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Sammanfattning 

I Stockholmsområdet har flera större tunnelprojekt på senare tid stött på en särskild typ av 

omvandlad bergmassa med byggtekniskt utmanande egenskaper. När berget undersökts 

närmare har det visat sig vara en kvartsurlakad granitoid, även kallad episyenit. 

Episyenit är en porös bergart med kapacitet att föra stora mängder vatten, särskilt där 

bergmassan även genomgått spröd deformation. Tunneldrivning genom episyenitomvandlat 

berg har på vissa ställen orsakat problem med bland annat inläckage och vidhäftning av 

sprutbetong, vilket försvårar produktionen och sänker drivningstakten.  

Har episyeniten stor utbredning och fungerar som en vattenledare kan den vara svår att täta 

med konventionella tätningsmetoder. En tätningsmetodik där större injekteringsvolymer 

tillåts och episyeniten omringas av injektering har i detta fall visat sig vara en framgångsrik 

metodik.  

De exakta mekanismerna bakom bildandet av episyenit är idag inte helt fastställda men 

baserat på nuvarande förståelse och observationer i Stockholmsområdet kan vissa antaganden 

göras gällande utbredning och karaktär. För att kunna ta fram de ytterligare verktyg vi 

behöver för att hantera episyenit, som ur vissa avseenden skiljer sig från berg vi är vana att 

bygga tunnel i, krävs dock vidare undersökningar inom geologi, hydrogeologi, geofysik och 

injektering.  

Nyckelord: tunnelproduktion, episyenit, injektering, Förbifart Stockholm, prognostisering 
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 Abstract 

Multiple tunnel projects in Stockholm have recently encountered a rare kind of altered rock 

with challenging technical characteristics. Upon further analysis the rock turned out to be a 

quartz-leached granitoid, known as episyenite.  

Episyenite is a porous rock with capacity to channel large amounts of water, especially when 

the rock mass has been exposed to brittle deformation. Problems related to episyenite-altered 

rock include leakage during excavation and, in a few cases, insufficient shotcrete adhesion, 

leading to suffering production rates.  

Depending on the extent of the episyenite body and whether it acts as a conductor for 

groundwater, leakage from episyenites can be difficult to handle with conventional grouting 

methods. Allowing larger volumes of grout and designing the fan geometry to surround the 

porous rock has in one case presented here proved to reduce leakage and possibly help 

restoring groundwater levels.  

The exact mechanisms of episyenite formation are not known but based on our current 

knowledge and field observation in Stockholm, broad assumptions regarding extent and 

character can be made. However, to develop the tools needed to handle episyenite during 

prognosis and production, more research is needed.  
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Inledning 

Under de senaste åren har många observationer av en porös och spröd bergart, till synes 

urlakad på kvarts, gjorts vid flera tunnelprojekt i Stockholmsområdet. Denna bergart 

benämns vanligen episyenit och har tidigare observerats i Bohuslän (Pettersson & Eliasson, 

1997) och i Forsmark (Petterson et al, 2012). I skrivande stund har inga vetenskapliga artiklar 

gällande förekomst av episyenit i Stockholmsområdet publicerats. Baserat på de många 

observationer som presenteras i denna artikel får det anses troligt att bergarten har påträffats 

även vid tidigare anläggningsprojekt i Stockholmsområdet men att ingen sammanhängande 

dokumentation gjorts av förekomsterna, troligtvis då termen episyenit inte är speciellt 

etablerad inom infrastrukturbranschen. 

Denna artikel ämnar lägga grunden för en kartläggning av förekomster av episyenitomvandlat 

berg i Stockholm och förmedla dess karaktärisering och påverkan på tunnelproduktion. Syftet 

med detta är att öka branschens kunskap och förhoppningsvis kan artikeln vara en 

språngbräda för fortsatta undersökningar. 

Geologisk beskrivning 
Episyenit är en typ av berg som uppstår genom en relativt ovanlig omvandlingsprocess där en 

granit eller granitliknande bergart blir urlakad på kvarts med hjälp av hydrotermala fluider 

(Suikkanen & Rämö, 2019). Omvandlingen kännetecknas av en ofta makroskopisk porositet, 

lägre hållfasthet än ursprungsbergarten, röd- eller gråaktig färg, och en allmänt matt och rå 

yta (figur 1). Vanligtvis påträffas denna bergart i områden med kraftiga och branta sprickor 

men även förekomster helt utan uppenbar association till spricksystem har påträffats både i 

Stockholm och på andra platser i världen (Suikkanen & Rämö, 2019). Kontakten till 

opåverkat berg är i regel skarp, upp till några centimeter. Den lokala utbredningen av en 

episyenitomvandlad bergmassa är oförutsägbar och kan variera kraftigt (Pennacchioni et al, 

2016). De tenderar dock vara utsträckta i vertikalled och kan bli upp till ett par hundra meter i 

längd (Suikkanen & Rämö, 2019), även om några kroppar med den utsträckningen hittills 

inte har kunnat bekräftas i Stockholm.  

Förenklat kan bildningsprocessen för episyenit beskrivas enligt följande (Suikkanen & Rämö, 

2019): 

1.  Inträngning av kiselundermättad fluid som löser upp kvartskristaller. 

2.  Expansion av påverkat område som ett resultat av ökad hydraulisk konduktivitet. 

3.  Avsättning av nya mineral i de hålrum där kvarts tidigare fanns. 

Beroende på de geologiska förutsättningarna kan därefter även omvandling av porfyllande 

mineral, exempelvis till lerfaser, ske och/eller reaktivering av spröda strukturer där 

deformation kan bli koncentrerad till den episyenitomvandlade (och därmed försvagade) 

bergmassan. För vidare läsning om episyenitomvandling rekommenderas Suikkanen & Rämö 

(2019).  

Vid beskrivning av episyeniters porositet bör man skilja mellan initial porositet (porositet 

direkt efter att kvartskristaller blivit urlakade) och slutgiltig porositet (volymen hålrum som 

finns i berget idag). Vid undersökning av prover från Lovö uppskattades den initiala 

porositeten till 5–10 % genom point counting av tunnslip från en borrkärna (Lindborg 

Bordenave, 2021). För ett annat prov från Lovö uppskattades slutgiltig porositet till 18 % 

både genom SEM-analys, se figur 2, och mätt som viktskillnad i vått och torrt tillstånd 

(Nylén, F.). Från undersökningar i Alperna har en initial porositet på upp till 25–35 % 

uppmätts (Pennacchioni et al, 2016).  
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Figur 1. A) Stuff med rödomvandlad episyenit med synliga porer. Läckerolask som skala. B) Stuff med 

grå episyenit med större fältspatskristaller. Tiokrona som skala. 

Figur 2. SEM-bild av episyenit i genomskärning. I den vänstra bilden visas hålrum i rött. Analys 

utförd av Fredrik Nylén.  

Fördelningen av hålrum är ofta mycket heterogen. Flera studier indikerar att initial porositet – 

och i förlängningen potentiell konduktivitet – är korrelerad med kornstorleken på och 

fördelning av kvartskristallerna hos moderbergarten, där grovkorniga bergarter (exempelvis 

pegmatit) generellt ger högre porositet och finkorniga bergarter (exempelvis aplit), uppvisar 

lägre porositet (Pennacchioni et al, 2016; Lindborg Bordenave, 2021). Vid SEM-analys av ett 

prov uppskattades porstorleken variera mellan 0,1 – 2,0 mm2 med en snittstorlek på 0,8 mm2 

(figur 2; Nylén, F.), men hålrum på upp till 1 cm uppmättes vid mikroskopering av tunnslip 

från en annan episyenitkropp på Lovö (Lindborg Bordenave, 2021). 
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Utbredning i Stockholm 

När denna artikel skrivs har ett tiotal observationer av episyenitomvandling i tunnelprojekt i 

Stockholmsområdet kunnat bekräftas av författarna (figur 3), de flesta i E4 Förbifart 

Stockholm, men även i Barkarbystaden (FUT 4; Wallen, A.) i nordväst, Stocksund (Citylink; 

Evins, P.) i nordöst, och Nacka (FUT 6; Iskender, C.) i sydöst. Vissa av observationerna har 

en tydlig koppling till spröda deformationszoner medan andra har en svag eller ingen synlig 

koppling alls. Samtliga observationer längs E4 förbifart Stockholms sträckning ger mycket 

starkt utslag i MWD-data för borrsjunkhastighet och den härledda parametern hårdhet i 

programvaran GPM+ (se ”Episyenit i tunneldrift” nedan). 

 

Figur 3. Berggrundskarta över Stockholmsområdet med verifierade observationer av episyenit (röda 

prickar). 

1. Barkarbystaden, FUT 4, N: 6589234, E: 662300 (SWEREF99 TM EPSG:3006) 

Det största området med episyenitomvandling som hittills dokumenterats i Stockholm. 

Området är uppskattningsvis runt 150 m brett med varierande grad av omvandling, och 

verkar vara kopplat till en större deformationszon som stryker väst-nordväst. De enskilda 

episyenitkropparnas utsträckning är i dagsläget inte känd. Även om majoriteten av 

observationerna har den typiskt associerade röda färgen, har även en observation av grå 

episyenit är gjorts (Wallen, A.). 

 

2. Trafikplats Hjulsta, Förbifart Stockholm, N: 6589144, E: 664193 

Mindre kropp av rött och poröst berg karterat i bergskärning, möjligen kopplat till brant och 

kraftig spricka som stryker N-S, dock ingen tydlig utbredning i någon riktning. Kroppen 

bedöms vara odeformerad. 
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3. Johannelund, Förbifart Stockholm, N: 6586283, E: 662656 

Subvertikal pelare av episyenitomvandlat berg, 2–3 m i diameter (figur 4, B; figur 5, B). Det 

omvandlade området skiljer sig från de flesta andra observationerna i denna artikel då det har 

en distinkt ljusgrå färg, i jämförelse med den tydliga rödomvandlingen vid övriga punkter 

(figur 1, B, ovan). Omvandlingen skär både en pegmatitgång och mer finkornig granit utan 

någon tydlig ändring i utbredning vid bergartskontakten mellan dessa. Inga kraftigare spröda 

strukturer har noterats i området, ej heller någon spröd deformation av episyeniten. 

 

4. Johannelund, Förbifart Stockholm, N: 6584941, E: 662020 

Oformlig kropp av rödomvandlat och poröst berg karterat nära bergöverytan i ett 

vertikalschakt. Ingen koppling till spröd deformation har noterats. 

 

5. Norra Lovö, Förbifart Stockholm, N: 6580535, E: 661775 

Utdragen, cylindrisk kropp i granitiskt berg i ett område som annars domineras av gnejs 

(figur 5, C). Kroppen har en varierande stupning på 20 till 40° nära tunneln (uppskattad från 

MWD-data) mot väst-nordväst och en mycket skarp kontakt mot kringliggande berg. 

Kroppen definierar det östliga slutet på en mot norr brant stupande svaghetszon. Flertalet 

mindre sprickor som stryker parallellt med kringliggande foliation förekommer i episyeniten. 

Området refereras till som ”Regnskogen” och tätningen av denna kropp beskrivs i detalj 

nedan. 

6. Södra Lovö, Förbifart Stockholm, N: 6579047, E: 662152 

Flera mindre områden med rödomvandlad episyenit i anslutning till kraftiga sprickor och 

svaghetszoner som stupar brant åt sydöst. Sprickorna är ställvis uppkrossade med flera stråk 

av lera. 

 

7 / 8. Södra Lovö, Förbifart Stockholm, N: 6578853, E: 662231 / N: 6578827, E: 662234 

Två oformliga kroppar av röd episyenit i svaghetszoner som stupar brant åt syd-sydväst. Lera 

och uppkrossat berg har noterats i båda zonerna. Omvandlingen verkar vara begränsad till 

svaghetszonerna men syns i MWD-data enbart i tak och ena tunnelväggen, inte i sulan (figur 

4, A). 

 

9. Södra Lovö, Förbifart Stockholm, N: 6578443, E: 662296 

Varierande grad av kvartsurlakning observerat i 18 m av en subvertikalt borrad borrkärna. 

Faktisk utbredning okänd men porositeten kopplas till intruderande, granitiska kroppar och 

porstorleken varierar mellan olika protoliter (Lindborg Bordenave, 2021). 

 

10. Södra Lovö, Förbifart Stockholm, N: 6578294, E: 662473. 

Diffus, röd episyenitkropp med kraftigt varierande karaktär omgärdad av gnejs och utdragen 

längs med foliationsriktningen som stryker öst-väst. Kroppen är ställvis sandlik i karaktär och 

har flera biotitrika stråk (figur 5, A). 

 

11. Stocksundet, Citylink, N: 6586652, E: 672879. 

Cirka 30 cm omvandlat stråk karterat i borrkärna. Tydlig rödomvandling och en uppskattad 

slutgiltig porositet på 10 – 15 % (Evins, P.). 

 

12. Nacka Kyrka, FUT 8, N: 6578599, E: 678981 

Mindre, röda episyenitkroppar i en större, brant svaghetszon som stryker nordnordväst-

sydsydöst. Utbredningen verkar vara kopplad till områden där kraftigare sprickor skär 

granitiska gångar. Berget är bitvis uppkrossat (Iskender, C.). 
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Episyenit i tunneldrift 
På grund av den generellt låga tryckhållfastheten hos episyenitomvandlat berg, i jämförelse 

med icke omvandlat berg, har MWD-data (measure while drilling) visat sig vara ett kraftfullt 

verktyg för att identifiera episyenitkroppar. Något som särskiljer dessa kroppar i MWD-data 

är utbredningen; där till exempel deformationszoner tenderar vara utsträckta längs ett plan, är 

episyenitkroppar antingen oformliga områden med lättborrat berg eller vertikala, 

cylinderformade kroppar som enbart skär delar av tunneln. I Förbifart Stockholm har 

Rockmas tjänst GPM+ nyttjats och episyenitkroppar kan i detta program tydligt urskiljas 

genom analys av programmets hårdhetsparameter (figur 4), men även höga värden för 

borrsjunkhastighet kan vara en indikator på episyenitomvandling. Höga vattenflöden i 

injekteringshål är även vanligt då många påträffade episyenitkroppar har varit vattenmättade.  

Baserat på fältobservationer beskrivna i Suikkanen & Rämö (2019) och data från E4 Förbifart 

Stockholm, har ett antal teoretiska exempel på utbredningen av episyenitomvandling tagits 

fram (figur 6). Dessa bör betraktas som diskussionsunderlag och syftet är att illustrera olika 

utmaningarna kopplade till bergförstärkning och vattenföring som kan uppstå vid 

tunneldrivning genom episyenit. 

Figur 4. Interpolerad MWD-data från GPM+ (Rockma) för den härledda parametern hårdhet. Skalan 
går från hårt berg i blått till mjukt berg i rött. A) Observationspunkt 7 och 8, två områden som syns 

tydligt i tak och öster vägg men inte i sula och väster vägg. Kropparna verkar utdragna längs med 

befintliga svaghetszoner men är i övrigt oformliga. B) Observationspunkt 3, synlig som en lätt 
deformerad cylinder i tak och sula men inte alls i väggar.  
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Figur 5. Episyenitobservationer i tunnel. Gul, streckad linje indikerar ungefärlig utbredning. A) Gavel i vertikalschakt på södra Lovö. Röda, 

sandlika partier varvat med svarta, biotitrika stråk. Hela området innanför den gula linjen var mjukt nog att kunna gröpas ur med kniv. B) Tak i 

huvudtunnel vid Johannelund. I övre halvan av bilden syns en grå granit och i den nedre halvan en glimmerrik pegmatit. Episyenitkroppen skär 
båda bergarterna (figur 4, B). C) Tak och stuff i huvudtunnel, norra Lovö. Röd och bitvis uppsprucken episyenit omgärdad av lätt rödomvandlad 

gnejs. 
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Figur 6. Potentiell utbredning av episyenitomvandlat berg i förhållande till två tunnlar. Berg utan mönster i bilden har annan 

mineralogi och/eller textur än granit (exempelvis sedimentådergnejs). Se beskrivning av de olika exemplen i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Beskrivning av exempel illustrerade i figur 6. 

  Beskrivning Utmaning 

 

A 

Subvertikal, cylindrisk kropp 

i ren granit som sträcker sig 

hela vägen upp till 

bergöverytan utan att där 

träffa på en akvifer. Under 

tunnelsula skärs kroppen av 

en vattenförande svaghetszon. 

På grund av dess begränsade utbredning i tunneln och 

orientering har episyenitkroppen troligtvis ingen större 

påverkan på tunnelstabiliteten men potential för 

vattenflöde i sulan finns, givet att vattentrycket genom 

svaghetszonen är högt nog. 

 

 

 

 

B 

Avlång, linsformad kropp i 

ren granit som följer 

utbredningen av en äldre, 

vattenförande svaghetszon 

som har kontakt med en 

akvifer vid bergöverytan. 

Om zonen har reaktiverats efter urlakningsprocessen 

finns stor risk för uppkrossat berg då den urlakade 

graniten tenderar att ha låg tryckhållfasthet, vilket kan 

innebära större problem med stabilitet än innan 

urlakningsprocessen skett i svaghetszonen. Oberoende 

på reaktivering finns stor risk för högt inflöde av 

vatten, även från vägg och sula om dessa ligger i den 

episyenitomvandlade svaghetszonens utbredning. 

 

C 

Subvertikal, cylindrisk kropp 

i ren granit som sträcker sig 

hela vägen upp till 

bergöverytan och där påträffar 

en akvifer. 

Begränsad påverkan på stabilitet men risk för 

inläckage från både tak och sula, beroende på de 

hydrogeologiska förutsättningarna. 

 

 

 

D 

Oformlig kropp i granitiska 

delar av en annan bergart 

(exempelvis en gnejs) som är 

ställvis utdragen längs med 

befintliga strukturer och har 

kontakt med akvifer vid 

bergöveryta. 

Liksom för exempel B finns en risk för instabilitet om 

reaktivering av spröda och kanaliserande strukturer 

har skett. Dessa kan vara väldigt oförutsägbara i 

utbredning då de är begränsade av både den 

omvandlande fluidens rörelse, som är generellt upp 

mot bergöverytan, och fördelningen av granitiskt berg 

vid omvandlingstillfället. 

 

 

E 

Linsformad kropp i granitiskt 

fragment omgärdad av annan 

bergart. 

Troligtvis liten påverkan på både stabilitet och 

inläckage. Även om inga större, enskilda, 

vattenförande strukturer är kopplade till 

episyenitkroppen kan den porösa bergmassan 

möjligtvis kanalisera och över tid lagra vatten som rör 

sig i mindre sprickor i berget. Om lagring skett kan ett 

initialt högt inläckage uppstå direkt efter exponering, 

som succesivt avtar i takt med att magasinet töms. 

 

 

F 

I vertikalled utdragen kropp i 

granitisk gång som sträcker 

sig upp till bergöverytan utan 

att nå akvifer, på mitten 

skuren av kraftigare spricka 

som för vatten från akvifer. 

Beroende på kroppens utbredning kan 

stabilitetsproblem uppstå, men i huvudsak bedöms 

vattenföring vara det största problemet då ingen 

associerad svaghetszon förekommer. 
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Injektering 
Injekteringskonceptet för Förbifart Stockholm baseras på RTGC-metoden (real 

time grouting control). Som avbrottskriterium väljs en injekteringstid som är kopplad till 

aktuell geologi och behovet av tätning. Denna metod har framgångsrikt tillämpas på stora 

delar av Förbifart Stockholm, det vill säga tillräcklig täthet har uppnåtts med en begränsad 

injekteringsinsats. På detta sätt har tid sparats som i stället nyttjats för att öka drivningstakten. 

För vissa delar av Förbifart Stockholm har bergmassans egenskaper avvikit från prognos, 

vilket innebär att bergmassan om inte injekteringstiden justeras, blir över- eller undertätad. 

En övertätad bergmassa innebär att onödigt mycket resurser läggs på tätning. En undertätad 

bergmassa resulterar i ett behov av efterinjektering som också leder till kostnadsökningar. Att 

aktivt under ett projekt arbeta med optimering av injekteringsinsatsen är väl investerade 

insatser. 

Beräkning av injekteringstid för att täta berg enligt RTGC-metoden baseras på ett 

flödesmönster i bergmassan med kanaler i 1-D och 2-D. En episyenit har inte kanaler på 

samma sätt som en sprucken bergmassa. Som ett direkt resultat av bildningsprocessen, där en 

fluid successivt skapar sin egen väg genom berget, kan man anta att porerna i episyeniten 

direkt efter kvartsurlakningen var sammankopplade. Vad som hänt med berget efter 

kvartsurlakningen har en signifikant påverkan på den slutgiltiga porositeten, då nybildade 

kristaller kan täppa igen och isolera enskilda porer och kanaler. Vidare kan förekomsten av 

lera i vissa porer och eventuell reaktivering av associerade, spröda strukturer göra bilden 

ännu mer komplex ur en injekteringssynpunkt. Flödesmönstret i en episyenitkropp kan 

således liknas vid flödet genom en stelnad tvättsvamp, där vissa delar täppts igen eller är 

fyllda med lera. Flödesgeometrin för episyenit kan möjligen även liknas med sand och 

jämföras med det flödesmönster som uppstår vid jet-grouting och borde därför kunna 

anpassas så att injekteringstid kan bestämmas. Svårare är dock att beräkna 

inträngningsförmågan i en episyenitkropp på grund av bergmassans heterogena fördelning av 

hålrum. 

Då zoner med episyenit oftast har en begränsad utbredning är det sällan aktuellt att optimera 

injekteringsinsatsen för dessa. Fokus är i stället att med alla tillgängliga medel uppnå 

tillräcklig täthet. För zoner med denna karaktär kan det ibland vara ett framgångskoncept att 

byta till ett flödesstyrt avbrottskriterium och till och med injektera utan volymbegränsning. 

Injektering av Regnskogen (observationspunkt 5) 
Flera områden med episyenit har påträffats i Förbifart Stockholm och framgångsrikt tätats 

med ett tidsstyrt avbrottskriterium. Vid observationspunkt 5 (se ”Utbredning i Stockholm” 

ovan) som finns i den norrgående huvudtunneln på norra Lovö (längdmeter 

118/303 – 118/358) fungerade det tidsstyrda injekteringskonceptet inte alls och området fick 

efter förinjektering smeknamnet Regnskogen. Bedömningen är att episyenitkroppen närmast 

liknar exempel E i figur 6, alltså en episyenitiskt omvandlad granitisk kropp, omgärdad av 

annan bergart (i detta fall sedimentådergnejs). Det är dock i dagsläget okänt vilken koppling 

denna bergmassa har till spröda och eventuellt vattenförande strukturer. I området har 

förinjektering utförts följt av tre efterinjekteringsomgångar (tabell 2). 
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Tabell 2. Injekteringsparametrar och resultat vid injektering av observationspunkt 5, även kallad 
Regnskogen. I tabellen redovisas förbrukningen av cement per borrmeter för förinjektering och de tre 

efterföljande efterinjekteringerna. Som framgår av resultaten påverkas kg cement/bm starkt av tillåten 

maximal volym för respektive injekteringsmetodik. 

Inj.-omg. Datum 

Kg 

cement / 

bm 

Avbrottskriterier 
Tryck 

(bar) 

Hållängd 

(m) 
Tid (min) Flöde (5 min) Max Vol (l) 

Förinj. Feb – 21 4,9 30 <2 l/min 700 46 27 

Efterinj.-1 Maj – 21 5,5 30 <2 l/min 700 17 12 

Efterinj.-2 Jan – 22 12,0 - <2 l/min 2500 43 25 

Efterinj.-3 Mar – 22 11,9 - <2 l/min 2500 42 30 

 

Utförd injektering i området Regnskogen (118/303 – 118/358) har i figur 7 plottats som kg 

cement per borrmeter. Respektive stapel motsvarar en utförd för- eller efterinjekteringsskärm 

inom området. Staplarnas färg varierar där bruksbyte skett till ett bruk med lägre vct. Normalt 

har injekteringen startat med vct 1,2 och bruksbyte skett till vct 1,0 eller 0,7. Området med 

störst bruksåtgång fanns vid längdmätning 118/343 – 118/358 (indikerat i figur 7). Trots ett 

område med generellt hög konduktivitet har vissa skärmar tagit mindre bruk. En 

injekteringsmetodik som tillåter större mängder cement per borrmeter har i detta fall behövts 

för att täta berget kring området Regnskogen. 

 

Figur 7. Cementförbrukning i området kring Regnskogen. Värdena är sorterade efter tunnelns 
längdmätning med sektion 118/358 till vänster och sektion 118/303 längst till höger. Området med 

högst bruksåtgång är indikerat med blå pil. 

 

118/358-118/343 
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Den första efterinjekteringen utfördes i tak med 15 hål per skärm. Skärmarna borrades i 

motsatt riktning jämfört med förinjekteringen, hållängd 12 meter, stick ca 10 meter och 

ca 17 bars injekteringsövertryck. Efter injekteringen minskade inläckaget marginellt och 

kraftigt inläckage förekom fortfarande på ca 15 m sträcka i tunneln. 

Den andra efterinjekteringen utfördes också i tak och riktades med långa stick i ett försök att 

omringa episyeniten. Inläckaget minskades och kraftigt inläckage förekom nu enbart på 

ca 5 m sträcka i tunneln. 

Den tredje efterinjekteringen utfördes även den i tak med syfte att omringa episyeniten, denna 

gång med ännu längre hål (30 m). Inläckaget minskade avsevärt och nu förekom endast 

3 inläckagepunkter i området (figur 8). 

Figur 8. Utbredning av mjukt och poröst berg utifrån MWD-data (rött) från injekteringsborrning och 

karterat inläckage av vatten (blått). A) Status inläckage efter enbart förinjektering. B) Status 

inläckage efter tre omgångar efterinjektering (tabell 2 och figur 7, ovan).  

Då inläckaget framgångsrikt lyckats begränsas efter efterinjektering är det sannolikt att en 

avslutande efterinjektering kommer att genomföras i syfte att nå de tre kvarstående 

inläckagepunkterna. 

Grundvattennivåer påverkade av Regnskogen 

Grundvattennivåerna i området kring Regnskogen påverkades kraftigt av det ökade 

inläckaget, vilket framgår av figur 9 där mätningar av grundvatten mellan år 2018 och 2022 

redovisas. Efterinjekteringsomgång 2 och 3, som hade större bruksåtgång och syfte att 

omringa episyeniten, indikeras av de återställda grundvattennivåerna som en framgångsrik 

metodik för tätandet av denna episyenitkropp. Kopplingen mellan grundvattennivåer och 

specifika injekteringsåtgärder är dock inte entydiga då ökande grundvattennivåer inte helt 

sammanfaller i tid med injekteringskampanjerna. Trots att tätningen av Regnskogen kan 

betraktas som framgångsrik finns ännu ingen generell metodik för tätning av zoner och 

episyenitområden. 
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Prognostisering 

Baserat på bildningsprocessen kan det konstateras att episyenitomvandling verkar vara 

begränsad av följande faktorer: (1) förekomsten av granit eller granitliknande bergarter, (2) 

historisk tillgång till värmekälla och, till viss del, (3) förekomsten av branta, spröda 

strukturer. I dagsläget är det inte känt hur stort område som påverkats av den pluton (eller 

plutoner) som gett upphov till episyeniter i Stockholmsområdet men baserat på 

fältobservationer får man anta att hela Storstockholm kan vara berört av den historiskt 

förhöjda, geotermala gradienten (figur 3 ovan); det är dock värt att understryka att det enbart 

är i kvartsrika bergarter med relativt homogen fördelning av kvartskristaller som den 

karakteristiska porositeten uppstår. Exempel på områden där premiss 1, 2 och 3 sammanfaller 

är de västra delarna av Stockholm, Mälaröarna, Södermalm, Sickla och Lidingö (figur 3, 

ovan).  

Det största området med episyenitomvandling (observationspunkt 1, Barkarbystaden) 

framstår som en anomali med låg resistivitet vid de geofysiska undersökningar som gjorts 

som del av förundersökningen av FUT 4. Givet att vittrat berg generellt är associerat med 

lägre värden för resistivitet indikerar detta att mätning av resistivitet skulle kunna användas 

för att få en uppfattning av utbredningen hos större episyenitkroppar. Även SGU:s 

kartunderlag för hydraulisk konduktivitet sammanfaller väl med episyenitomvandlade 

områden i de fall episyeniten har en tydlig koppling till större svaghetszoner, exempelvis i 

Barkarbystaden (observation 1; Wallen, A.) och på Lovön (observation 6, 7, och 8) – ett 

förväntat beteende om man utgår från att episyenitkropparna fungerar som akviferer. En 

utmaning med båda metoderna för prognostisering är dock att kan vara svårt att skilja på 

svaghetszoner med och utan episyenitomvandling. 

 

Figur 9. Mätningar av grundvattennivåer på norra Lovö från vintern 2018 till sommaren 2022. 
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Slutsats 
Genom att sammanställa observationer och erfarenheter av episyenitomvandlat berg från 

tunnelprojekt i Stockholmsområdet har följande kunnat fastställas: (1) kvartsurlakning verkar 

koncentrerat i områden där större deformationszoner med sydöst-nordvästlig strykning 

förekommer i granitiskt berg, (2) MWD-data kan vara ett kraftfullt verktyg för identifiering 

av episyenitkroppar under produktionsfasen, och (3) episyenitomvandlat berg tenderar att 

vara svårinjekterat men lyckad tätning har uppnåtts med hjälp av flera injekteringsomgångar 

och genom att omringa episyenitkroppen med injekteringshål. Vidare har ett antal 

typexempel på utbredning och potentiell vattenföring i förhållande till tunneldrift tagits fram.  

 

Många frågetecken återstår. De observationspunkter som kunnat sammanställas här, 

sammanfaller väl med det stråk av graniter som utgör Mälaröarna, nordvästra Stockholm och 

den öst-västliga utlöpare som fortsätter längs norra Södertörn ut mot Nacka. Är episyenit 

begränsat till en viss generation av granitiskt berg eller deformationszoner? Finns det en 

koppling mellan episyenitomvandling och sedimentådergnejs? Kan utbredningen uppskattas 

utifrån geofysiska mätningar och i sådana fall vilka? Hur tätas lämpligast episyenitomvandlat 

berg?  

Fler undersökningar inom olika discipliner skulle kunna ge oss de verktyg vi behöver för att 

förutspå och hantera episyenitomvandlat berg i framtida infrastrukturprojekt. 
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