
EXAMENSARBETE

Vajersågning inom berganläggning
Utvärdering och analys av vajersågning utförd på Norrströmstunneln, en del av

Citybanan

Ida Harju
2013

Civilingenjörsexamen
Väg- och vattenbyggnadsteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 

Avdelningen för Geoteknologi 
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurs 

Luleå tekniska universitet 
971 87, Luleå 

www.ltu.se/shb 

 

EXAMENSARBETE 

 

 

 

 

VAJERSÅGNING INOM 
BERGANLÄGGNING 

Utvärdering och analys av vajersågning utförd på Norrströmstunneln,  
en del av Citybanan 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Harju 
 

Luleå 2013

http://www.ltu.se/shb




 Förord   

 I 

Förord 

Som avslutning på civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad med 
inriktning jord- och bergbyggande vid Luleå tekniska universitet har jag valt att 
göra mitt examensarbete om vajersågning. Fallstudien har utförts på 
Norrströmstunneln, en del av Citybanan i Stockholm, som byggs av NCC 
Construction.  

Jag vill tacka alla som ställt upp på mina intervjuer samt alla andra på projektet 
som hjälpt mig med mina frågor. Min handledare hos NCC, Göran Manell som 
bär på många erfarenheter att få ta del av. 

Ett stort tack till min handledare på LTU, Jenny Greberg. 

Det största tacket går till min syster som alltid pushar och hjälper mig fastän 
hon inte förstår något om ämnet jag skriver om. Det moraliska stödet som alltid 
behövs. 
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Sammanfattning 

När infrastukturen i dagens samhälle måste utökas görs det i redan tätbebyggda 
områden, vilket kräver att nya anläggningarna utförs under markytan. Detta 
resulterar i stora och tidskrävande bergtunnelprojekt. Under byggtiden ska 
befintliga anläggningar som påverkas kunna vara i drift utan att något skada 
sker. Det medför många restriktioner för byggentreprenörerna för att klara av 
dessa krav, allt för att minimera påverkan på omgivningen.  

Vid de allra svåraste platserna kan det vara ett alternativ att byta ut den 
konventionella drivningsmetoden, borrning och sprängning, mot en alternativ 
metod. I detta examensarbete har den alternativa metoden vajersågning 
studerats för att utvärdera metoden när den används inom 
berganläggningsprojekt. 

Fallstudien utfördes på Norrströmstunneln som är en del av Citybanan som 
byggs i Stockholm. Under fallstudien har det konstaterats att vajersågning är en 
metod som är anpassningsbar utifrån de rådande förhållandena för varje enskild 
sågning. I många fall måste vajersågning kombineras och kompletteras av 
andra metoder så som spräckning, knackning eller eventuellt sprängning.  

Under intervjustudien som är utförd ute på projektet framkommer det att 
vajersågning är en bra metod som är användbar vid platser där andra metoder 
är olämpliga. Den skapar en minimal, nästan obefintlig skadezon i det 
omgivande berget. En annan stor fördel med metoden är att den teoretiska 
konturen är enklare att åstadkomma än med t.ex. sprängning, det är positivt vid 
partier där betongkonstruktioner ska motgjutas mot berget och är en ekonomisk 
fördel för det kommande arbetet på grund av att den teoretiska betongmängden 
stämmer bättre än vid sprängning. 
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En nackdel är att metoden skapar släta ytor, detta kan vara en fördel i vissa fall 
men skapar ett problem vid kartering då förstärkningsbehovet blir svårbedömt. 

Slutsatsen efter fallstudie och analys är att vajersågning ett bra alternativ till 
konventionell drivningsmetod vid de undersökta förhållandena. 
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Abstract 

When trying to expand the infrastructure in today’s society, it has to be done in 
urban areas. This results in large and time consuming projects underground, 
since the work has to be done below the surface. Affected sites, plants or 
industries nearby should during the building process be able to function 
without any harm or decreased production. This results in restrictions for the 
contractors to handle these demands and to do so whilst minimizing the 
influence on the surroundings.  

At the most difficult spots an alternative can be to replace the conventional 
driving methods, such as drilling and blasting with an alternative method. This 
thesis presents a study on the application of wire cutting in underground rock 
engineering projects. 

The study was made at Norrströmstunneln which is a part of the Citybanan 
project that is being built in Stockholm. The study has shown that wire cutting 
can be used depending on the current conditions. In most cases the wire cutting 
method had to be complemented by other methods such as fracturing or 
blasting. 

One disadvantage that the questioned personnel mentioned was that this 
method creates a smooth surface, which increases the difficulty of assessing the 
need of reinforcements when mapping. The study shows that wire cutting can 
be a good alternative instead of conventional methods for the monitored 
conditions. 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle där utbyggnad av infrastuktur ska ske i tätbebyggda 
områden behövs det nya metoder som inte påverkar befintlig verksamhet och 
människor i omgivningen. Målet med studien är att utvärdera och analysera 
användandet av metoden vajersågning inom berganläggning. 

1.1 Bakgrund 
Citybanan är ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt och kommer 
att resultera i 6 km pendeltågstunnel under Stockholm. NCC är ett av nordens 
ledande företag inom byggbranschen och de bygger i samverkan med 
Trafikverket samt WSP den nya stationen, Station City, under Stockholm 
central och T-central. Stationen byggs i ett tätbebyggt område med många 
omkringliggande anläggningar, som bland annat tunnelbanesystem, 
fjärrvärmetunnlar, underjordsgarage med mera som påverkas under byggtiden 
av Citybanan. Från stationen kommer det att finnas förbindelser till 
tunnelbanans alla tre linjer samt uppgång till markytan, via rulltrappor och 
hissar, se Figur 1. [1] [2]  
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Figur 1 Översiktsbild över Station City. [2] 

Dessa byggförhållanden för med sig väldigt strikta restriktioner på vibrationer, 
buller och luftstötvågor. För att klara restriktionerna under byggnationen av 
dessa komplicerade rulltrappsschakt, hisschakt och dylikt har man valt att 
utföra berguttaget av vissa schakt helt eller delvis med metoden vajersågning. 

Vajersågning är en metod som länge har använts inom stenindustrin då 
fördelarna med att använda den metoden är att man får släta och fina ytor. 
Vajersågning i sig generar varken vibrationer eller buller som stör 
omgivningen och en annan fördel med vajersågning är att det inte blir någon 
skadezon i det kvarstående berget så som det blir efter sprängning. Metoden 
har använts inom tunnelbyggande i tätbebyggda områden samt andra områden 
som är vibrationskänsliga sedan början av 2000-talet. Då sprängning ska ske i 
vibrationskänsligt område kan vajersågning utnyttjas för att såga delar av 
konturen före sprängning och förhindra vibrationerna från att fortplantas i 
berget. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera och analysera användandet av 
vajersågning i berganläggningsprojekt. Målet är att utvärdera och följa upp 
resultatet i delar där vajersågning använts, för att finna framtida lösningar på 
hur man ska optimera användning och nyttjande av vajersågning i 
vibrationskänsliga områden.  
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Fallstudien för arbetet har gjorts hos NCC på projektet Norrströmstunneln, som 
är den del av Citybanan som inkluderar Station City.  

1.3 Forskningsfrågor 
• Vilken information behövs för att kunna planera berguttag med 

vajersågning på ett riskfritt sätt? 
• I vilka situationer och förhållanden är vajersågning det lämpligaste 

metodvalet för berguttag? 
• Hur kan metoden vajersågning utvecklas och förbättras ur ett 

säkerhetsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 
I projektet Norrströmstunneln har vajersågning använts på ett tiotal ställen och 
följande områden, har studerats i detta examensarbete, se Figur 2 för placering 
av respektive fall: 

1. Bottensågning rulltrappsschakt X:et 
2. Två stycken hisschakt Centrala mellanplan till Plattformsrum. 

a. PRÖ (Plattformsrum öst), 
b. PRV (Plattformsrum väst)  

3. Hisschakt vid tunnelbanans blåa linje, T-blå 
4. Brandventilationsschaktet 
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Figur 2 Översiktlig bild på fallen för fallstudien. 

Analysen och utvärderingen baseras på tillgänglig information om metod, 
geologiska förhållanden, resultat, kostnader och tid.  

I det här arbetet görs inga speciella beskrivningar av andra nämnda berguttags-
metoder förutom vajersågning. I resultat- och analyskapitlen beaktas endast 
vajersågning och efterarbete som krävs för att bryta ut berget, inget fokus läggs 
på förstärkningsbehovet. 
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2 METOD 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie om metoden vajersågning som under 
fallstudien utökades för att öka kunskap om ämnen som kan vara till nytta 
under analysen. Fyra olika utförande av vajersågning studerades och 
analyserades utifrån litteraturstudien. En intervjustudie gjordes i samband 
med fallstudien för att komplettera med erfarenheter från byggentreprenören 
och beställaren. 

2.1 Metodik 

Först gjordes en litteraturstudie om ämnet vajersågning. Därefter utfördes en 
fallstudie samt intervjustudie hos företaget NCC, på projekt 
Norrströmstunneln. Samtidigt som fallstudien pågick utökades litteraturstudien 
med relevant information för att öka författarens kunskap och förståelse inom 
området. 

2.2 Datainsamling 

För datainsamlingen har en kvalitativ forskningsansats valts. Vid en studie som 
denna, med många variabler och där datainsamlingen sker genom intervjuer, 
fallstudie, observationer och en litteraturstudie är en kvalitativ ansats den 
lämpligaste. [3] 

2.3  Litteraturstudie 

För att öka kunskapen om metoden vajersågning har en litteraturstudie utförts. 
Utöver denna litteratur har litteraturstudien även berört områden som kan ha 
inverkan på utförandet av vajersågning, så som tunnelkartering och bergets 
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egenskaper. De som presenteras i teorikapitlet är främst hämtat från böcker, 
artiklar, hemsidor och vetenskapliga rapporter. 

2.4 Intervjustudie 

Metoden vajersågning som arbetet behandlar har länge används inom 
stenindustrin men är relativt ny inom berganläggningar. För att komplettera 
fallstudien har intervjuer utförts främst för att samla information och 
erfarenheter som ännu inte finns nedskrivna. Under tiden som fallstudien 
utfördes på plats vid projektet intervjuades fyra personer som alla har olika 
roller inom projektet.  

För att få så bred kunskap som möjligt av intervjustudien valdes respondenter 
utifrån deras olika kompetenser och erfarenheter. Sofia Edoff som är 
produktionschef valdes för hennes stora kunskaper och erfarenheter av hela 
produktionskedjan. Magnus Felldin, entreprenadingenjör/platschef på 
bergavdelningen och Lars-Åke Öhlen, tekniskstöd på bergavdelningen, valdes 
för deras specialistkompeteneser inom bergbyggande. För att få byggherrens 
inblick i valet av alternativa drivningsmetoder intervjuades byggledare Björn 
Qrunell. 
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3 TEORI 

Teorikapitelet består av en litteraturstudie där relevant information om 
geologi, bergmekanik och teknik presenterars, för att kunna användas i 
analysdelen. Här beskrivs även hur berguttag med vajersågning går till samt 
vilka restriktioner som är styrande för valet av metod. 

3.1 Vajersågning 

Vajersågning är en metod som kan användas i nästan alla typer av material 
men i det här arbetet studeras metoden då den användas för berguttag i 
anläggningsprojekt. Ofta kompletteras vajersågning med andra metoder, så 
som sprängning, spräckning eller alternativt knackas berget ner med en 
skrotningsmaskin. Det är en metod som kan anpassas efter önskat resultat och 
används på många olika sätt. 

Sågningen kan utföras på två olika sätt. Det enklaste sättet är när det finns två 
fria ytor som man sågar mellan och vajern kan träs genom förborrade hål, se 
Figur 3. Vajern drivs med en motor för att få rätt fart och spänning med avsikt 
att få så hög verkningsgrad som möjlig. Samtidigt som vajern roterar runt drivs 
motorn bakåt på en räls och på så sätt skapas ett snitt i berget. 

Det andra sättet är när det inte finns någon fri yta på andra sidan och en så 
kallad ”blindsågning” utförs. Hål borras med precisionsborrning till önskat 
djup och sedan träs vajern runt en mast som förs ner i hålet. Därefter görs drivs 
motorn bakåt på rälsen och vajern pressas igenom berget, i motsats till det 
första sättet där vajern dras igenom berget. Denna teknik har inte utnyttjats vid 
några av de studerade fallen och kommer därför inte beskrivas ytterligare.  
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Figur 3 Förenklad skiss av vajersågning. [4] 

Tekniken utnyttjas vid områden där de vanliga drivningsmetoderna inte är 
lämpliga. Det kan bero på närliggande anläggningar, byggnader och de 
restriktioner som råder för vibrationer, buller, tillåten skadezon i berget med 
mera. Det kan även vara lämpligt att använda vajersågning vid komplicerade 
områden där en sågad yta kan vara till fördel vid gjutning av konstbyggnad. I 
många fall görs inte metodval baserat på ekonomi utifrån vilka risker som finns 
och vilka konsekvenser de kommer ha för kommande arbete. [5] 

3.2  Geologin vid Norrströmstunnel 

Berggrunden i Stockholm, som visas i bergartkartan i Figur 4 syns det att de 
aktuella bergarterna är den så kallade Stockholmsgraniten (yngre odeformerad 
granit), sedimentådergnejs och gnejsgranit. [6] 
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Figur 4 Bergartskarta över Stockholm. [6] 

3.3 Tunnelkartering 

Vid tunnelbyggande utförs ingenjörsgeologisk kartering för att bedöma vilken 
bergförstärkning som behövs. Det finns tre olika karteringsmetoder beroende 
på vad kartingen ska användas till. Dessa tre metoder är tunnelkartering, 
linjekartering och cellkartering. I denna studie har en tunnel studerats och 
syftet med karteringen är att bedöma bergmassans stabilitet, därför är det 
tunnelkartering som studerats djupare. 

Vid utförandet av tunnelkartering karteras både väggar och tak i hela tunneln, i 
vissa fall även botten. Vid karteringen noteras endast större sprickor och 
krosszoner. Detta görs för att kunna bedöma bergmassans kvalitet, som görs 
med hjälp av klassificeringssystem som är byggda på praktisk erfarenhet av 
tunnel- och bergrumsbyggande, se avsnitt 3.3.1. Vid kartering studeras förutom 
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sprickorna också bergarten. Den påverkar en bergmassas stabilitet eftersom 
alla bergarter har olika egenskaper. 

De parametrar som karteras är följande: 

• Bergartstyp 
o Här anges färg, kornstorlek och textur/struktur 

• Vittring 
o Viktig på grund av att bergets hållfasthet reduceras genom vittring 

• Hållfasthet (enaxiell tyckhållfasthet, σc) 
o Uppskattas vid kartering med en Schmidthammare direkt på 

bergväggen 
• Deformationsparametrar  
• Strukturer 

Sprickkartering utförs för att sprickorna påverkar bergets hållfasthet negativt 
och har stor betydelse som parametrar i klassificeringssystemet. Genom 
sprickkartering kan även instabila bergblock identifieras och 
förstärkningsbehovet bedömas. För grundvattenpåverkan och inläckage i en 
tunnel är det sprickorna som har stor betydelse, om kraftigt vattenförande 
sprickor påträffas kan de påverka driften av en tunnel. [7] 

3.3.1 Klassificering av bergmassan 

I det här arbetet har fokus lagts på de klassificeringssystem som nyttjas vid 
tunnelkarteringen av Norrströmstunneln. Dessa tre är RQD, står för Rock 
Quality Designation, RMR, står för Rock Mass Ratio och Q-systemet. 

RQD 
För bedömning av en bergmassas kvalitet är det enkla värdet RQD ett 
värdefullt index som används som parameter i andra klassificerings system. 
RQD bedömer sprickfrekvensen i en bergmassa, den beräknas fram utifrån 
längden på kärnbitarna som fås vid kärnborrning, se Ekvation 1. 

𝑅𝑄𝐷 =  ∑ 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑘ä𝑟𝑛𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟>10 𝑐𝑚
𝐾𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑

∗ 100  (1) 

Orsaken till att endast kärnbitar som är längre än 10 cm klassificeras är på 
grund av att endast de ursprungliga tektoniska sprickorna ska beaktas. Utifrån 
de värden som fås i formeln bestäms bergkvaliteten enligt Tabell 1. [7] 
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Tabell 1 RQD och bergkvalitet [7] 

RQD Bergkvalitet 
0-25 Mycket dåligt 
25-50 Dåligt 
50-75 Bra 
75-90 Mycket bra 
90-100 Utmärkt 
 

RMR 
Eftersom RQD inte ger en helhetsbild av bergmassan finns det andra metoder 
för att vidare kunna klassificera och beskriva hela bergmassan. En sådant är 
”Geomekaniska klassificeringssystemet” RMR, Rock Mass Rating. I RMR 
används följande fem parametrar som bas: 

1. Bergartens enaxiella tryckhållfasthet 
2. Borrkärnans kvalitet, RQD 
3. Sprickavstånd 
4. Spricktillstånd 
5. Grundvattenförhållande 

Alla dessa parameterar poängsätts olika beroende på hur stor påverkan de har 
för bergmassans RMR-värde. Poängen kommer från empiriska observationer. I 
Tabell 2 till Tabell 6 redovisas hur de fem olika parametrarna poängsätts. 

Tabell 2 RMR, delpoäng för enaxiell tryckhållfasthet [7] 

Punktlast-index [MPa] Enaxiell 
tyckhållfasthet [MPa] 

Poäng 

>8 >200 15 
4 – 8 100 – 200 12 
2 – 4 50 – 100 7 
1 – 2 25 – 50 4 
* 10 – 25 2 
* 3 – 10 1 
* 1 - 3 0 
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Tabell 3 RMR, delpoäng för RQD [7] 

RQD Poäng 
90 – 100 20 
75 – 90 17 
50 – 75  13 
25 – 50 8 
<25 3 
 

Tabell 4 RMR, delpoäng för sprickavstånd [7] 

Sprickavstånd 
[m] 

Poäng 

>3 30 
1 – 3 25 
0.3 - 1 20 
0.05 – 0.3 10 
< 0.05 5 
 

Tabell 5 RMR, delpoäng för spricktillstånd [7] 

Spricktillstånd Poäng 
Mycket råa sprickytor, inte kontinuerliga, ingen separation, hårda 
sprickytor 

25 

Råa sprickytor, separation <1 mm, hårda sprickytor 20 
Råa sprickytor, separation <1 mm, mjuka sprickytor 12 
Glidrepade sprickytor, eller sprickfyllningens tjocklek <5 mm eller öppna 
sprickor, spricköppning 1 – 5 mm, kontinuerliga sprickor 

6 

Mjukt sprickfyllnadsmaterial, tjocklek >5 mm eller öppna sprickor, 
spricköppning >5 mm, kontinuerliga sprickor 

0 
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Tabell 6 RMR, delpoäng för grundvattenförhållanden [7] 

Inflöde par 10 m 
tunnellängd (l/min) 

Vattentryck i 
spricka/största 
huvudspänningen 

Generella förhållanden Poäng 

Inget 0 Fullständigt torrt 10 
<25 0 – 0.2 Endast fukt 7 
25-125 0.2 – 0.5 Vatten med måttligt tryck 4 
>125 >0.5 Allvarliga 

vattenförhållanden 
0 

En bergmassas kvalitet påverkas av många olika parametrar, bland annat 
sprickorna som finns i berget. Med hjälp av Tabell 7 och Tabell 8 kan man 
reducera bergets RMR-värde beroende på om sprickornas orientering är 
gynnsam eller ogynnsam med hänsyn mot till exempel tunnelriktningen. 

Tabell 7 RMR., klassificering av sprickornas orientering vs. Drivningsriktning 
[7] 

Strykning vinkelrätt mot tunnelaxeln 
Drivning i 
stupningsriktning 

Drivning i 
stupningsriktning 

Strykning parallell med 
tunnelaxel 

Oavsett 
strykning 

Stupning Stupning Stupning Stupning 
45 - 90º 20 – 45º 45 - 90º 20 – 45º 45 - 90º 20 – 45º 0 - 20º 

Mycket 
gynnsam 

Gynnsam Acceptabel Ogynnsam Mycket 
ogynnsam 

Acceptabel Ogynnsam 

 

Tabell 8 RMR, poängjustering för sprickorientering vs. Drivningsriktning [7] 

Poängjustering för sprickorientering 
Sprickorientering Poäng   
 Tunnlar Fundament Slänter 
Mycket gynnsam 0 0 0 
Gynnsam -2 -2 -5 
Acceptabel -5 -7 -25 
Ogynnsam -10 -15 -50 
Mycket 
ogynnsam 

-12 -25 -60 
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För att gå vidare och bestämma en bergklass när RMR-värdet har summerats 
avläses bergklassen och beskrivningen för bergmassan från Tabell 9. 

Tabell 9 Bergklasser enligt RMR [7] 

Totalpoäng Klass Beskrivning 
81 – 100 I Mycket bra 
61 – 80 II Bra 
41 – 60 III Acceptabelt 
21 – 40 IV Dåligt 
<20 V Mycket dåligt 
 

Q-system 
Ett annat klassificeringssystem som används är Q-systemet som är består av 6 
parameterar, dessa presenteras i ekvation 2, som används för att beskriva en 
bergmassas kvalitet. Q-systemet utvecklades genom att över 200 praktikfall 
studerades, framförallt tunnlar och bergrum i Skandinavien. Studien utfördes år 
1974 av Barton, Lien och Lunde vid Norges Geotekniska Institut. [7] 

𝑄 =  𝑅𝑄𝐷
𝐽𝑛

∗ 𝐽𝑟
𝐽𝑎
∗ 𝐽𝑤
𝑆𝑅𝐹

 (2) 

𝐷ä𝑟 
𝑅𝑄𝐷 = 𝑅𝑜𝑐𝑘 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝐽𝑛 = 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑙 
𝐽𝑟 = 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑟åℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 
𝐽𝑎 = 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 
𝐽𝑤 = 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 
𝑆𝑅𝐹 = 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

Alla parametrar poängsätts enligt givna rekommendationer, då dessa är för 
omfattande att inkludera i detta examensarbete hänvisas läsaren istället till 
annan litteratur. Från det beräknade Q-värdet fås bergmassans kvalitet enligt 
Tabell 10. 
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Tabell 10 Q-värde och bergkvalitet [7] 

Q-värde Bergkvalitet 
0,001 – 0,01 Exceptionellt dåligt 
0,01 – 0,1 Extremt dåligt 
0,1 – 1,0  Mycket dåligt 
1 – 4 Dåligt 
4 – 10 Acceptabelt 
10 – 40 Bra 
40 – 100 Mycket bra 
100 – 400 Extremt bra 
>400 Exceptionellt bra 
 

Till skillnad mot klassificeringssystemenet RMR finns rekommenderade 
förstärkningsanvisningar för Q-systemet. Det finns 36 olika klasser som är 
beroende av bergkvaliteten och tunneltvärsnittets storlek. 

3.4 Restriktioner  

Vid byggandet av nya anläggningar som ligger i anslutning till befintliga 
anläggningar som ska vara i drift under byggskedet finns många restriktioner 
på hur mycket omgivningen får påverkas. Exempel på sådan påverkan kan vara 
vibrationer och skadezon i berget. 

Där det inte är tekniskt möjligt att borra och spränga måste en annan och i 
många fall skonsammare metod för berguttag väljas. I många fall blir valet en 
dyrare metod än borrning och sprängning men som i slutändan har en bättre 
inverkan på projektet i helhet. [8] 

3.4.1 Vibrationer 

Anläggningarna som ligger i anslutning till Norrströmstunneln där fallstudien 
utförts drivs av Stockholms Lokaltrafik (SL). När arbete utförts inom ett 
område som kan påverka SLs anläggningar så finns det allmänna anvisningar 
som gäller och ska följas. [9] 

Beroende på om det är trafik eller inte i SLs anläggningar så är det olika 
gränsvärden som gäller. Med hänsyn till trafik är gränsvärdet 10 mm/s och på 
anläggningens konstruktiva säkerhet är gränsvärdet 30 mm/s. [10] 
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3.4.2 Skadezon 

Vid sprängning av en salva uppstår det en påverkad zon i det omgivande 
berget. Den störda zonen som påverkas vid sprängning består av krossat, 
uppsprucket och påverkat berg. Zonen där berget är krossat närmast konturen 
är det som kallas skadezonen. [11] 

Vid projektet där fallstudien genomförts används SSE, Site Senseitized 
Emulsion, som sprängmedel. I en studie utförd av SBUF, Orica, Banverket, 
SKB och Swebrec vid LTU har sprickutbredningen som uppstår vid 
användandet av SSE studerats. Målet med studien var att en mer användbar 
och anpassad skadezonstabell skall finnas för SSE. När 
laddningskoncentrationen är 0,5 kg/m blir skadezonen dubbel så stor som vid 
0,35 kg/m. I Figur 5 nedan syns tydligt sprickorna som uppkommit på grund av 
sprängning. [12]  

 

Figur 5 Sprickutbredningen efter monemtan initering av SSE 0,5 kg/m, hål 9. 
[12] 

Om man jämför denna sprickutbredning med vajersågning som endast ger 
minimal eller obefintlig skadezon är vajersågning en betydligt skonsammare 
metod. 



 Resultat 
 

  17 
 

4 RESULTAT 

I det här kapitlet sammanfattas den information som samlats och de 
observationer som gjorts under fallstudien. Under fallstudien har fokus lagts 
på fyra olika områden där vajersågningar har använts. 

4.1 Fallstudien 

Genom att studera fyra helt olika fall kan det påvisas att vajersågning är en 
mångsidig metod som kan anpassas utifrån de aktuella förutsättningarna och 
restriktionerna. 

I denna fallstudie studeras vajersågning vid fyra olika utföranden. 

1. Bottensågning av ett rulltrappsschakt. Här användes sågning för att få till den 
svåra bottenkonturen. När sågningen var klar användes borrning och 
sprängning för att driva klart schaktet. 

2. Två likadana hisschakt från ett mellanplan ner till framtida perronger. Här 
valdes vajersågning för att minska skadezonen i omgivande berg. 

3. Ett hisschakt till tunnelbanans blå linje. På grund av närheten till befintlig 
betong konstruktioner samt en slank bergpelare används vajersågning i det här 
fallen för att skydda omgivningen. 

4. Sågning av ett 33 meter lång schakt, som när Citybanan tas i drift kommer att 
vara ett brandventilationsschakt.  

Dessa fyra fallstudier valdes för att samtliga sågningar utförs av olika 
anledningar. I ena fallet är det för att få en slät och fin botten för att konturen 
vore svår att erhålla med borrning och sprängning. Kommande betongarbeten 
blir lättare att utföra samt risken för överberg minskar. Överberg innebär att, 
för mycket berg sprängs bort och den verkliga betongmängden som behövs blir 
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större än den teoretiska mängden. I ett annat fall användes sågningen för att 
minska skadezonen i berget. 

4.1.1 Bottensågning av rulltrappsschakt, X:et 

Bottensågning har utförts på ett rulltrappsschakt som ansluter till tunnelbanans 
blålinjes biljetthall vid centralen i Stockholm. Det är ett långt och komplicerat 
schakt som lutar 30º och i botten har en liten avsats som är svår att spränga 
enligt teoretisk kontur, i Figur 6 visas sektionen av schaktet för att illustrera 
hur teoretisk botten ska se ut, i Figur 7 visas profilen för schaktet. På grund av 
att botten är svår att spränga har vajersågning valts för att underlätta 
sprängningsarbetet samt kommande betongarbeten.  

 

Figur 6 Normalsektion för rulltrappschakt X:et. [13] 
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Figur 7 Profil av rulltrappsschaktet till X:et. [13] 

Arbetet med sågningen påbörjades genom att kärnborra fyra hål för vajern. 
Kärnborrning valdes för att få bästa möjliga precision på hålen. Hålen är 
placerade enligt skissen i Figur 8 där det även är angett vilken ordning 
sågningen har skett.  

 



VAJERSÅGNING INOM BERGANLÄGGNING 
 

20 

 

 

Figur 8 Kärnborrhål för att trä vajern samt ordning för sågningen i X:et. [13] 

4.1.2 Hisschakt till plattformrummen 

Station City består av två stycken plattformsrum och dessa ansluts till 
ovanliggande mellanplan, närliggande tunnelbanelinjer och biljetthallar med en 
mängd olika hisschakt samt rulltrappsschakt. Berguttaget för två av dessa 
hisschakt utfördes med vajersågning och dessa har studerats i denna fallstudie. 
Den första vajersågningen gjordes i juli 2012 och den andra i oktober 2012.  

Dimensionerna för schakten är lika och illustreras i Figur 9. Den totala 
teoretiska bergvolymen för hisschakten blir 82 m3. 
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Figur 9 Dimensioner för hisschakt. Till höger vy från ovan och vänster vy i 
genomskärning.(Bygghandlingar) 

Arbetsgången för båda hisschakten är ungefär lika. Det som skiljer sig är att 
erfarenhet och lärdom från det första schaktet kunde nyttjas för de andra och på 
så sätt förbättra utförandet. Skillnaden illustreras i Figur 10 och Figur 11, där 
man valt att såga snitten på lite olika sätt. 

För att komma ner till fast berg schaktades gamla sprängmassor först ur och en 
Berlinspont, som består av en stålram och reglar, byggdes runt området där 
schakten ska vara för att minska några av de arbetsmiljörisker som finns samt 
för att skapa en plattform som kan utnyttjas för sågutrustningen. Genom att 
såga ovanifrån blir arbetet säkrare. För att försäkra sig om att området runt 
schaktet är stabilt bultades kontur både under- och ovanifrån. Därefter borrades 
ett hål i varje hörn samt två hål i mitten av varje långsida. Genom dessa hål träs 
vajern för sågning. Hålen i mitten på varje långsida har borrats med en lutning 
på 20º mot vertikalplanet. Det här gjordes för att schakten är betydligt längre 
än vad de är breda och schaktet ska sågas i två delar. För att underlätta 
självutfall av berget har det borrhålen borrats med en stickning på 15 cm. [14] 

En annan anledning till att schaktet sågas i två delar är för att det går en 
utloppstunnel för avloppsvatten nästan rakt under schaktet. Man vet inte riktigt 
på vilket djup den är lokaliserad och därför ville man vara försiktig och dela 
hisschaktet i två delar för att minska storleken på bergutfallet. [5] 

Vid tidigare tillfällen har det förborrats ett antal hål i mitten av bergvolymen 
för att kunna spränga loss det om det inte faller av sig självt. Detta görs i 
förhand då det är en stor arbetsmiljörisk att borra i en lös bergvolym som har 
ett fritt fall på cirka nio meter. När sågningen är utförd är det svårt att veta när 
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berget kommer att glida ut längst sågsnitten, därför ska arbete efter sågningen 
undvikas för att inte utsätta arbetare för onödiga hälsorisker. 

Två schakt har sågats från centrala mellanplanet ner till plattformstummen. Det 
första ansluter till det östra plattformrummet och benämns i fortsättningen som 
”hisschakt PRÖ”. Det andra ansluter till västra plattformsrummet och benämns 
”hisschakt PRV”. 

Ordningen för sågningen av snitten i Hisschakt PRÖ visas i Figur 10. I figuren 
illusterar orange strecken borrhållen, det gröna området snittet i mitten med en 
lutning på 20º och det rosa området den sida man önskar ska falla ut först. 

 

Figur 10 Sågning hisschakt PRÖ. 

Till hisschakt PRV kunde erfarenheter från den tidigare genomförda sågningen 
användas. Här valde man att såga ut en ”triangel” i ena hörnet först, det rosa 
området i Figur 11. På grund av spänningarna i berget var det svårt för det 
första schaktet att falla ut. Tanken är att genom att såga ut ett hörn ska 
spänningstillståndet runt schaktets kontur minskas.  
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Figur 11 Sågning hisschakt PRV.  

4.1.3 Hisschakt T-blå 

Under sommaren 2012 sågades ytterligare ett hisschakt på projektet 
Norrströmstunneln. Denna sågning utfördes i kombination med spräckning. 
Sågning nyttjas då hisschaktet är placerat i en redan slank bergpelare, man inte 
vill riskera att få ut för mycket överberg. För att minska påverkan på 
omgivningen spräcks berget istället för att sprängas efter sågning. 

Då sågningen ska ske i en väldigt slank bergpelare är det oerhört viktigt att 
precisionen på hålen som vajern ska träs igenom är hög därför kärnborrades 
hålen. Schaktet är ca 8 x 5 x 2 meter, med en total volym på cirka 80 m3.  

I Figur 12 visar det rödmarkerade området det berg som ska tas bort. I samma 
bild ser man hur nära det är till intilliggande betongkonstruktioner. Ordningen 
för sågningen samt borrhålen illustreras i Figur 13 med gröna områden för 
sågytor och orange för borrhålen. 
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Figur 12 Hisschakt i bergpelare samt närliggande betongkonstruktion.(Privat 
foto) 

 

Figur 13 Ordningen för vajersågningen av hisschaktet vid T-blå. Ej skalenlig. 
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4.1.4 Brandventilationsschakt 

Under sommaren 2011 sågades ett 33 m långt Brandventilationsschakt vid 
projektet. Det problematiska med detta schakt är att det lutar i två olika 
riktningar på grund av dess placering i tunneln och var det ska ansluta till 
marknivå. I Figur 14 visas dimensionerna för brandventilationsschaktet, den 
teoretiska bergvolymen för schaktet beräknas till 583 m3. 

 

Figur 14 Brandventilationsschakt, dimensioner. [15] 

Den planerade drivningen av schaktet var enligt följande beskrivning: Till en 
början injekterades det runt schaktet för att minska vattengenomsläppligheten. 
Fyra hål i varje hörn borrades med kärnborrning för att uppnå bästa precision. 
Utöver de fyra hålen kärnborrades två extra hål vid det sista sågsnittet, att ha 
borrat extra hål kan underlätta om vajern fastnar under sågningen eller om 
något annat oförutsett händer. Fyra hål kärnborrades i mitten av schaktet för 
efterarbete med sprängning om berget inte faller ut av sig själv. Området under 
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schaktet spärrades noga och tydligt av för att säkerställa arbetsmiljön. Sågning 
av det två långsidorna gjordes underifrån, sedan flyttades utrustningen och de 
två sista sågsnitten sågades ovanifrån. Vid sågning av det sista snittet sågades 
först 10 meter, om inget berg har fallit ut sänktes sprängmedel ner i det 
förborrade hålen för att spränga bort det fem nedersta metrarna och så vidare. 
Vid sprängningsarbetet användes en gallerdurk ovan på balkarna runt om 
schaktet som fallskydd. [15] 

 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

Nedan följer en kort sammanfattning från samtliga intervjuer. I avsnitt 8.1 
finns alla fullständiga intervjuer. 

Produktionschefen Sofia Edoff ger en stor överblick över vilken effekt 
användningen av vajersågning kan ha på hela produktionskedjan. Enligt henne 
är nackdelarna med metoden de osäkerheter som finns med arbetsmiljö, till 
exempel är det svårt att förutse när ett utfall kommer att ske samt vilka 
säkerhetsavstånd som borde finnas i fall att vajern skulle gå av. Det positiva 
med metoden är att den inte ger upphov till några vibrationer eller någon 
skadezon i omgivande berg och är då ett bra val när restriktionerna ställer krav 
på sådant. 

Magnus Felldin som är entreprenadingenjör på bergblocket hos NCC säger att 
en fördel med vajersågning är att man vet var berguttaget blir. Nackdelar han 
belyser är att en sågad bergyta är svår att kartera, på grund av att det blir svårt 
för geologerna att avgöra sprickornas riktning och stupning. Ur 
arbetsmiljösynpunkt kan den sågade utan se ut att inte behöva någon 
förstärkning, fastän det egentligen behövs. 

Om man i förväg tittar mer på geologin, räknar på resultatet och har flera 
alternativ för lösningen så tror Lars-Åke Öhlen, tekniskt stöd på NCCs 
bergblock, på vajersågning. Han säger att en stor nackdel med sågning är att 
om något under utförandet går fel så kan man förlora väldigt mycket tid om 
inte flera lösnings möjligheter planerats i förväg. 

Han belyser även att sprutbetong fäster två till tre gånger bättre på en sågad yta 
än en sprängd, för att bevisa det här har de gjort vidhäftningsprover. 

Byggledare Björn Qrunell som arbetar för beställaren säger att vajersågning 
och andra alternativa metoder används där sprängning och borrning utgör för 



 Resultat 
 

  27 
 

stora risk. Fördelarna med vajersågning enligt Qrunell är att ytan blir plan och 
exakt och skapar ingen skadezon, medan nackdelarna är mer ekonomiska, är 
tidskrävande och tar upp stor arbetsyta. Även som Edoff påpekar han de 
arbetsmiljörisker som uppstår. En fin yta som ser ut att inte behöva någon 
förstärkning kan vara förrädisk och självutfall kan ske. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel jämförs resultat från litteraturstudien med observationer och 
resultat från utförda fallstudier och intervjuer.  

5.1 Bottensågning av rulltrappsschakt, X:et 

Bottensågningen av rulltrappsschaktet gick helt enligt planen. Det uppstod inga 
problem under utförandet och botten blev slät, se Figur 15. Vid kommande 
betongarbete kommer det att vara till stor fördel att ha en slät botten. Inga 
vidare beräkningar eller analyser kommer göras i denna rapport för att bekräfta 
detta utan analysen baseras endast på vad intervjurespondenterna berättat. 

För botten i rulltrappsschaktet saknas kartering, då man under 
sprängningsarbetet byggde upp en ramp över sågytan för att kunna driva 
framåt. Genom att studera karteringarna för tunnelväggarna och taket kan man 
se att hela schaktet har en bergklass som är bra (Q≈15, RMR≈75). 
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Figur 15 Rulltrappsschakt, X:et, när vajersågning är klart och borriggen står 
uppställd för att borra en salva. (Privat foto) 

5.2 Hisschakt till plattformrummen 

Hisschakt PRÖ 

Sågningen av hisschakt PRÖ gick inte helt enligt planeringen då det inte föll ut 
av sig själv direkt som tänkt. Detta verkar bero på att vid sågningen av det 
tredje snittet fastnade vajern och hela snittet kunde inte sågas klart. När det 
fjärde snittet påbörjades så hade hela bergvolymen rört sig lite och kilats fast. 
Även vid det sista snittet fastnar vajern och hela snittet blev inte färdigsågat. 
Före alternativet att spränga loss berget nyttjades knackade man från ovansidan 
med en grävmaskin med hydraul-hammare. Efter ca 2 timmars knackande på 
olika ställen på hela den lösa bergvolymen lossnade den och föll ut.  

Geologin för detta hisschakt beskrivs i bilaga 8.2.1. Enligt denna kartering är 
det en bra bergkvalitet då RMR är 74 och Q-värdet på 15, vilket kan avläsas ur 
Tabell 9 och Tabell 10. 
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Hisschakt PRV 

Sågningen av de tre första snitten gick helt enligt planen och ”triangeln” föll ut 
direkt, se Figur 16. Därefter sågades resterande långsidor och sista kortsidan. 
Berget som hänger kvar väger ca 200 ton och när det återstår cirka en meter av 
sågningen klarade berget inte av att hänga kvar då det bildas sprickor i 
kortsidan och de föll enligt planen. Här krävdes inget efterarbete för att få ner 
berget. 

 

Figur 16 "Triangeln" som fallit ut i Hisschakt PRV. (Privat foto) 

I bilaga 8.2.2 finns karteringen för hisschakt PRV. Utifrån den kan man se att 
bergklassen för hisschaktet är acceptabel till bra. 

Att inget efterarbete i form av knackning eller sprängning krävdes för detta 
schakt beror på att erfarenheter från det identiska schaktet som utfördes någon 
månad tidigare. Att såga ut en triangel i ena hörnet av schaktet och skapa ett 
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tomrum visar sig vara mycket mer effektivt än att såga det rektangulära 
schaktet i två nästan lika delar. 

5.3 Hisschakt T-blå 

Karteringen för dessa två väggar (bilaga 8.2.3) visar att det är en bra bergklass 
i detta område. 

Sågningen skapade den fina konturen som var önskad och efterarbetet med 
spräckning orsakade inga skador på befintliga konstruktioner. Det som borde 
beaktas här är att i samband med spräckning fanns det behov av att en skrotare 
var på plats hela tiden. Skrotning ger upphov till en del buller som kan vara 
störande för omgivningen och tredje man. 

 

Figur 17 Hisschakt T-blå. Rödmarkering visar de sågade ytorna.(Privat foto) 

5.4 Brandventilationsschakt 

Följande resultat är författarinnans egna observationer under sommarjobb på 
bergblocket på projektet Norrströmstunneln sommaren 2011. 
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Kärnborrning och sågning av schaktet gick enligt planen i 
drivningsprogrammet. Den ändring som gjordes var att det sista snittet sågades 
hela vägen då sågningen gick utan problem, men tyvärr hade inget berg fallit ut 
av sig själv. Därefter påbörjades sprängningsarbetet. Först sänktes sprängmedel 
ner i det fyra hålen i mitten men inte mycket berg hade fallit ut. Det konstateras 
att fyra förborrade hål var för lite. Som komplement borrades det hål snett 
underifrån in i schaktet för att kunna ladda mera, arbete rakt under schaktet 
undveks för att säkerställa en bra arbetsmiljö, då berget i schaktet är löst och 
kunde falla ut när som helst. Berget föll ut till den nivå som det borrats och 
laddats vid. Fortfarande återstod det cirka 15 meter av schaktet att få ut. Detta 
problem fick lösas genom att med en ovanjordsrigg borra flera hål ovanifrån. 
För att inte gå rakt på de lösa bergmassorna lades det balkar med körplåtar på, 
dessa användes som plattform för borriggen. Det borrades cirka tio stycken 
laddhål utöver de fyra som redan fanns. Sedan pågick sprängningsarbetet 
nästan en vecka för att få ut berget i det sågade schaktet. 

Enligt karteringen, se bilaga 8.2.4, som utfördes efter sågning och sprängning 
framgår det att berget har ett RMR-värde på 74 respektive 65 för nivåerna +4 
tom -13 och -13 tom -23. Q-värdena är 45 respektive 8. Genom att jämföra 
dessa värden med Tabell 9 och Tabell 10 kan det konstateras att berget är av en 
acceptabel till bra klass.  

5.5 Sammanfattning av analys 

De fall som studerats i detta arbete har alla utförts av olika anledningar och är 
därför svåra att jämföra mot varandra. Undantag är hisschakten i Centrala 
mellanplan som är utformade på samma sätt, vilket gjorde det möjligt att 
utvärdera och få erfarenheter från det första schaktet och anpassa det andra 
schaktets utförande för att få ett bättre resultat. Här eftersträvades det att 
bergvolymen skulle falla själv med hjälp av gravitationen utan att något 
efterarbetes behövdes. Det åstadkoms genom att först skapa en fri yta då ett av 
hörnen först sågades loss.  

I de andra fallen framgår det enligt analysen att vajersågningen har utförts utan 
några problem. Det som tar tid är den mängd efterarbete som krävs vare sig det 
är spräckning, skrotning eller sprängning.  

Vajersågningen antas ha gått bra på grund av de goda bergförhållanden som 
råder i Norrströmstunneln, enligt klassificeringssystem som tagits upp i teori 
kapitlet är bergkvaliteten i samtliga fall acceptabel till bra klass.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel besvaras examensarbetets forskningsfrågor som ställdes i 
början samt så diskuteras de vad som skulle ha kunnat utveckla studien 
djupare. 

Det kan vara en fördel att i bergdriftskedet välja en dyrare alternativ metod, så 
som vajersågning, där det är svårt att kunna spränga enligt den teoretiska 
konturen. Med vajersågning får man högre precision på konturen och kan i 
många fall där det ska motgjutas en betongkonstruktion spara in pengar på att 
den teoretiska betongmängden stämmer. Vid sprängning är det svårt att avgöra 
hur stort överberg det blir, det vill säga hur mycket berg som sprängs bort 
utanför teoretisk kontur. Vid sprängning måste man alltid ta hänsyn till 
bergutfall och det krävs en större mängd betong vid gjutning, samt det kan 
behövas mer armering. Det gäller även att se hela produktionen och inte endast 
bergdriften vid val av metod. Ett bra exempel på detta är hisschakten som är 
sågade vid centrala mellanplanet. Om de skulle valts att sprängas istället för att 
sågas skulle de krävts högprecision vid borrningen, kanske även tätsömns 
borrning och försiktig sprängning i konturen, vilket är väldigt tids- och 
resurskrävande. Dessa åtgärdet för sprängning är önskavärda för att få minsta 
möjliga bergutfall för de betongkonstruktioner som ska motgjutas hisschaktet. 
Vajersågning har dock valts för det här fallet på grund av många andra orsaker, 
så som att minska skadezonen. 

Bergklassen för samtliga studerade fall i denna rapport är acceptabel till bra 
och sågningen har överlag gått bra. Det är endast vid ett fåtal ställen vajern har 
fastnat och sågningen av snittet inte kunnat slutföras. Utförana uppfattar det 
lättare att såga i bra berg än i sämre berg. Är det ett mycket sprickigt område är 
det större risk att vajern nyper fast. Vid sågningen av hisschakt PRÖ händer det 
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vid två ställen att vajern fastnar och detta beror till största del på att 
bergvolymen rört sig innan snitten blivit klara. 

En fråga som uppkom under arbetesgång är om det vore möjligt att inför en 
vajersågning studera utförda karteringar av det område som ska sågas. Kan 
man tydligt se att det finns slag eller sämre bergpartier i området är det möjligt 
att planera sågningen på det mest optimala sättet. Till exempel planera 
utförandet av sågningen så att bergmassan inte rör sig på grund av sprickor 
innan sågningen är klar. Det är viktigt att vara medveten om bergkvaliteten för 
att kunna anpassa tryck och hastighet på vajern om ett slag ska passeras för att 
kunna minska risken för att vajern fastnar och då undvika avbrott och 
stillestånd i arbetet. Det kan vara möjligt att när man ska utnyttja gravitativa 
utfall kunna planera sågningen på ett sådant sätt att sprickorna främjar utfallets 
storlek. Genom att nyttja bergets egenskaper vore det möjligt att spara in tid 
och pengar på eventuella efterarbeten som krävs för att spränga eller knacka 
loss berget. 

6.1 Forskningsfrågorna 

• Vilken information behövs för att kunna planera berguttag med 
vajersågning på ett riskfritt sätt? 

För att bättre kunna planera utförandet av vajersågning och minimera risken för 
stopp i produktion måste karteringar studeras före sågning startar, detta för att 
få kännedom om och undvika eventuell risk för att kilar faller ut under tiden 
vajersågningen pågår.  

Ett alternativ som bör beaktas är om det kan byggas upp en ramp eller liknade 
för att dämpa fallet då tanken är att en större bergvolym ska falla av sig själv. I 
denna fallstudie är det tre schakt där man vill att berget ska falla ut av sig 
självt. Vid sågningen av hisschakt PRV så faller hela volymen, som vägen 200 
ton cirka nio meter och detta medför ett stort dån när bergmassan träffar 
marken. Dock är det svårt att förutspå exakt när det kommer att hända, då den 
faller när berget inte håller längre. Det är viktigt att informera sin personal om 
förväntade utfall för att undvika olyckor. 

I de fallen där kärnborrning nyttjats för att borra hålen för vajern kan man 
kärnkartera borrkärnorna för att få en större kännedom om hur bergklassen. Då 
kan man redan innan sågningen startar få en uppfattning om hur berget ser ut 
och därmed anpassa sågningen för att uppnå bästa resultat. 



 Diskussion och Slutsatser 
 

  35 
 

• I vilka situationer och förhållanden är vajersågning det lämpligaste 
metodvalet för berguttag? 

Vajersågning är en metod som är väldigt anpassningsbar för fall till fall. Det 
har visat sig vara en lämplig metod att använda vid fall där en 
betongkonstruktion ska motgjutas. Vid hisschakten till plattformsrummen är 
det fördelaktigt att gjuta mot släta och fina ytor. De är även lättare att göra 
formen samt armera då schakten är raka. Vid sprängning är det väldigt svårt att 
få en rak kontur. Det kan även göras genom att borra tätsömn runt hela 
konturen men detta är väldigt tidskrävande.  

Även i dessa fall är det skadezonen i berget som är avgörande. Då man tidigare 
sprängt ut perrongen under och mellanplanet ovan schaktet finns det redan en 
skadezon i berget. Mellan perrongerna och mellanplanet är endast 
bergtäckningen cirka tre till fyra meter.  

Skadezonen är även en av de avgörande faktorerna i valet att använda 
vajersågning vid hisschaktet vid T-blå. Här är det en slank bergpelare som man 
inte vill riskera att skjuta sönder och behöva komplettera med en betongpelare 
för att klara lasterna från anläggningen ovan.  

Utifrån dessa fall kan man göra antagandet att vajersågning är en lämplig 
alternativ metod att använda där man vill minimera skadezonen. 

• Hur kan metoden vajersågning utvecklas och förbättras ur säkerhets 
perspektiv? 

I de fall som studerats i detta examensarbete är det kontrollen av utfallet av 
berget vid sågning som behövts utvecklas för att få en säkrare arbetsmiljö. I 
många fall har berget fått falla med hjälp av gravitationen. Det har satts ut 
tunga avstängningar för att markera att det är förbjudet område. I 
examensarbetet har avgränsningar gjorts för att bortse från efterarbetet, dock 
har det uppkommit som en stor synpunkt under intervjustudien, från samtliga 
respondenter, att en sågad yta är svår karterad och utgör då en arbetsmiljörisk 
och inga förstärknings åtgärdet görs. Trafikverket, som är beställare av 
Citybanan, har gått ut med säkerhetsvarningar för att vajersågade ytor bör 
skrotas regelbundet då det på en annan entreprenad än NCCs har skett ett 
spontant utfall från cirka 12-13 meters höjd av en sten på 30 kg.  
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6.2 Fortsatt arbete 

Som en fortsättning på den sista forskningsfrågan är ett möjligt fortsatt arbete 
att simulera en sågning i ett FEM program, till exempel Wedge. I Wedge kan 
sprickplan modelleras som representerar sågsnitten, och analyseras för att se 
om det blir gravitativt utfall. Vid modelerande och analys bör man göra 
antagandet att borrkaxet efter sågningen blir en fyllnad i sprickorna. Samt 
lägga in de huvudsprickgrupper som finns och även sprickor från karteringar 
utförda i närheten som kan bedömas beröra sågningen. Det är till stor fördel att 
kunna förutspå om det kan ske spontana utfall. 
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8 BILAGOR 

Inledning kursiv. Kortfattat vad kapitlet kommer att innehålla. 

8.1 Intervjuer 
8.1.1 Magnus Felldin, NCC platschef Kvarnholmen, f.d. Entreprenad 

ingenjör berg, Norrströmstunneln, 2012-07-03 

Hur kom ni i kontakt med sågning? 

Det var i anbudsskedet där sågning föreslogs, inte bara för det här projektet 
utan för andra projekt också. Sågningen var en känd metod.  

Vem var det som föreslog? 

De som har projekterat, WSP i det här fallet. 

Framförallt var det i passagen över saltsjötunneln, där var det stora ytor som 
skulle sågas, sen var det andra ställen också. Vi har valt att såga där det har 
varit svårt och liten bergtäckning, inte alltid där ”de” har föreslagit.   

Men vid saltsjötunneln är det väl inget sånt? 

Nej, men det var för att vi inte visst var den låg. När vi började räkna sa man 
att det skulle vara en nivåskillnad på 9m. Sen fick vi ut PM att den ligger nog 
inte där, den ligger nog högre. Det var därför vi sågade ut hela golven för att 
man skulle se om det kom vatten. Det var WSP som föreslog sågning i 
Norrströmstunneln i handlingarna.  
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Var det de som föreslog företaget som skulle såga? 

Nej det fick NCC välja själva. 

Vad ser du för fördelar med metoden? 

Du vet var du får ditt berguttag. Den andra fördelen vi såg när vi sågade 
rulltrappan upp där vid Max, där det var höga vibrationskrav. Man vet att 
vibrationerna bryts vid sågsnittet, så då får man inte oväntat utslag. Vi sågade 
också förskärningen också, den var spontad och sponten gick inte ändå ner till 
berget, vilket man inte visste. Man såg att sponten inte stod i berget, så det 
första man fick göra var att borra för stag och gjuta någon betonglimpa så att 
sponten inte skulle kollapsa. Den stod inte riktigt fast, det var nära spåren, så 
där valde vi att såga sidorna, just för att veta vad vi får. DW utförde sågningen 
där. 

Då var det Blindcut där? 

Ja det var blindcut på ovan nämnda ställe och upp vid hotellet(Scandic). 

Var det inget annat alternativ istället för sågning här 

Nej, i vissa lägen är det sågning som är bäst. Det går ju att spränga också, i 
vissa lägen som här ville inte beställaren betala för sågsnittet, han tycker inte 
han får något mer av den här ytan, eftersom han inte ska se den i framtiden. 
Trots att det här är väldigt nära husvägg etc så litar han på att vi kan spränga 
det ändå, så då måste det bara gå.  

Finns det försiktiga sprängningar då det inte gått bra? 

Ja det har väl hänt att det inte går bra. I tunnelbanan till exempel får det inte 
lov att gå fel. Vid tunnelbanan är det så stora risker och då är sågning en bra 
metod att använda. Vid T-blå där man ska in mot blå gången är sågning bra. 
Det är en ganska snabb metod. 

 

Finns det några beräkningar för östra mellanplan bergpluggen där ni 
gjorde den där bergpluggen? 
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Nej, det enda var att vi skulle ta ut i sektioner och att vi var tvungna att 
förstärka upp emellan. Inga spränggaser i tunnelbanan. Det är svårt att skjuta 
sig in utan att skjuta sönder. 

Alternativ från Sandvik dv 120 som man spräcker skut med i gruvor. Den gick 
inte att hyra så man va tvungen att köpa så det blev inget. Den borrar ett hål 
snurrar runt och stoppar in en hydraulisk spräckare, Darda och knäcker stenen. 
Den hade varit perfekt att borra och sprätta loss. 

Det finns minnesanteckningar sen vi satt och diskuterade den sommaren. Vi 
höll på med det djupa ventschaktet. Det var svårt och mycket risker. Vi skulle 
såga ventschaktet och blå gången. Nu blev det tvärtom o sågningen av pluggen 
var svår. Där lärde vi oss mycket till nästa gång om hur vi skulle ha sågat.  

Jag såg en ritning av alla hål som borrats, jag har en minnesbild av att de 
satte vajern längst ut och så missade de delar att såga.  

Vi borrade massa hål så de skulle ha alternativ att dra. Uppe i taket var de upp 
till 5 meter djupt och då blir det vissa avvik, då går vajern in där och ut här och 
då kan det bli lite snett. I efterhand hade jag kärnborrat färre hål men lagt de i 
utkanten. Det fanns en spricka som vi såg sen. Detta var mycket svårare i 
verkligenhet än vad vi trodde. Öppningen låg helt fel i förhållande till sprickan 
som visade sig finnas. Här tänkte vi sågat 1 metes block, men det var inte så 
lätt. 

Kunde man gjort något annorlunda från början, kärnborrat, karterat? 

Vi skulle haft bättre koll på hur tjockt de var. En parocvägg på baksidan gjorde 
också att vi inte såg tjockleken. Framförallt kärnborra och borra färre antal hål. 
Vi hade otur med sprickan och då blev det någon rörelse. Till vänster fick vi 
avsluta sågningen pga att rörelsen. 

Varför drar man inte ut block för block vid sågning? 

För att man måste avetablera innan berget faller ut och det kan man inte göra 
flera gånger. Vi tycker det är bra att försåga allt och sen dra ut det. Förborra för 
att dra, gjorde vi efter vi sågat. Blocken sitter så bra så att det går att såga, 
frågan är snarare om det kommer att gå att dra ut blocken. 

Vem är det som tar beslut om vilken metod som ska användas? 
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Ibland projektör, ibland entreprenör. Står det att det måste vajersågas så är det 
projektören som valt. Magnus vill ha krav med nytta på sig, men en verklig 
orsak. Han tycker att det är upp till entreprenören hur man gör jobbet. 
Personligen gillar han inte när det står att det ska vajersågas.  

Finns det gånger då du tycker att det stått i handlingarna att det ska sågas 
när det inte behövs? 

Det kan kännas onödigt i vissa fall. En stäcka på kvarnholmen var det onödigt. 
Det föreslogs sågning av beställaren på två ställen. Magnus övertygade 
beställaren att de kunde spränga ut lika bra då vi kommer inifrån och ut. 
Genom att ladda väldigt klent spara en släpande stross och klent sprängmedel. 
Så då fick vi bort den sågningen och när vi fått bort all sågning behövde vi inte 
heller såga på andra ställen, eftersom vi övertygat beställaren om att vi kan 
spränga. Det kan vara båda, vi vill såga på ett ställe, och vi vill inte såga på ett 
ställe. 

Finns det några kostnadsberäkningar gjorde? 

När det är så få kvadrat blir det väldigt dyrt. Kan vi göra fullgott resultat 
istället för att såga så blir det billigare, då föreslår jag det. Detta var ju en 
besparing för beställaren som MAGNUS fick genom.  

Kunde du sagt redan i tidigt skede att det inte behövdes sågas där? Ja det 
hade vi nog kunnat säga. När vi räknade på projektet måste man räkna med 
sågning. Däremot kan manlämna in ett sidoanbud utan sågning så får 
beställaren välja. Den här sprängningen blir dock lite dyrare än vanlig 
sprängning eftersom man borrar tätare osv.  

 

Finns det några nackdelar med sågning? 

Det är svårt att kartera en sågad yta. Det kan ge en falsk trygghet, det ser säkert 
ut. Trafikverket kom just ut med en varning! Här finns stora ytor utan en enda 
bult, det är inte bra.  

Kan man bedöma hur lång tid det tar att såga? 

Det tar alltid längre tid än man tror. Sågningen brukar gå fort men 
etableringstiden är lång.  
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DW Teknikk behövde en arbetsledare (ROY) som kunde vara med att planera.  

DW Teknikk är ledande inom vajersågning 

Många av de som sågar gör det ovanjord. DW har lite mer tunnelerfarenhet, de 
var på södra länken, stor sågyta vi Liseberg. Det börjar komma mer och mer 
sågfirmor, de som har håll ut och är kvar nu börjar bli duktiga. DW har projekt 
från tidigt 2000-tal.  

Beställaren måste väl ha något sätt att beräkna sågning? 

Nej det vet jag inte, ibland tycker ag att det går lite mode i olika metoder. 
Projektören föreslog sågning för att det skulle vara säkert och man skulle 
kunna kartera. NCC föreslog med där det var känsligt, men också i schakt. 
Istället för Raiseboring som är jättedyrt att etablera. Har man då bara ett hål är 
sågning ett bra alternativ.  

Fanns det någon annan metod föreslagen? 

Raiseboring- föreslogs bara 

Alimak- användes 

Borrningen för sågning- vem gör det? 

Det har varierat, Magnus tycker det är bättre att DW gör allt för att undvika 
bråk om felborrning. Kärnborrhålen kan man alltid ladda och spränga ur, det 
går inte med sänkborrhammarhål.  

 
8.1.2 Sofia Edoff, NCC Produktionschef Norrströmstunneln, 2012-07-10 

Hur upplever du att val av alternativ/skonsam drivningsmetod görs? 

Vem bestämmer 

Vad baseras beslutet på 

De grundas mycket på…. I början hade vi inskrivet i handlingarna att det på 
visa ställen ska använda sågning. Men de lyckades vi förhandla bort och att de 
måste vara upp till oss som entreprenörer att bestämma hur vi gör någonting 
men de man kan skriva i handlingarna är om vi har särskilda restriktioner på 
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t.ex. skadezoner. Vi har bland annat i rulltrappsschaktet till X:et där vi har 
skadezon noll, vilket är ganska omöjligt om man inte sågar. Vi har många 
ställen där vi har väldigt höga krav på försiktigt uttag, men hur vi därifrån 
väljer om vi sågar, hydraulspräcker eller spränger de beror lite från fall till fall. 
De beror på hur de ser ut, om de är möjligt, vad vi har för tid på oss och 
mycket magkänsla. 

Men de kan vara så att ni beslutar under tiden av projektet att på det här 
stället blir det bästa att göra på det här sättet? 

 De kan man verkligen uppstå man får inte handlingar på hela projektet från 
start. Dom kommer varefter som och ju närmre man kommer funderar man på 
hur man ska ta ute de här och mer detaljplanering ju närmre man kommer. Vi 
har också på ställen bestämt oss för att såga där vi har sprängt och vi har 
bestämt oss för att spränga men sen istället sågat. De kan vi ändra väldigt sent 
och av olika anledningar. Sen kan de ju också inte bara bero på 
berguttagsmässigt utan t.ex. rulltrappsschakten som vi nu har sågat är de 
kanske inte för att de är de bästa berguttaget utan för att de kommer spara 
enormt mycket arbete på betongjobben som kommer efter. Från en sprängd 
botten som kan variera från 0-1 m och då istället få den sågade ytan som är 
jämn och slät så har man kunnat projektera om betonghandlingarna till att bara 
ha en tunn dränduk och gjuta direkt på. Vilket sparar enormt med tid, flera 
veckor för betonggänget. De gäller att se längre än bara till bergdriften när man 
väljer metod. De är samma sak men hisschakten i Centrala mellanplan där det 
är väldigt höga kvar och sprickigt berg, där vill våra byggledare på berg att vi 
sågar pga av sprickigheten i berget. En annan fördel vi får där med sågning är 
när vi ska gjuta en betongkrans runt schaktet både uppe och nere. Underlättar 
när man ska upp i taket och formsätta och gjuta ett schakt med raka kanter.  

Fäster betongen bättre mot den sågade ytan? 

Nej, snarare i så fall tvärtom. Man sätter dränmatta mellan betong och berg för 
att hindra tvång.  

Kan man säga några kriterier, för när man ska såga respektive spräck. 

Vi har bara spräckt på försök i Vattugaraget för att kolla hur det var och för att 
utvärdera. När vi gjorde intrånget i T-blå spårbron, då spräckte vi för att vi inte 
kunde såga eftersom det inte gick att dra vajrarna. Klumpen vi spräcker nu har 
vi sågat också, men spräcker ner den för att vi inte kan fälla ned hela den stora 
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klumpen. Spräckning ger mindre styckefall än sågning, då får man ner 
jättebitar. 

Skulle man inte kunna såga i mindre bitar?  

Jo men det hade tagit väldigt lång tid. Vi hade kunnat skiva den i princip men 
det går inte att få ner eftersom det är så högt. Det är skonsamma metoder båda 
två, om det var möjligt att släppa ned berget hade sågning vart bra, men plocka 
ut bit för bit går inte.  

Vad är planen för Centrala mellanplan, där är det tänkt att klumpen ska 
rasa rätt ned? 

Ja, den ska rasa rakt ned. Den är delad i två.  

Nu har ni förborrat hål?  

Ja det har vi gjort. Det är inte ett roligt gå in och spränga där, det är sprickor i 
berget. Under har vi sprutbetongvalv (200mm), om betongen kommer in i 
berget skadas betongen mycket. I värsta fall får vi spräng lite. Vi försöker såga 
tills vidare så får vi se vad som händer, i värsta fall får vi spränga. (Sofia 
förklarar på tavlan hur klumpen fastnade).  

Hade det inte vart smartare att börja med det sneda snittet? 

Nej, det är upp till sågarna att avgöra. Nackdelen när man kör fast är att vajern 
är så dyr så när den går av blir det dyrt. (1500kr/m) ungefär. 

Det är ingen risk att golvet vart klumpen ramlar ner skadas? 

Under går saltsjötunneln. Halva är ok om det faller ned, men nu finns risken att 
hela fallet i ett stycke. Nu har de satt upp extra vibrationsmätare för att kolla 
hur känsligt det är.  

Så sågning är så nytt att man får se från gång till gång och lära sig? 

Ja, Nackdelen med sågning är att…Har du spruckit berg, man kör fast om det 
är för mkt sprickor, för mycket block. Som nu då när det är spruckit och 
blocket vrider sig, då sitter man fast. Du kan inte ställa dig under klumpen. Det 
kan vara sprickor som göra att delar faller ut närsomhelst.  

Har det trillat ut nåt än?  
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Nej.  

Hur mycket har ni kollat på kartering?  

Ja de ligger på Sofias bord idag.  

Hur mycket tittar ni på de innan ni bestämmer hur snittet ska vara?  

Det är vi lite dåliga på, man skulle kunna välja hur tvärgående snittet skulle va 
utifrån sprickbilden, men det är fruktansvärt svårt att se hur sprickbilden är 
eftersom de är oregelbundna och du inte vet vart de tar vägen. Det är jättebra 
att kasta ett öga på karteringen. Anledningen till att beställaren vill att vi sågar 
just här är att det är så sprickigt berg. Det är ett pussel att lägga och man får 
lösa efterhand om/när man kör fast. 

Tror du att ni kommer fortsätta använda sågning/spräckning? 

Ja absolut, när det kommer alternativ och de är testade. Om man har arbetat 
med de så ser man ju för och nackdelar. Framförallt om du sitter ur Sofias 
perspektiv, berg och betong, så kan se med överperspektiv att det kan vara bra 
för projektet totalt. Inte bara stirra blint på momentet som göra just då utan se 
helheten.  

Finns det någon gång du upplevt att ni använt ”fel” metod.  

Funkat har det ju gjort. Men när vi skulle såga upp pluggen till blå rondellen 
förra sommaren funderade vi. Det var ett otroligt välplanerat arbete, men när vi 
stod efteråt så sa vi att vi skulle gjort på ett helt annat sätt. Vi skulle fortfarande 
sågat men vi skulle gjort på ett helt annat sätt. Man lär sig hela tiden. Det har ju 
fungerat, krysset RTC var ganska struligt- fastnade jättemycket men på något 
sätt har det funkat också. Alternativ då vi varit nära SL, det är inte säkert att 
alternativet att spränga skulle gått så mycket fortare med tanke på spräng-tider, 
stora restriktioner för vibrationer.  Där har de också en fördel, inte bara med 
skadezoner. Man minskar ju vibrationer om man sågar oss en del. Det har 
strulat överallt men inte mer än att vi kunnat fixa det.  

Finns det några rapporter, beräkningar från några forskare? 

Det kanske finns, men det har jag inte läst. Alternativet att driva stigorter i 
Sverige är Alimakhiss som vi gjort men det är ingen bra arbetsmiljösituation. 
Schaktet lutade dessutom i två vinklar, det är inte lätt att få till. Man undviker 
det helst. 
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Raisboring då? 

Det är inte tillräckligt stort. Det ska va ca 100 m för att det ska löna sig att 
etablera. 

Ser du några uppenbara risker med sågning? 

Ja, när man står med stora mängder berg som sitter löst ovanför sig. 
Säkerhetsavstånd från vajern om den går av. Som vi står nu, det gäller att tänka 
till före. Vi var ju smarta här och för-borrade. Det går ju att skjuta men man 
måste tänka på konsekvenserna. Man kan börja försöka knacka lös klumpen 
och se vad som händer, fungerar inte det så måste vi bygga något. Här har vi 
tänkt till så sponten är 1m utanför schaktet så man skulle kunna bygga upp 
någonting som man kan stå och ladda från.  

I centralschaktet stod en ovanjordborrigg och borrade ovanifrån? 

Ja det är ingen önskvärd situation.T-blå har varit styrt av sommarstoppet. Man 
har en plan, men man kommer till en punkt då man måste ta ett nytt beslut för 
att klara tidplanen. Som där vi spräcker nu, hade vi haft mer tid så hade vi nog 
sprängt ner den.  

8.1.3 Lars-Åke Öhlen, NCC; platschef Tollare, f.d. tekniskt stöd 
Norrströmstunneln 

Vad är dina uppgifter på NCC, Vad har du för roll? 

Nu: Platschef på Tollare Tunnel. Förut: Norrströmstunneln: Tekniskt stöd, 
hade hand om mycket lösningar och grejer på hur man spränger, hur man sågar 
och tar sig fram. 

Har du några tips på hur man kan jämföra olika metoder? 
Spräckning/Sågning/Sprängning 

Man kan ju inte använda spräckning alla ställen du kan såga. Spräckning ska 
man helst ha ett fritt utfall. Man kan ju spräcka en vägg där det finns fritt 
under. Men spräckning rätt in i berget mot ett grovhål eller så, det är ingen 
ekonomi.  
Har du några enhetstider? 
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Sågning 1-1,5 kvadrat per timma. Spräckning är nog samma tider skulle jag 
tro, runt 1 timme/kubik inklusive borrning. Jag har inte varit med så mycket på 
spräckning utan bara sett resultaten. 

Man vill helst spränga eller? 

Ja visst är det så, sprängning är ju bäst, men ibland går det inte. 

Vad ser du för möjligheter och framtida användning av alternativa 
metoder? 

Sågning tror jag väldigt mycket på. Får man till det här med att räkna ut lite 
resultat i förväg så att det inte går fel helt enkelt. Kolla mer på geologin och ta 
fram fler alternativ i förväg så tror jag på det.  

Spräckning, på sådana ställen som vid T-blå; väldigt känsliga ställen där man 
inte kan skjuta lös berget är det ju bra annars ser jag inte att man behöver 
använda det. . Men jag ser det som en sista utväg. Där absolut inget annat går 
kan man ta till spräckning, annars är det nog inte så effektivt och lönsamt. 

Fördelar och nackdelar sågning? 

Det blir ju en färdig yta på en gång, man behöver i och för sig titta över 
skrotningsmässigt, men det är lite bultning om det behövs annars är den så gott 
som klar.  

Sprutbetongen fäster 2-3 gånger bättre på en sågad yta än på en sprängd yta har 
vi konstaterat. Vi har lämnat in prover, tagit vidhäftningsprov, så det har vi 
bevis för. Det har väl säkert med strukturen på kristallerna att göra, sågar man 
så sågar man sönder kristallerna. Då blir det många små toppar, spränger man 
så blir det stora toppar. Spränger man så blir det många små ytor att fästa på, 
det är säkert den orsaken. Det finns resultat hos Ronny Frisk. Resultatet trodde 
ingen på i förväg men så här efteråt kunde man tänk ut det.  

Ser du några nackdelar med sågning? 

Ja, det kan gå fel, och då går det så otroligt fel, då kan det bli stopp om man 
inte har 2-3,4 alternativ. 

Hur mycket tid ska man lägga ned på planerings tycker du då? 
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Det tycker jag att man ska fundera genom. Är det så att alternativ 1 inte 
fungerar så ska man verkligen ha alternativ som också fungerar. Det kostar ju 
pengar om det blir stopp.  

 

Vilka krav på omgivningspåverkan upplever du är svårast att uppnå? 
Buller/Vibrationer/Luftstöt? 

Vibrationskraven är nog svårast att hålla jämnt. Buller beror på, är man 
innesluten i tunneln så är det inte så problematiskt. Förutsättning för 
vibrationsmallen är ett hål o berget med fritt utslag, man räknar på ett inspänt 
hål. Det är kg samverkande som vibrationerna hänger på inget annat. 
Totalladdning har inget med vibrationer att göra.  

Vad har NCC tagit för erfarenheter från brandventilationsschaktet som 
sågades juli 2011? 

Vi satt ju fast, men själva schaktet gick ju jättebra. Från det att vi startade 
schaktet till att det var öppet, tog det 5 veckor. Tidsmässigt hade man inte 
kunnat driva schaktet med någon annan metod tex alimak. Man hade inte 
kunnat borra så snett, och det hade inte blivit lika bra. Stort sett gick det bra, 
det tog visserligen 2 veckor längre än tänk, men ändå bra. Sen såg man att 
inklädnaden av schaktet var jobbig att göra. 

Är det projektören som borde tänkt till? 

Nej, vi var ju med och projekterade det där ett år innan. Så det var väl en 
tankevurpa. Det projekterades snett för att det skulle upp på den platsen och 
ner på den platsen. Man skulle kanske tänkt till och gjort det rakt och sen en 
liten lutande tunnel och sen upp. Då hade det nog varit lättare att förstärka etc. 
Så det ska man tänka på i framtiden, inga lutande schakt när de är så stora. 
Hade det varit mindre hade det gått bra. Sågningen var klockren. Sprängning, 
är kunde vi borrat fler hål. Man ska ha många spränghål och därmed fler 
alternativ.  

Kunde man inte tagit med den erfarenheten till nästa schakt? 

Jo, men det gjordes inte, fråga de som planerade varför det inte gjordes. Det 
kostar ju inte så mycket att borra fler hål i sammanhanget. Det kanske var 
någon som inte tänkte då. Det man vet ena stunden kanske man inte har i 
tanken nästa stund, ibland kan det vara ett litet glapp i kommunikationen.  
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Görs det någon erfarenhetsåterföring av sågning och spräckning inom 
NCC för att ha till nästa projekt? 

Jag tycker personligen att återföringen är dålig, man gör ju inte sådana grejer. 
Från det ena projektet till det andra, man uppfinner hjulet varje gång. Det är 
ofta nya människor på nya projekt och folk tar med sina egna idéer.  

Skulle man kunna ha en grupp hos NCC som följer upp all sågning som 
görs? 

Jo det skulle man väl kunna ha. Vi hade med DW Teknikk i planeringen, vilket 
var bra. Mycket tack vare det så gick det bra, de hade en arbetsledning på plats 
som hjälpte till. Detta lärde vi oss från gången innan då vi inte hade med DW 
Teknikk i planeringen. Man får ju leta saker som man kan ha från projekt till 
projekt, men man kanske skulle samla det någonstans. Berg är ju extra svårt 
eftersom det alltid är nytt. 

Dokumenterade ni från första spräckningen i Vattugaraget, då ni testade? 

Det var de som var med då som kanske har egen dokumentation. Men jag tror 
inte att det finns. Någonting nerskrivet. 

Vilka parametrar skulle man titta på vid erfarenhetsåterföring? 

Tiden kanske, vilka lägen man ska göra det. I vissa lägen kan en viss metod 
vara bra, i vissa moment är det ju bra va. 

Pengar tror jag inte, för det förändras ju hela tiden. Men tid tror jag på. Jag 
skulle tippa att de kanske är effekt 60-70% av arbetstiden.  

8.1.4 Björn Qrunell, Konsult åt Trafikverket, Byggledare Berg 
Norrströmstunneln, 2012-08-07 

Förklara din roll som byggledare 

Bevaka så att Trafikverket får rätt kvalitet på det som byggs i rätt tid och för 
rätt pris. Tid Pengar Kvalitet. Min inriktning är mot SL. Det är uppdelat 
Byggledare Berg, SL, TUNNEL, Byggledare administration. Det flyter i 
varandra men så är uppdelningen.  

1. Hur upplever du att val av alternativ/skonsam drivningsmetod görs? 

Vem bestämmer 
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Vad baseras beslutet på 

Det är egentligen av nöden som vi utför andra metoder. Vi får finns snitt, bra 
placering på snitten men det är inte det som styr.  Alla metoder förutom 
sprängning är dyrare och tar längre tid. Sågning väljs där vi inte törs spränga. 
Egentligen styrs valet av att det inte går att spränga, riskerna är för stora.  

När det står i handlingarna att ni ska tex såga, vem har då bestämt det?  

Det här är speciellt eftersom det är ett samarbetsprojekt, då fattas beslutet 
tillsammans. Trafikverket och NCC har fattat gemensamma beslut under resans 
gång.  

Anledningen att man väljer bort sprängning är alltså risker?  

Det är för stora risker för att spränga. Alternativt kan man borra tätsömn, men 
då har du mkt borrtimmar. Ibland kan det vara svårt att komma åt med 
borriggen, du kommer inte åt, då blir det svårt att borra tätsömn och spränga. 
Man kan förspräcka genom att ladda vartannat hål för att sen spränga, men det 
är tidsödande. 

En till aspekt är resurser, tex här har vi två borriggar och ska du ställa en rigg 
att borra tätsömn i 3 dagar så blir det ineffektivt för projektet. Då är det bättre 
att ta in en underentreprenör att såga, då knyter du inte upp dina resurser på fel 
ställe.  

 

2. Finns det några givna kriterier för när man ska använda sågning 

respektive spräckning? 

Sågning vs spräckning mot varandra: Spräckning har vi gjort på det stället där.. 
Vi har jobbat med både spräckning och sågning. Vi har sågat ut berget och sen 
spräckt ned det. Jag tror inte vi har gjort bara spräckning någonstans. 
Hisschaktet juli 2012 sågades som en pelare som sen spräcktes ut. Eftersom 
pelaren var lös så var det lite vanskligt/okontrollerat att spränga ner den så 
därför spräckte man.  

Men där sågade ni också för att bergpelaren är känslig? 
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Där var det väldigt vanskligt att spränga. Får du bergutfall i pelaren har du 
stora problem, då kanske pelaren måste gjutas. Det är riskminimering, därför 
spräckte man. Man vet var man får bergsnittet. 

Spräckning är väldigt långsam, tror det är svårt att driva berg med spräckning. 
Vi gjorde ett försök i Vattugaraget, det gick ju men det tog mycket tid, som 
metod är det lite sådär. 

 

3. Finns det någon gång ni upplevt att man använt fel metod på fel ställe? 

Något exempel på där man kunde gjort annorlunda? 

Kan även vara på annat projekt 

Vi har fått en del bergskador i plattformsrummen där vi skjutit 
rulltrappsschakten vi sprängde vid östra plattformsrummet. Där har vi sprickor 
som vi tittar på i både berg och betong. Vi gjorde vibrationsmätningar och fick 
våldsamt höga vibrationer när vi sköt det södra rulltrappschaktet. Så där kanske 
vi skulle gjort annorlunda och sågat. Nu sågar vi ju hisschakteten där. 
Geometrin var krånglig där, det hade blivit många snitt. 

Vid ett sånt här övervägande, räknar man nåt på sågning? 

 Nej, ni har vi inte tid med mer sågning, då får man spränga försiktigare 
istället. Men det kan ju ändras.  

4. Fördelar och nackdelar sågning? 

+Plan yta och exakt yta, vajern vinglar dock lite.  

+ Inte så resurskrävande 

+ Ingen skadezon 

- 2-3 kvadrat/timme, så tar lång tid. 

- Tar upp arbetsyta, måste spärras av 

- Fin yta, men det kan visa sig sitta lösa block, så det är lurigt. 



VAJERSÅGNING INOM BERGANLÄGGNING 
 

54 

 

Är det svårare att kartera? 

Geologerna säger det, de kan inte se stupning och lutning på sprickorna. Det 
blir 2D. Men jättestora problem tror jag inte de haft.  

Man får förstärka mindre vid sågning?’ 

Ja, det får man ju, dessa ska motgjutas. 

5. Vad ser du för möjligheter, framtida användning med olika alternativa 
metoder? 

Sågning tror jag kommer komma mer och mer. Sågningen behöver tekniskt bli 
lite bättre. Just nu har de lite dålig koll på; den där vajern nyper fast, går av, 
snitten blir lite sneda. Sågningen behöver en teknikutveckling, det är så 
manuellt idag. Man behöver lite mer teknik som känner av vajern. Resultatet 
beror mycket på operatören hur lyckat det blir och hur fort det går. Man 
behöver teknisk utveckling på maskinsidan, datorkontrollerad vajersträckning, 
den ligger å vibrerar å skakar och så går den av och så nyper den fast.  

Hur bergsakkunniga är operatörerna? 

Det vet jag inte, vissa är bättre än andra.  

Finns det någon som tänker till? 

Jo det gör de ju, men ibland blir det käpprätt. Det är ju egentligen ingen som är 
duktig på det här. 

Skulle man kunna tjäna på att titta mer på karteringen? 

Jo man gör ju det, men det är inte så lätt. 

Görs det innan varje sågning? 

Ja, jo de borrar ju innan varje sågning, då får de en känsla av vad det är för 
berg. Om det går genom krosszoner då vet de att de kan problem, då fastnar 
vajern. När de borrar så får de en känsla av vad det är för berg.  

Men det är svårt också, du ser ju bergytan men du vet inte vad du har mellan. 
Det är om man skulle filma som man gjorde de ju på krysset när de körde fast 
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vajern. Det var svårt då hade de ett borrhål på 15 meter, iof såhär stort, de såg 
ju men det är svårt.  

Men kan ta med sig erfarenheter från hisschaktet i centrala mellanplan? 

Jag vet inte hur man ska göra, dels behöver man få bättre styr på maskinen så 
att den inte fastnar lika mycket. 

Görs det någon erfarenhetsåterföring efter varje gång? 

Jag har inte varit med, men de har haft mycket mötet och försökt lyfta detta. 
Men känslan är att det går bättre och bättre. Det är väl läge att dokumentera 
bättre. 

Jag tror att man kommer att fortsätta med sågning i den här miljön vi är nu, 
storstad, de har sina problem men är bra ändå. 

7. Har ni några uppgifter på hur projektören planerar (tid, kostnad) för 

tex sågning?  

Ingen info 

8. Upplever ni att entreprenören väljer rätt metoder då valet är deras? 
Har ni som beställare ändrat metod under produktionens gång? 

Allting diskuteras fram och tillbaka för och nackdelar. Jag tycker vi har prickat 
ganska bra. Centralplansschaktet var lite struligt, men vad hade vi annars för 
val. Det gick ju bra tillslut. Funderingar på metoder sker hela tiden allteftersom 
problemställningarna kommer upp. 

9. Vilka krav på omgivningspåverkan anser ni är svårast att uppnå, 
buller, vibration, tryckvåg? Hur gör ni för att klara dessa? 

Buller från framförallt borrning stör, där är vi begränsade tilltidsintervaller. 
Klagande på Buller från borrning är nog det mest förekommande. allt inom 50 
meter från en borrigg är störade. Vibrationer är så kortvariga så där är det vi 
oss inom byggnadstekniska regler, det pågår under så kort tid och går att styra 
med laddningsmängder etc. 24.20 Vi har inte haft så mycket problem med 
buller eftersom det inte bor så mycket folk här. Men söderut däremot har vi fått 
evakuera folk, för det där borrljudet kommer och går och är långvarigt och går 
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inte att vänja sig vid. Det är nog borrningsbullret som är knepigaste grejen att 
få till. 

Tryckvågen har vi haft på några ställen. Den är svår att veta närd en 
uppkommer. Vi spräckte fönster på Stockholm vatten ör 3 år sen. Vi hade 
tryckvåg här när vi gjorde bangården, då såg man hur fönsterna skadade. 

Har ni fått ordning på tryckvågen vid/under Scandic? 

Ja vi ska hålla oss under 500Pa och nu ligger vi kring 200Pa tror jag. Så det 
verkar som vi har koll på det där. Det är super-invecklade teorier om hur det 
där fungerar. Det är inte så ofta man har problem med tryckvåg men som sagt 
var är den väldigt svår att förutsäga, men som sagt var det är buller som är 
svåraste problematiken.  

10. Finns det någon dokumentation/ erfarenhetsåterföring från sågning 
eller spräckning?  

Nej jag har ingen, ni har väl mest  

Hur gör man kostnadsuppföljning?  

Man borde ta fram någon rikt-kostnad för sågning. Anledningen till att vi 
väljer sågning, det är inte av kostnadsskäl utan det är ju riskminimering. Det 
får kosta det som det kostar, vi har inget val.  

Så i exjobbet ska vi kolla mer på riskerna?  

Ja, kolla på riskerna mot varandra och väg in priset. Man kanske kan 
effektivisera sågningen så att det går fortare och bättre.  

Hisschakt Centrala Mellanplan- erfarenheter?  

Det är ju en avvägning: om du sågar många snitt är chansen större att den 
släpper, men det tar tid. Vajern fastnade, jag är inte hundra på varför, det måste 
ju bero på att man väljer att göra snitten på något sätt. Det kanske är svårt att 
undvika att lägga snitten så att vajern inte nyper fast och går av. Det borde 
finnas olika tjocklekar på vajern som man skulle kunna utnyttja. Det finns nog 
mycket tekniska förbättringar. En av de klumpar vi sågat ramlade ut av sig 
själv, den i Vattugaraget. Annars så fastnar de. Kunde man anpassat snitten, 
gjort de i annan ordning? Jag tror man tänkte rätt, problemet var att ett av 
snitten inte gick att göra för att vajern gick av. Så det var ju en bergbit som vart 
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kvar. I detta fall lossnade den ju lätt när man väl knackade på rätt ställe. Jag vet 
inte exakt men det verkar vara mycket små detaljer som nog DW har koll på. 
Vi har sågat massor med gånger nu och man försöker ju tänka till och lägga 
snitten på rätt sätt.  

Hisschakt T-blå Sågning/Spräckning sommar 2012- erfarenhet?  

Det är ett känsligt parti. Från början visste vi inte om vi kunde ha en bergpelare 
där eller om vi var tvungna att gjuta en betongpelare. Om berget är av sån 
kvalitet att det kan bära.  Det är ju valvbågar där så lasten kommer ner på 
berget och där visste vi inte om vi skulle kunna ha kvar bergpelaren 
överhuvudtaget. För att kunna ha kvar den där bergpelaren får vi inte skada den 
och därför har aldrig sprängning varit aktuellt där. SÅ där har vi aldrig funderat 
på något annat än att såga och spräcka.  

Schakt BVC sommar 2011- erfarenhet?  

Man ska inte göra schakt som lutar åt alla möjliga håll. Gör man det så får man 
såga fler snitt. Det var för få snitt på detta ställe, berget både kilade fast och 
vred sig. Sångingen blir ju inte en plan yta och det lilla gör ju att det kilar fast 
lite. Det var ju Åman som kom på hur man skulle ladda och skjuta för att få 
klumpen att ramla ner. När man väl kom på det så gick det bra, från början 
kom det inte ned något. 3000 ton berg som sitter fast. De fiskade ner 32mm 
dynamit, grov dynamit och sprängde ned 2 metersblock i etapper. Man lade de 
på ett sätt så att det slog ut nedåt och inte för mycket. På slutet var det nästan 
som ett äggskal och det satt ju ändå kvar, mycket märkligt. Sen geometrin, 
schaktet var ju70 cm bredare på varje sida där nere, men det räckte ju inte. Så 
man kanske ska såga ännu mer koniskt så att berget faller ut. Ligger felet hos 
projektören, varför dimensionerades det som det gjorde? De hade massor med 
olika förslag och lösningar på var man skulle ta upp detta BVC-schakt, men 
när man ser i backspegeln kanske man inte ska göra lutande schakt för att det 
är jättesvårt ur drivning synpunkt och förstärkning. Det är svårt att komma åt. 
Man kanske skulle gjort det som en stigort istället. Jag tror man ska undvika att 
göra lutande på det där viset, det vart många följdproblem. Men det är svårt i 
centrala Stockholm med, det finns inte så många ställen att ta upp ett schakt på. 
Hade det varit någon annan stans så hade man nog bara gått rätt upp. 
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8.2 Karteringar 

8.2.1 Hisschakt PRÖ 









Fotobilaga Protokoll nr.: 737

Västra vägg

Östra vägg

1/3



Norra vägg (västra del)

Norra vägg (östra del)

2/3



Södra vägg (västra del)

Södra vägg (östra del)

3/3
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8.2.2 Hisschakt PRV 

  









Fotobilaga Protokoll nr.: 767

Norra vägg

Östra vägg

1/2



Södra vägg

Västra vägg

2/2
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8.2.3 Hisschakt T-blå 

  











Fotobilaga Protokoll nr.: 723

Vägg 6

Vägg 6 och 7 (Hisschakt)

1/1











Fotobilaga Protokoll nr.: 724

Vägg 7

Vägg 6 och 7 (Hisschakt)

1/1



VAJERSÅGNING INOM BERGANLÄGGNING 
 

82 

 

8.2.4 Brandventilationsschakt 

 

 



Tunnelkarteringsprotokoll
Citybanan Norrströmstunnlarna B4-9523

Arbetsområde: Brandventilationsschakt City-Centralplan Huvudlinje (10.06 HL)

Prot.nr.: 515

Datum

2011-10-31

Kartör

Robert Swindell

Bergart

Gnejs/granit

Kornstorlek

Medelkornig 3-5 mm
Vittring

Lätt omvandlat

Struktur

Blockigt

Sprickfrekv.

Ingengörsgeologisk beskrivning, övriga noteringar:

DEL 1: Grå gnejs och granit. Flera flackstupande sprickor som delvis leder vatten (t.ex. 8 och 14). Vägg 1 är 
sprängskadat mellan -5 till -10. DEL 2: Röd något omvandlande gnejs/granit. Vägg 1 är kraftigt sprängskadat 
från -12 till -20.

BF-ritning

Sprickor

HELA 4 -13

45

74

Karterad del Sekt. fr. Sekt. till

Q bas

RMR bas RMR

RQD

90

Jn

6

Jr

3

Ja

1

Jw

0,66

UCS

12
RQD

17
Avst.

10
Kond.

20
Vatten

10
Spr.ori.

Parametrar för Q:

Parametrar för RMR:

Bergförst.klass

Extra bergförst.anvisn:

HELA -13 -24

7,77777777777778

65

Karterad del Sekt. fr. Sekt. till

Q bas

RMR bas RMR

RQD

70

Jn

9

Jr

2

Ja

2

Jw

1

UCS

12
RQD

13
Avst.

10
Kond.

15
Vatten

15
Spr.ori.

Parametrar för Q:

Parametrar för RMR:

Bergförst.klass

Extra bergförst.anvisn:

Ori Fylln. Vidd Råh./Pl. Avst. Uth. Vtn Zon NoteringarJaJr

170/75 Kl  Måttl vid SLÄT/UND X Nr 1. Kraftig spricka.32

150/60 Fe Kl Öppen RÅ/UND X Nr 223

110/70 Ca Kl Fe Öppen SLÄT/UND X Nr 322

245/30 Le Fe Måttl vid SLÄT/UND Måttl X Nr 4. Flacka sprickor.42

245/90 Ca Kl Öppen SLÄT/UND X Nr 522

185/90 Ca Fe Öppen SLÄT/UND Tät X Nr 6. Foliationssprickor.22

0/20 Kl Fe Öppen SLÄT/UND Måttl X Nr 732

335/30 Ca Le Måttl vid RÅ/UND VVV Nr 833

80/25 Ca  Öppen RÅ/UND X Nr 923

125/80 Kl Le Måttl vid SLÄT/UND X Nr 10. Kraftig spricka.32

15/40 Ca  Måttl vid RÅ/UND X Nr 1123

1/6



Fotobilaga Protokoll nr.: 515

Läckage från spricka 8 i vägg 3

Läckage från spricka 9 i vägg 4

2/6



2 st. selektive bult anvisade i vägg 1 vid nivå -3

2 st. selektive bult anvisade i vägg 1 vid nivå -5 i sprängskadat parti

3/6



Rinnande vatten från sprickor 8, 9 och 21 i vägg 1+2

2 st. selektive bult anvisade i vägg 1 vid nivå -8

4/6



Sprängskadat parti med anvisade bult, nivå ca -18

Sprängskadat parti med anvisade bult (gula kryss), nivå ca -16

5/6



Sprängskadat parti med anvisade bult (gula kryss), nivå ca -16

Sprängskadat parti med anvisade bult (gula kryss), nivå ca -14

6/6


