlation between 
nearby pairs of control holes. The conceptual differences between the two different control hole 
geometries are discussed. 
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Inledning  
Syfte  
 
I många tunnelprojekt diskuteras om kontrollhål, vars syfte är att utvärdera om en injekteringsskärm 
är färdig, ska borras innanför planerad tunnelkontur eller ute i den tätade zonen.   
I denna artikel analyseras denna fråga baserat på  ett antal skärmar i Västlänken där kontrollhål 
borrades i båda lägena, och utgående från den frågeställning som då var aktuell.  
 
Terminologi  
 
TZ = i den tätade zonen   
ITK = innanför tunnelkontur   
VFL = vattenförlustmätning. Enhet: liter/(minut, meter, MPa)  
 
Bakgrund   
 
Injekteringsdesignen för Västlänken inkluderar (i vissa injekteringsklasser) kontroll av genom 
injektering uppnådd täthet med hjälp av vattenförlustmätningar (VFL) i kontrollhål. Baserat på dessa 
tas beslut om att gå vidare med tunneluttag eller att injektera ytterligare.  
  
I bygghandlingarna som gällde inför byggstart av Västlänken angavs att kontrollhål skulle borras 
innanför tunnelkontur, ITK. Anledningen var den produktionsmässiga fördelen att torra hål inte 
behöver injekteras utan sprängs bort vid tunnelns framdrift, vilket effektiviserar tunneldrivningen.  
  

   
Figur 1: Principskiss över kontrollhålens läge i förhållande till tunnelkontur och till den tätade zonen.  
  
Kontrollhål ITK ifrågasattes inom projektet, baserat på praxis, med motiveringen att det viktiga är att 
kontrollera tätheten hos den tätade zonen och det ändamålsenliga förfarandet därför är att borra 
kontrollhålen där, dvs TZ. Det beslutades att under en testperiod använda ett dubbelt 
kontrollprogram med kontrollhål både TZ och ITK. Resultaten utvärderades för att analysera 
korrelationen mellan kontrollhål TZ och ITK. Om en stark korrelation skulle konstateras skulle beslut 
kunna tas om att behålla endast kontrollhål ITK, medan ingen eller en svag korrelation skulle leda till 
beslut att behålla enbart kontrollhål TZ.   
  
Konceptuellt förefaller det rimligt att kontrollhål TZ och ITK inte helt motsvarar varandra då de mäter 
de vattenförande egenskaperna hos delvis olika bergvolymer vilket illustreras i Figur 2. TZ-hålen ger 
information om tätheten i just den del av berget som injekteringsskärmen avser att täta, den tätade 
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trattformade zon som omger tunneln som ett skydd mot inläckage. ITK-hålen ger information om hur 
mycket vatten som läcker in till den bergvolym som är omringad av den tätade zonen, men eftersom 
bortre änden av tratten inte är tätad kan otätade sprickor finnas som leder in vatten den vägen från 
omgivande bergmassor. Därför kan kontrollhål ITK förväntas ge högre VFL-resultat även om en 
effektiv tätzon som omger tunneln har skapats.   

  
Figur 2: Konceptuell modell över kontrollhålens läge i förhållande till den tätade zonen. Kontrollhål TZ ligger inuti den tätade 
zonen (vars tjocklek inte framgår av skissen). Kontrollhål ITK är omgivna av den tätade zonen på sidorna, ovan och nedan, 
men deras bortre delar kan titta fram i icke tätat berg.  

  
Det dubbla kontrollprogrammet användes under 2019 i tre servicetunnlar i Västlänken.   
 
 

Data  
 
Data från skärmar med kontrollhål både TZ och ITK har analyserats. Totalt 20 skärmar hade dubbel 
uppsättning kontrollhål. 8 av dessa skärmar gjordes i en servicetunnel med 9 kontrollhål vardera ITK 
och TZ per skärm, 12 gjordes i två andra servicetunnlar med 6 kontrollhål vardera ITK och TZ per 
skärm.  
  
Data utgörs av protokoll med resultaten från VFL-mätningarna samt hållayout.  
 
 

Analys: jämförelse av kontrollhål i tätad zon (TZ) och innanför 
tunnelkontur (ITK)  
 
Jämförelse mellan kontrollhål TZ och ITK har gjorts utifrån olika angreppssätt:  

• Jämförelse av fördelningen av kontrollhål TZ och ITK skärm för skärm   
• Analys av korrelation mellan närliggande kontrollhål TZ – ITK  
 

Jämförelse av fördelningen av kontrollhål TZ och ITK skärm för skärm  
För varje skärm har VFL-resultaten från TZ-hålen respektive ITK-hålen plottats i var sin fördelning för 
att åskådliggöra. Ju större skillnad i VFL-resultaten desto längre isär ligger de två serierna från 
varandra. Ett exempel visas i Figur 3. I skärmen i exemplet är skillnaden stor, och ITK har större 
värden, d v s läcker mer vatten, än TZ.  
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Figur 3: Exempel på diagram över vattenförlustmätningar i kontrollhål TZ och ITK i en skärm.  
  
  
Skillnaderna mellan median ITK och TZ är sammanställda i Figur 4. De gröna punkterna visar skärmar 
där ITK och TZ visar exakt samma värde, i samtliga fall var båda värdena noll. De röda punkterna (65 
% av skärmarna) visar skärmar där ITK och TZ skiljer sig åt.    
  

  
Figur 4: Skillnaden mellan median VFL (ITK – TZ) skärm för skärm, i procent.  
  
Om de två metoderna hade representerat varandra fullt ut hade alla punkter legat på 0%-axeln, som 
de gröna i figuren. I denna datamängd är 35% av skärmarna identiska. För 40% av skärmarna visar ITK 
större genomsläpplighet än TZ, de röda punkterna ovanför 0%-axeln till höger i figuren. Dessa 
överensstämmer med de konceptuella resonemangen om att hål innanför den tätade zonen kan nås 
av vatten från injekteringstrattens öppning. För 25% av skärmarna visar TZ större genomsläpplighet 
än ITK, de röda punkterna nedanför 0%-axeln till vänster i figuren. Dessa beter sig alltså inte som 
förväntat, givet antagandet att kontrollhålen representerar bergmassan.  
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Korrelation mellan närliggande kontrollhål TZ – ITK  
 
En viktig frågeställning är huruvida två närliggande kontrollhål, varav ett TZ och ett ITK, verkar ha ett 
samband, d v s om de är korrelerade till varandra. För att analysera detta har kontrollhålspar 
maximalt 2 meter ifrån varandra (ibland så nära som 0,5 meter) identifierats.  
  
För att visa korrelationen mellan TZ och ITK har datapunkter plottats i diagram där varje 
kontrollhålspar representeras av en punkt med TZ-värdet på x-axeln och ITK-värdet på y-axeln. Om 
punkterna företrädesvis hamnar inom de gröna områdena i principskisserna i Figur 5 innebär det en 
stark linjär korrelation mellan TZ och ITK. Till vänster illustrerar det gröna området ett samband 1:1 
d v s ITK ≈ TZ, i mitten är ITK högre än TZ men fortfarande med linjärt samband. Det gula området 
visar svagare korrelation än det gröna. Om det däremot finns många punkter i de röda områdena 
betyder det att korrelationen är mycket svag. Om punkterna hamnar jämnt utspridda på hela ytan, 
som till höger i Figur 5, saknas korrelation.  
  

   
Figur 5: principskisser som illustrerar hur kontrollhålsdatan tolkas.  
  
I Figur 6 presenteras VFL-resultat från varje kontrollhålspar från VL på detta sätt. Det finns ingen 
tydlig tendens att majoriteten av punkterna hamnar inom ”gröna områden”. För både E04 och E05 
finns ett inte obetydligt antal punkter långt ute i de ”röda områdena”. Det framgår av diagrammen 
att många kontrollhålspar har en liten skillnad men att det samtidigt finns många hål med stor 
skillnad, och att dessa skillnader kan var både negativa (ITK > TZ) och positiva (TZ > ITK). Skillnaderna 
är ofta mycket större än gränsvärdet för vattenförlustmätningarna, på vilket beslut om vidare 
injektering eller salvborrning tas.  
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Figur 6: Samband mellan de analyserade kontrollhålsparen. Till vänster kontrollhål från E04 Haga, till höger från 
E05 Korsvägen. (Observera att det i de täta klungorna kan vara ett större antal punkter än vad som syns, p g a att de täcker 
varandra. För Korsvägen finns exempelvis en stor mängd punkter i origo.) För E05 Korsvägen ligger några punkter utanför 
visat utsnitt.  
  
En trendlinje, prickad i diagrammen, har passats till punkterna med minsta-kvadrat-metoden. R-
värdet (R = roten ur R2) visar hur väl linjen passar punkterna. R = 1 innebär perfekt korrelation och 
R = 0 innebär ingen korrelation. Tolkningen är att det inte finns någon tydlig korrelation mellan 
kontrollhål TZ och ITK.  
  
Motsvarande jämförelse har även gjorts mellan kontrollhål av samma typ, dvs mellan närliggande TZ-
hål och mellan närliggande ITK-hål, Figur 7.  

  
Figur 7: Samband mellan de analyserade kontrollhålsparen. Blå punkter visar TZ och orangea punkter visar ITK. (Observera 
att det i de täta klungorna kan vara ett större antal punkter än vad som syns, p g a att de täcker varandra.)  
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Tolkningen är att närliggande kontrollhål ITK representerar varandra bättre än TZ. Detta följer den 
konceptuella modellen, då två närliggande ITK-hål kan träffa samma icke injekterade sprickor 
innanför den injekterade tratten. Dock är R-värdet fortfarande för lågt för att en tydlig korrelation 
ska anses föreligga. För TZ-hålen finns ingen korrelation.  
 
 

Slutsatser 
 
Studien gjordes i syfte att undersöka korrelationen mellan  VFL i kontrollhål TZ respektive ITK. Både 
analysen av kontrollhål skärm för skärm och analysen av närliggande enskilda kontrollhål tolkas som 
att det inte finns någon tydlig korrelation och att kontrollhål ITK och TZ därför inte kan anses vara 
utbytbara mot varandra. Baserat på detta fattades beslutet för Västlänkens del att testperioden med 
dubbla kontrollhål avslutades och att kontrollhål TZ behölls och kontrollhål ITK togs bort 2019.  
  
Analysen av korrelationen mellan närliggande TZ-hål visar att det inte finns någon 
överrepresentation av två blöta kontrollhål intill varandra. Detta kan tolkas som att kontrollhålen inte 
säger så mycket om den omgivande bergmassan, utan att varje kontrollhål är just ett stickprov. Om 
det finns otillräckligt tätade sprickor i bergmassan kan ett kontrollhål träffa i den otätade delen och 
visa hög VFL eller så kan det träffa i en tät del och då blir VFL låg eller noll. Det ger anledning att 
fundera över hur kontrollhål ska användas. Det statistiska angreppssätt som utvecklades på Chalmers 
2012 kan fungera för sonderingshål i oinjekterat berg men rekommenderas inte att användas i 
injekterat berg på grund av att förutsättningarna skiljer sig för mycket från antagandena i den 
metoden.  
  
Denna studie skulle kunna följas upp med vidare analyser, bla noggrannare statistisk analys. Dels 
skulle kontrollhålsdatan kunna kopplas mot bruksåtgång i den injektering som ibland utfördes efter 
kontrollhålen. Dels skulle data från tunnlar där kontrollhål ITK har använts kunna analyseras för att se 
hur väl de fyller sin funktion.  

Bergmekanikdagen 2022


	Sammanfattning
	Summary



