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Förord 

FORORD 

Som en avslutning på fyra och ett halvt års studier har detta examensarbete utförts för 
Vägverkets räkning genom Luleå Tekniska Universitet. Till nanoledning har jag från 
universitetet haft professor Erling Nordlund vid Avdelningen för Bergmekanik och 
från Vägverket Bo Karlsson. Jag vill tacka båda för möjligheten att få genomföra detta 
examensarbete. Jag vill även rikta ett tack till samtliga på byggledningen SL 01 och 
SL 03 samt de båda entreprenörerna. 

Stockholm juni 2001 

Andreas Hansson 
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Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete utfördes för Vägverkets räkning för att utvärdera resultatet av 
injekteringsarbetena i Södra Länkens bergtunnlar, entreprenad SL 01, Årsta och SL 03, 
Hammarby samt för att ta vara på erfarenheter som gjorts under projekttiden. 

Metoden var att följa upp och sammanställa utförda injekteringsskärmar för att få en 
övergripande bild av injekteringsarbetet. Studier av efterinjektering samt intervjuer av 
injekteringspersonal har gjorts för att få en bättre bild av det utförda arbetet. 

Studien har bland annat visat: 

- Entreprenörerna har följt den ursprungliga planen tämligen väl vad gäller 
injekterad mängd per borrhål och injekterad mängd per borrmeter. 

- Större mängder har injekterats per borrhål och per borrmeter vid entreprenad SL 01 
jämfört med entreprenad SL 03. Detta beror till stor del på geologiska skillnader 
mellan de olika områdena. 

- Betydligt fler omgångar per stuff i snitt har varit nödvändiga vid SL 03 jämfört 
med SL 01. Entreprenad SL 03 hade enligt förundersökningen en bättre bergmassa 
jämfört med entreprenad SL 01 vilket gör resultatet överraskande. I 
huvudtunnlarna får man i genomsnitt genomföra 1,16 omgångar per stuff vid SL 01 
och 1,55 omgångar per stuff vid SL 03. 

- Det finns en tendens till att relativt höga Q- värden ger upphov till större 
efterinjekteringsinsatser. Detta beror troligtvis på att vattnet väljer att gå genom det 
storblockiga berget med stora sprickor. 

- Man får inte in bruk i bergmassan i mer än vartannat efterinjekteringshål. Vid SL 
01 är ca 44% av bruket endast hålfyllning. Motsvarande siffra för SL 03 är 55%. 

- Höjda och systematiska efterinjekteringsskärmar är lättare att anvisa och utföra, 
men ger en högre kostnad. Kostnaden måste dock ställas i proportion till det 
troligtvis förbättrade resultatet. 

Kontrollmätningar görs per 100 meter tunnel vid särskilt anlagda mätvallar. En 
mätning av hela tunnelsystemet visade att man klarar uppställda krav på riktvärden för 
tillåten total inläckning. Det finns dock lokala partier som ej klarat inläckningskraven 
och som kommer att åtgärdas med kompletterande efterinjektering runt hela 
tvärsnittet. 

Examensarbetet avslutas med en allmän diskussion om vilka frågeställningar som kan 
vara intressanta att utreda för framtida projekt. 
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Abstract 

ABSTRACT 

This Master Thesis was initiated by the Swedish National Road Administration 
(SNRA) to evaluate the results of grouting in the Södra Länken tunnels, contract areas 
SL 01, Årsta and SL 03, Hammarby. The purpose was also to document experiences 
made during the project which may be of use to the SNRA or other contractors in 
future projects. 

The method used was to collect data from previous tunnel fan pre-grouting screens in 
contract areas SL 01 and SL 03 to achieve a general picture of the current pre-grouting 
program. Information has also been collected from interviews with personnel in 
grouting operations and from collecting secondary grouting data. 

The study has revealed that: 

- The contractors have followed the original plan fairly well regarding grouted 
volume per drill hole and grouted volume per drill meter. 

- Grouted volume per drill hole and drill meter in contract area SL 01 is larger 
compared with contract area SL 03. This difference is influenced by the differing 
geology between the two contract areas. 

- The contractor at SL 03 has done more grouting- rounds on average compared with 
the contractor at SL 01. Contract area SL 03's pre-investigation valued the 
rockmass quality as 'better' than in contract area SL 01. On average the main 
tunnels required 1,16 and 1,55 grouting rounds per face in contract areas SL 01 and 
SL 03 respectively. 

- There is a tendency that relatively high Q- values generate more secondary 
grouting. This is probably due to water choosing the easiest route, which is through 
the few large cracks existing in rock with large blocks. 

- About half of the secondary grouting holes extruded grout into the rockmass. In 
contract areas SL 01 and SL 03, 44% and 55% respectively of the holes have not 
extruded any grout into the rockmass. 

- Higher and more systematic secondary grouting screens are easier to direct and 
apply but are more costly. The extra costs can be offset against a better result. 

Audits are performed every 100 meters. Inspection of the entire tunnel system revealed 
that the system was of satisfactory standard. However, some local areas required 
tertiary grouting to meet the contractural requirements. 

This Thesis is concluded with a general discussion about questions which may be of 
interest for future projects. 
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1 Inledning 

1 Inledning 

Södra Länken är en del ur det så kallade "Dennispaketet" inom vilket de ursprungliga 
planerna en ringled runt Stockholm skulle byggas men där vissa konflikter rörande 
politiska frågor och miljön ledde till att för närvarande bara den södra delen byggs. 
Södra Länken är en cirka sex kilometer lång trafikled som går genom Stockholms 
södra förorter. Leden sträcker sig från Essingeleden i väster till Värmdöleden i öster 
och länkar samman dessa samt Huddinge- och Nynäsvägen. Merparten av leden, 4,5 
kilometer går underjord och detta gör Södra Länken till Sveriges största 
vägtunnelbygge hitintills. Länken är uppdelad i sju stycken byggnadsentreprenader. 

Själva området där länken skall passera är tätbebyggt och innehåller områden som har 
höga krav på täthet vilket gör projektet komplext. Täthetskraven på tunnlarna styrs av 
en vattendom och varierar efter tunnel sträckningen med 1,5-4 liter/minut och 100 
meter tunnel, Se appendix 1. 

För att uppnå tillfredsställande täthet på tunnlarna och därmed bibehålla 
grundvattenytan oförändrad har man använt sig av injektering. Metoden i Södra 
Länkens bergtunnlar bygger på kontinuerlig förinjektering och efterinjektering där 
man inte klarat av att uppfylla kraven med förinjektering. 

Figur 1.1 Vy över Södra Länkens sträckning. 
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1 Inledning 

1.2 Bakgrund 

Examensarbetet om injekteringen i Södra länkens bergtunnlar initierades av Bo 
Karlsson, Vägverket och författaren i januari 2001. 

Eftersom mycket omfattande erfarenheter erhålls inom praktiskt taget alla 
bergtekniska frågor under byggandet av Södra länken ville Vägverket dokumentera 
dessa och bygga upp en kunskapsdatabas för framtida projekt. Tanken var att 
utvärderingen av injekteringsarbetena skulle vara en del av denna kunskapsdatabas. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta tillvara och utvärdera de erfarenheter man 
gjort under injekteringsarbetet i Södra Länken samt att sammanställa och presentera 
dessa så att det kan användas i kommande tunnelprojekt. 

1.4 Metod 

En litteraturstudie skulle ge en översikt av injektering i allmänhet och injektering i 
Södra Länken i synnerhet. Tyngdpunkten lades på injekterings försök gjorda i Södra 
Länken, teknisk beskrivning av hur injekteringen skulle genomföras, styrande faktorer 
för tätheten i en förinjekterad tunnel samt krav på injektering vid tunnelbyggande. Till 
detta kom vissa mindre handlingar som till exempel entreprenörens arbetsberedning 
för injekteringsarbetet. 

Därefter följde en sammanställning av redan färdiga injekteringsskärmar, 259 st vid 
entreprenad SL 01 och 420 st vid SL 03, och en utvärdering av dessa genom att ta fram 
olika nyckeltal. 

Den tredje fasen i examensarbetet blev att genom fältuppföljning och intervjuer med 
entreprenörer samla data för att om möjligt kunna finna kopplingar mellan olika 
tillvägagångssätt och utfall. 

Utifrån den samlade informationen har slutsatser kring injekteringen i Södra Länken 
samt rekommendationer inför framtida projekt sammanställts. 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom Södra Länken är ett omfattande projekt så har examensarbetet avgränsats till 
att omfatta entreprenaderna SL 01 och SL 03. Övriga avgränsningar är att endast 
huvudtunnlar och ramptunnlar studerats samt att entreprenad SL 01 har studerats under 
tidsperioden juni 1999 t o m december 2000, medan motsvarande period för 
entreprenad SL 03 är maj 1999 t o m april 2001. 



2 Södra Länken projektbeskrivning 

2 SÖDRA LÄNKEN PROJEKTBESKRIVNING 

2.1 Bakgrund 

Södra Länken som nu byggs är en del av den ringmotorväg i stadsmiljö som har 
planerats runt Stockholm. Uppgörelsen om en utbyggnad av ringmotorvägen till en 
kostnad av cirka 40 miljarder kr togs 1992. Ringleden föreslogs då bestå av fyra 
stycken större etapper: Västerleden, Norra Länken, Österleden och Södra länken. 
Projektet har varit kantat av politiska meningsskiljaktigheter. 

1996 startade arbetet med att bygga transporttunnlar för Norra Länken, men detta blev 
stoppat i början av 1997 på grund av ett överklagande då en del byggnadsarbeten 
skulle inkräkta i nationalstadsparken under cirka fem år. Detta medförde att hela 
uppgörelsen om ringleden stoppades men den har nu återuppstått, dock i en annan 
form. En kompletterande utredning har gjorts om Norra Länken under år 2000 med en 
alternativ sträckning. Denna utredning skall politikerna ta ställning till och i skrivande 
stund är prognosen att man kan fortsätta arbetet på Norra Länken inom en överskådlig 
framtid. 

Södra Länken påbörjades 1997 med anläggandet av transporttunnlar som stod färdiga i 
slutet av 1998. För närvarande har cirka 99 % av trafiktunnlarna sprängts ut och hela 
bergschakten beräknas vara klar i augusti 2001.Totalkostnaden för projektet har 
budgeterats till cirka sju miljarder varav bergarbetena uppgår till cirka 1,3 miljarder. 
Vad den verkliga kostnaden kommer att bli är i dagsläget inte fastställt men den 
kommer med säkerhet att bli dyrare på grund av tilläggsarbeten och en del oförutsedda 
detaljer. Södra Länken i sin helhet beräknas vara klar för trafik år 2004. 

2.2 Bergschakt 

Södra Länken är indelat i sju berg och byggnadsentreprenader med följande 
bergvolymer och kontraktssummor. Se tabell 2.1 

Tabell 2.1. Bergvolymer och kostnader för Södra Länken 

Transporttunnlar SL 08 och SL 09 39 000 m 3 tf 45 miljoner sek 
Trafiktunnlar etapp SL 01 och SL 02 768 000 m 3 tf 642 milioner sek 
Trafiktunnlar etapp SL 03 730 000 m 3 tf 485 milioner sek 
Trafiktunnlar etapp SL 04 och SL 25 140 000 m 3 tf 95 milioner sek 
Total bergschakt for tunnlar 1 677 000 m3 tf 1267 miljoner sek 

Tillkommer bergschakt för anslutningar: 400 000 m tf 
Total volym Södra Länken 2 077 000 m3 tf 

Till detta tillkommer omfattande installationer, inredning, projektering, 
projektorganisation mm som utgör merparten av den totala kostnaden. 
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2 Södra Länken projektbeskrivning 

2.3 Bergkvalité 

Generellt sett så lämpar sig Stockholmsområdet väl för anläggande av trafiktunnlar. 
Det finns dock några svaghetszoner där bergtäckningen är liten eller helt saknas. Dessa 
zoner har inneburit att frysning eller jetpelarförstärkning har krävts för att kunna driva 
igenom dessa. Permanent förstärkning i dessa områden består av armerad 
betonglining. Geologiskt består de ytligare partierna av sedimentgnejs och de djupare 
av gnejsgranit, båda bergarterna med inslag av andra bergarter t ex grönsten. Berget är 
ur injekteringssynpunkt bättre österut eftersom antalet uttalade slag och andra 
svaghetszoner avtar där. Livslängden beräknas enligt Tunnel 95 till 120 år för bärande 
element såsom berg, bergförstärkning och injektering. 

2.4 Miljö 

Ur miljösynpunkt är ett tunnelbygge av Södra Länkens storlek komplicerat. Störningar 
för kringboende i form av t. ex buller, vibrationer och tung trafik förekommer. Det 
finns särskilda regler för hur mycket buller man får utsätta omgivningen för under 
vissa tider på dygnet. Dessa värden har inte alltid varit möjliga att hålla, därför har 
vissa boende flyttats till evakueringslägenheter under begränsade perioder. Vad gäller 
grundvattnet finns vattendom som fastslår att ingen påverkan på omgivningen får 
göras. 

2.5 Information 

Eftersom Södra Länken projektet påverkar många människor har ett omfattande 
informationsarbete varit nödvändigt. Man har haft två informatörer som jobbat i stort 
sett heltid med att bl a annonsera i lokalpressen, trycka informationsblad och 
broschyrer samt arrangera öppet hus kvällar. Man har även haft en informationsbuss 
som man vissa dagar kört omkring med i bostadsområdena. Visningar av tunnlarna för 
närboende och allmänhet har även genomförts. En intressant detalj har varit att man 
utrustat människor i utsatta områden med personsökare som varnar innan man 
spränger, detta för att undvika chockeffekter. 

2.6 Utformning 

Huvudtunnlarna består av två parallella huvudtunnlar med tvärgående 
räddningstunnlar var 100:e meter samt anslutande av- och påfartstunnlar. Spännvidden 
varierar mellan 8 och 25 meter och körbanorna är cirka 3,5 meter breda. 
Rampanslutningarna kläs in med ett valv som betongsprutas och övriga trafiktunnlar 
betongsprutas och kläs in med ett ljust tak för att förbättra trafikmiljön samt 
barriärelement som fungerar som påkörningsskydd. Se figur 2.1. Samtliga tunnlar är 
enkelriktade för att undvika frontalkollisioner. 
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2 Södra Länken projektbeskrivning 
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Figur 2.1 Sektion anslutning mellan ramp och huvudtunnel med betongsprutat valv 
och barriärelement samt sektion ramptunnel med prefabricerat betonginnertak och 
barriärelement. Ej skalenligt. 

2.7 Drivningsmetod 

Konventionell borrning/sprängning används vid drivandet av bergtunnlarna. Metoden 
är cyklisk och omfattar: Förinjektering - Borrning - Laddning/Sprängning - Utlastning 
- Skrotning - Förstärkning. 

Salvlängden är tre till fem meter och man använder sig av emulsionssprängämne som 
känsliggörs i borrhålet s.k SSE (Site Sensitized Emulsion). Beroende på bergkvalitet 
och bergtäckning, som varierar mellan 0 och 40 meter driver man antingen ut full area 
eller i omgångar s.k stross. Injekteringen är anpassad efter salvlängden och man 
skjuter normalt ut tre salvor innan en ny skärm påbörjas. 

2.8 Tidplaner 
Tidplan SL 01 Bergarbeten 

Förberedelser, etablering 

Bengarbeten plan 

Verkligt utfall 
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2 Södra Länken projektbeskrivning 

Som synes skall bergarbetena vara avslutade i slutet på augusti 2001 för SL 01 och i 
början på 2001 för SL 03. För närvarande har dock bergarbetena försenats med ett 
antal månader i förhållande till de ursprungliga tidplanerna och detta har medfört 
omprioriteringar i planerna för att klara tiderna för trafiköppnande under 2003 och 
2004. 
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3 Allmänt om injektering 

3 ALLMÄNT OM I N J E K T E R I N G 

Tunnel- och anläggningsbyggande i och kring tätorter samt andra känsliga områden 
ställer både höga miljömässiga och tekniska krav på tätheten runt konstruktionen. När 
ett hålrum skapas i berget kommer det omkringliggande vattnet att vilja tränga in i 
hålrummet och därmed skapa oönskade effekter i form av läckage som kan skada 
installationer, sänka nivån på säkerheten i anläggningen samt orsaka 
grundvattensänkningar som medför skadliga sättningar på anläggningar ovanjord. 

För att hålrummet skall vara tätt måste vattnet som tidigare rann igenom själva berget 
ledas runt på något sätt. Genom att injektera berget med någon form av 
injekteringsmedel kan man helt eller delvis förhindra att vatten läcker in i hålrummet 
och därmed skydda både anläggningen och omgivningen. 

Injektering används dock inte bara till att styra vattenflöden i och kring tunnlar och 
anläggningar utan har en rad andra tillämpningar som till exempel att lyfta och räta 
upp lutande konstruktioner, fixera bultar och öka hållfastheten hos materialet som 
injekteras. 

Själva idén med injektering är att man borrar hål i berget eller jorden och injekterar 
dessa med bruk under tryck. Bruket tränger då in i sprickor och hålrum, fyller ut dessa 
och förbättrar materialets egenskaper. 

Det finns två olika huvudtyper av injekteringsmedel, cementbaserade och kemiska, där 
det cementbaserade är det vanligast förekommande och klarar de flesta tärnings- och 
miljökrav. Kemiska injekteringsmedel har oftast bättre inträngningsförmåga men de 
kan ur miljösynpunkt vara sämre och de kräver ett godkännande av miljöförvaltningen 
före användning. Dessutom skall injekteringsmedlet vara ekonomiskt, beständigt och 
lätthanterligt. 

Täthetskraven är högt ställda, vanligtvis 1-10 liter per minut och 100 meter tunnel som 
maximal inläckning, beroende på risk för oönskade effekter vid tunnel- och 
anläggningsarbeten. Detta har inneburit att injekteringsarbetenas del av den totala 
produktionskostnaden och produktionstiden ökat markant på grund av den omständliga 
injekteringsproceduren. Detta i sin tur ställer krav på effektivare injektering. När man 
inte lyckas efterleva de ställda kraven med vanlig injektering kan man ofta använda 
andra metoder som vanligtvis är betydligt dyrare. Ett sådant exempel kan vara att helt 
klä in tunneln i betong, så kallad lining. 

Vanligtvis används inte injektering i lika stor utsträckning inom gruvnäringen eftersom 
de inte har samma höga krav på sig vad gäller vattenföring som vid tunnel- och 
anläggningsbyggande. 
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3 Allmänt om injektering 

3.1 Vad är injektering? 

Principen för injektering är som tidigare nämnt att man borrar ett antal hål i berget 
efter ett bestämt mönster. Se figur 3.1. Arbetsgången vid injektering följer ofta ett 
system där sonderingshål, som utgör en del av en injekteringsskärm borras och 
vattenförlustmäts för att uppskatta vattenflödet samt för att ge information om de 
geologiska förhållandena i berget. Dessa hål kompletteras med injekteringshål för att 
uppnå en komplett uppsättning hål. Sonderingshålen används sedan även vid själva 
injekteringen. Hålen spolas rena och i dem trycks sedan igenom en expanderande 
gummimanschett som spännes fast i borrhålet för att hålla tryck ett injekteringsmedel 
som tränger in i öppna porer och sprickor och tätar dessa. Manschetten som man 
injekterar igenom sitter kvar i hålet till dess att bruket gelat. Om man använder 
engångsmanschetter sitter dessa kvar i hålet för alltid. Efter avslutad injektering borras 
kontrollhål för att kontrollera resultatet av injekteringen. 

Figur 3.1 Principskiss över förinjekteringsmönster. Vy mot front respektive sida 

Beroende på när injekteringen utförs i förhållande till berguttaget kan man särskilja på 
två olika typer av injektering, för- och efterinjektering. Förinjektering sker före uttag 
av berg, exempelvis framme vid fronten på en tunnel. Sådan injektering är oftast 
kontinuerlig och där eftersträvas en zon runt tunneln som är injekterad, kallad 
injekteringsskärm. Vid förinjektering används vanligtvis ett högre tryck än vid 
efterinjektering vilket ger högre inträngningsförmåga. Högt tryck är dock inte alltid att 
föredra eftersom det kan ge skador på berget och omgivande installationer i form av 
lyftningar och injekteringsmedel som tränger upp till markytan. Det finns inga 
generella anvisningar för vilket tryck man skall arbeta med, utan detta får man anpassa 
efter rådande förutsättningar. Vid Södra Länken är trycket normalt 2,5 MPa över 
grundvattentryck. 
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3 Allmänt om injektering 

Efterinjektering sker efter att berget tagits ut, och kan ses som en kompletterande 
injektering. Här åtgärdas partier som fortfarande läcker genom att man borrar hål in 
mot den vattenförande zonen och injekterar denna på nytt. Man försöker i möjligaste 
mån att begränsa efterinjekteringsarbeten, dels beroende på kostnaden, dels för att det 
är svårare att uppnå goda resultat vid efterinjektering jämfört med förinjektering. 

Man använder sig huvudsakligen av cementbaserade injekteringsmedel både vid för-
och efterinjektering, men ibland uppstår situationer där cementbaserade medel ej är 
tillräckliga och då används kemiska medel. För att få en fullgod injektering är det 
viktigt att komponenterna hos injekteringsmedlet blir rätt proportionerade. Vid 
injektering använder man sig av vattencementtal, vet, för att erhålla rätt blandning av 
cement och vatten. 

Efter att injektering har skett kan det fortfarande förekomma vissa lokala inläckage 
som man kan acceptera och som man då leder bort med hjälp av dränering. 
Dräneringen monteras som mattor på berget eller alternativt som mattor med 
dräneringsrör när man har utfällningar i berget. Mattorna och rören som har till uppgift 
att på ett kontrollerat sätt leda bort inläckande vatten, och täcks normalt in med 
fiberarmerad sprutbetong. 

3.2 Utrustning för injektering 

Vilken utrustning som används vid injekteringen har stor betydelse för utfallet 
eftersom man måste anpassa val av injekteringsmedel till tillgänglig utrustning och 
blandningsprocedur. Det är även mycket viktigt för resultatet att komponenterna 
proportioneras rätt. 

Förenklat kan man säga att en utrustning för cementinjektering består av en bärare, en 
bländare som blandar cement och vatten, en omrörare som gör att blandningen inte 
separerar eller stelnar samt en pump som trycker ut blandningen till slangar som sätts 
samman med ett rör och en manschett och förs in i injekteringshålen. Se Figurerna 3.2 
och 3.3. 

Bländare Omrörare Pump 

Slangar 

Figur 3.2 Förenklad principskiss över cementinjekteringsutrustning 
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3 Allmänt om injektering 

Man kan särskilja två olika typer av bländare, tvångsblandare och kolloidkvarnar. 
Tvångsblandaren använder sig av roterande vingar som blandar vatten och material 
medan kolloidkvarnen består av två cylindrar som roterar med hög hastighet i varsin 
riktning och pressar ihop blandningen i en ränna. Blandningstiderna skiljer sig något 
mellan dessa två olika typer där kolloidkvarnen är något snabbare. 

Omröraren består av ett kärl, som oftast har formen av en cylinder, och en 
omrörarmekanism som består av en vertikal axel med horisontella vingar. Dessa 
vingar roterar med mellan 30 och 100 varv per minut. 

De pumpar som är vanligast förekommande vid injektering är dubbelverkande 
kolvpumpar. Dessa har en kapacitet på upp till 150 liter/minut och kan arbeta med 
tryck upp till 10 MPa. Principen är att en av de två kolvarna hela tiden pressar in 
injekteringsmedel i slangarna under en pumpcykel. Cirkulationen kan regleras med 
hjälp av ventiler på varje cylinder. Tryck och flöde kontrolleras vanligtvis från en 
panel på bäraren. 

Andra typer av pumpar är skruvpumpar som består av en stator och en rotor. Här 
regleras trycket med hjälp av rotationshastigheten. Dessa pumpar används för tjockare 
blandningar. 

Injekteringsslangarna får inte ha för stor diameter då stopp kan bildas om blandningen 
är instabil, dvs bruket aggregerar. Vanligtvis har slangarna en diameter på 10 till 25 
mm. 

Slangarna är ansluta till ett rör som enkelt uttryckt är ett munstycke. Rörets uppgift är 
att koppla ihop injekteringsslangen med manschetten som man normalt sätter cirka en 
meter in i varje injekteringshål. Om det rör sig om en engångsmanschett som skall 
lämnas kvar i hålet, gängar man av denna från röret efter att man avslutat injekteringen 
i hålet. Se Figur 3.3 

Manschetten används för att mäta vattenförlusten, för att försegla hålet under 
injekteringen samt att hålla trycket i hålet så att inget injekteringsmedel rinner ut innan 
det hunnit stelna. Det finns några olika typer av manschetter: 

- Engångsmanschetter som lämnas kvar i hålet som en plugg 
- Flergångsmanschetter som man kan ta ut ur hålet och använda igen. 

Fördelen med flergångsmanschetter är att man kan använda den till flera hål och att 
man inte förbrukar hålet genom att lämna kvar en manschett. Nackdelen är att det kan 
vara svårt att bedöma vid vilken tidpunkt man skall ta ut manschetten. Tas den ut för 
tidigt tappar man trycket i hålet och tas den ut för sent hinner bruket stelna och 
manschetten blir fastgjuten och går förlorad. 
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3 Allmänt om injektering 

Borrhål 

« l m - > 

Figur 3.3 Förenklad principskiss över koppling mellan injekteringsslang och 
engångsmanschett 

3.3 Inj ekteringsmedel 

Eftersom injekteringen i Södra Länkens bergtunnlar i huvudsak skett med ett 
cementbaserat injekteringsmedel (suspension) kommer beskrivningen att fokusera på 
denna typ. 

En av de viktigaste egenskaperna hos ett cementbaserat injekteringsmedel är 
cementens kornstorlek. Rent generellt gäller att ju mindre kornstorlek desto bättre 
inträngningsförmåga i fina sprickor. Det har dock visat sig i tester vid Södra Länken 
(2000) att mikrocement (med en kornstorlek på 9.5 um) inte har bättre 
inträngningsförmåga hos mycket fina sprickor än vanlig cement (30 u.m). 
Det råder delade meningar om hur små sprickor som är möjliga att penetrera, men 
Puch (1993) har visat att cementbruk kan tränga in i öppningar ned till 0.05 mm med 
bibehållen god sprickutfyllnad. Cementtillverkarna använder en tumregel för 
injekteringsbruk som säger att man kan injektera en spricka om spännvidden är tre 
gånger kornstorleken. 

Det finns andra ingredienser som man kan blanda i injekteringsmedlet för att få rätt 
egenskaper. Bland annat tillsätts lera för att minska åtgången av cement men också för 
att förbättra stabiliteten och viskositeten hos suspensionen. Bentonit är vanligast att 
tillsätta. Sand är en annan komponent som används när system av stora sprickor skall 
tätas, och den kan kombineras med andra tillsatser som sågspån, cellofan och 
polyester. För att påskynda härdningen av cementinjekteringsmedlet tillsätts 
acceleratorer och för att förhindra flockning, klumpbildning, tillsätts flytmedel. 

3.3.1 Hållfasthetstillväxt 

När injekteringsmedlet tryckts in i berget sker hållfasthetstillväxten i två faser. Det ena 
är gelningsfasen där det bildas tillräckligt många bindningar mellan cementpartiklarna 
för att medlet ska vara någorlunda fast. 
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3 Allmänt om injektering 

Hållfastheten hos gelen är måttlig, och bindningarna mellan cementkornen kan 
fortfarande brytas och skjuvhållfastheten förändras om man utsätter gelen för yttre 
krafter till exempel omrörning när man iordningställer bruket. Blandningen är då 
tixotrop. 

Den andra fasen i hållfasthetstillväxten kallas hårdnande och där börjar bindningarna 
mellan cementpartiklarna att växa sig starkare och bli stabila. Under denna fas ökar 
injekteringsmedlets hållfasthet markant. 

Man bör specificera sammansättningen och egenskaperna hos injekteringsmedlet redan 
på ett tidigt stadium i projektet för att klara de ställda kraven. Tester av blandningens 
egenskaper bör ske både i laboratorium före leverans och ute i fält. Testerna bör enligt 
Turtula (1998) inkludera: 

- Stabiliteten hos blandningen (Separation och filtrering) 
- Statisk och dynamisk viskositet 
- Hållfasthet 
- Erosionsmotstånd 
- Kemiskt korrosionsmotstånd 
- Tixotropi 

Vidare bör man vid specifikationen av sammansättningen tänka igenom om följande 
faktorer uppfylls: 

- Fyllnadsgrad 
- Inträngningsförmåga 
- Hållfasthetstillväxt 

3.3.2 Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgraden är viktig för injekteringsresultatet eftersom det är den parameter som 
bestämmer suspensionens förmåga att fylla hålrum. När strömningshastigheten avtar 
vid injekteringen kommer vattnet och de minsta partiklarna i suspensionen att fortsätta 
röra sig framåt/uppåt medan de större partiklarna sjunker nedåt av gravitationen, 
blandningen separerar. Detta medför att en spricka inte kommer att fyllas fullt ut. 

3.3.3 Inträngningsförmåga 

Inträngningsförmågan är viktig för injekteringsskärmens utbredning. Begränsande för 
cementbaserade medel är dess kornstorlek. För stora partiklar tränger inte in i fina 
sprickor och för små kan aggregera till klumpar som stoppar upp medlet. Dessa 
klumpar kan vid fortsatt injektering bilda ett filter som skiljer vattnet från 
cementpartiklarna. Förmågan att motstå detta fenomen kallas filtreringsstabilitet. 

12 



3 Allmänt om injektering 

3.4 Förutsättningar och krav vid injektering i bergtunnlar 

Normalt vid svenska tunnelprojekt specificeras kraven på inläckage i liter/minut och 
100 meter tunnel. Detta krav är oftast tillbakaräknat från nödvändigheten att 
upprätthålla en viss nivå på grundvattnet, och ligger idag mellan 1-10 liter/minut och 
100 meter tunnel, vilket i praktiken innebär att det inte får finnas några synliga dropp 
eller rinnande vatten i tunneln. 

För att uppfylla dessa krav talar man om tätningseffektivitet. Tätningseffektiviteten 
definieras enligt 3.1: 

Krav på täthet efter injektering 
Tätningseffektivitet (%) = 1 (3.1) 

Inläckning utan injektering 

Beroende på bergmassans egenskaper, tunnelgeometri och grundvattenförhållanden är 
idag kraven på tätningseffektivitet mellan 90 och 99 %. Detta innebär att extremt höga 
krav ställs på injekteringsarbetet om man har en vattenförande bergmassa. En 
vattenförande bergmassa mäts i hydraulisk konduktivitet, (m/s) och 
beräkningsexempel visar att höga täthetskrav ger så låga värden på konduktiviteten 
som 1 * 10"8 m/s. 

Den totala kravstrukturen för injekteringsinsatser vid underjordsbyggande har 
sammanställts av Lindblom (1999) och där kan man urskilja tre huvudtyper av krav: 

- Miljömässiga täthetskrav (Samhällets krav) 
- Funktionella täthetskf av (Beställaren och förvaltarens krav) 
- Arbetsplatsbetingade täthetskrav (Utförarens krav) 

3.4.1 Miljömässiga täthetskrav 

De miljömässiga kraven på tärning vid underjordsbyggande har ökat markant på 
senare tid i takt med den ökande miljömedvetenheten och dåliga erfarenheter frän 
tidigare projekt. De miljömässiga kraven på tätheten ställs i första hand av samhället 
och då för att skydda omgivningen kring underjordskonstruktionen mot exempelvis 
förgiftning och torrlagda brunnar. Kravstrukturen för samhällets miljömässiga krav på 
grundvatten har generaliserats av Albertsson och Sjöholm (1999) i Figur 3.5. 
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3 Allmänt om injektering 

Miljökrav 

Grundvattennivå Grundvattenkvaiité 

Sättningar Torrläggning Otjänligt 
dricksvatten 

Störningar i 
ekologin 

Störningar i 
ekologin 

Figur 3.5 Generaliserad bild över grundvattenrelaterade miljökrav som samhället 
ställer på tunnelanläggningar. Efter Albertsson och Sjöholm (1999) 

3.4.2 Funktionella täthetskrav 

Det är beställaren som normalt ställer krav på funktionell täthet. Detta görs för att 
skydda fordon och trafikanter samt för att säkerställa funktionen hos installationerna i 
tunneln. Beställaren vill även kunna minimera underhållsbehovet för tunneln. Ett 
vanligt förekommande funktionsproblem kan vara dropp från tak och vägg vilket 
under vintertid leder till istappar som är farliga för trafiken. Andra problem kan vara 
korrosion på installationer till följd av inläckage. Tidigare erfarenheter från olika 
projekt visar att det är beställarens krav som styr den slutliga nivån på täthet. 
Albertsson och Sjöholm (1999) har generaliserat funktionskraven för tärning av 
bergtunnlar. Se Figur 3.6 

Funktionskrav 

Trafiksystem Underhåll Beständighet 

Dropp/ 
Istappar 

Korrosion Drifts
kostnad 

Svall-is Urlakning 
av täthets
material 

Igensättning i 
Dränerings
system 

Urlakning 
av täthets
material 

Igensättning i 
Dränerings
system 

Figur 3.6 Generaliserad bild över beställarens funktionskrav för 
tunnelanläggningar. Efter Albertsson och Sjöholm (1999) 
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3 Allmänt om injektering 

3.4.3 Arbetsplatsbetingade täthetskrav 

Utföraren är den aktör som till största del ställer krav på arbetsplatsbetingade 
täthetskrav. Delvis kan man väl även räkna in Arbetarskyddsstyrelsen i denna kategori. 
Kraven som utföraren ställer är relaterade till arbetsmiljön och säkerheten framme vid 
stuffen där t. ex rasrisk kan förekomma vid höga vattentryck. Ekonomiska aspekter gör 
också att utföraren ställer krav på tätheten. Man vill inte att vatteninflödet ska vara så 
högt att produktionstakten störs. Albertsson och Sjöholm (1999) har generaliserat 
utförarens krav. Se Figur 3.7 

Arbetsplatskrav 

Arbetsmiljö 

Hälsa Hygien 

1 
Säkerhet vid stuff 

Ras Översvämning 

Figur 3.7 Generaliserad bild över arbetsplatskrav vid tunnelbyggande. 
Efter Albertsson och Sjöholm (1999) 

Således kan man säga att de olika aktörerna upplever de ställda kraven på olika sätt. 
För samhället betyder kraven att man får minimal påverkan på omgivningen och 
miljön. För beställaren innebär kraven att man får en säker och beständig tunnel och 
för utföraren eller entreprenören innebär kraven att arbetsmiljön är godtagbar eller att 
produktionen inte störs. 
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3 Allmänt om injektering 

3.5 Faktorer som styr val av injekteringsprocess 

Det är en mängd faktorer som måste beaktas när man skall välja injekteringsprocess. 
Det finns inga generella råd för hur man skall gå tillväga utan man måste, utifrån 
rådande förhållanden, kombinera faktorerna för varje enskilt projekt, Vägverket (2000) 
beskriver generellt hur olika faktorer påverkar injekteringsinsatsen. Se Figur 3.8. 

Berg
massa 

Tätnings-
situation 

Injekterings Skärm Borr
utrustning geometri ning 

Injekteringsmedel/ 
blandningsprocedur 

Injekterings Arbets Organ
tryck metodik isation 

Cementbaserade 
injekteringsmedel 

Cementsorter 
Portland 
Slagg 
Aluminat 

Kemiska 
injekteringsmedel 

Tillsatser 
Mineraltillsatser 
Acceleratorer 
Retarderare 
Vattenreducerare 
Flytmedel 

Figur 3.8 Generaliserad bild över faktorer som påverkar injekteringen. Ur 
Vägverket (2000) 

Man kan dela upp faktorerna som påverkar injekteringen i två kategorier. Dels 
egenskaper som är relaterade till bergmassan t ex geologi och geohydrologi, dels 
täthetskrav som förklarats i föregående kapitel. Utifrån dessa krav bör man anpassa 
teknikval som utrustning, borrning etc. för att uppfylla kraven. 
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3 Allmänt om injektering 

3.5.1 Bergmassan 

En av de viktigaste faktorerna att beakta är bergmassans egenskaper. Sprickors vidd, 
riktning och frekvens är faktorer som i hög grad styr vattenföringen i bergmassan. 

Man bör ha god kännedom om bergmassans egenskaper för att kunna avgöra vilken 
typ av injektering som krävs. Omfattande sonderingsborrning och hydrologiska tester 
måste genomföras innan projektstart för att få en uppfattning om egenskaperna. Att 
uppnå ett visst resultat i en bergmassa med en viss utrustning innebär inte att man får 
samma resultat i en annan bergmassa med samma utrustning. 

3.5.2 Teknikval 

Under kategorin teknikval finns ett antal faktorer som är styrande för resultatet av 
injekteringsinsatsen. 

- Injekteringsutrustningen börjar ses som en av de viktigare faktorerna. Här 
inkluderas bland annat borrutrustning, typ av bländare, pumpar, slangar och 
manschett samt annan utrustning för själva utförandet. 

- Arbetsmetodiken påverkas till stor del av utrustningen eftersom man får styra 
arbetsgången efter den. Andra faktorer under denna kategori kan vara 
efterkontroller och uppföljning. 

- Blandningsproceduren omfattar i vilken ordning komponenterna ska blandas, vilka 
mängder som skall blandas och hur länge de ska blandas. 

- Injekteringstrycket är av stor betydelse beroende på typ av bergmassa och 
spänningstillstånd. För högt tryck kan leda till lyftningar och skador på 
omgivningen samt filterkakor som stänger sprickorna. För lågt tryck ger 
otillfredsställande inträngning. 

- Skärmgeometri omfattar bl. a skärmlängd, överlappning, hålgeometri, hålavstånd 
och hålvinkel. Denna faktor styr skärmarnas utbredning. 

- Organisation är en ofta bortglömd faktor som inkluderar behov av tillfredställande 
ledning, planering och återföring. Vidare måste man ha rätt personal med rätt 
bakgrund för att uppnå ett gott resultat. 

Som synes är det en rad faktorer som styr valet av injekteringsprocess. Att gå in 
djupare på hur dessa faktorer påverkar varandra sinsemellan skulle bli alltför komplext 
och lämnas därför därhän. 
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4 Injektering vid Södra Länken 

4 I N J E K T E R I N G VID SÖDRA LÄNKEN 

Injekteringsarbetena vid Södra länken har. bedrivits som kontinuerlig förinjektering. 
Man har delat upp injekteringen i olika täthetsklasser där det mest signifikanta för 
klasserna är skärmlängden. En normalskärm är 20 meter lång och har fyra meters 
stickning i tak och vägg samt fem meters stickning i sula. Vid vissa tillfällen har man 
dock, vid SL 03, haft tillstånd att utföra 27 meter långa skärmar. En kortad skärm har 
samma stickning men är tolv meter lång. Tanken med kortare skärmar är att dessa 
skall användas vid vattenförande zoner och vid zoner som bedöms vara svårtätade. 
Man har även anpassat skärmlängden till rådande bergförhållanden 
t. ex liten bergtäckning. Överlappningen har varit fem meter. Se Figur 4.1 

Kontraktet har varit utformat så att beställaren tillhandahåller berget och 
undersökningsresultaten. Detta innebär att beställaren kan gå in och ändra i 
injekteringsförfarandet, t. ex val av borrningsmönster, antal hål och 
injekteringsmetodik under arbetets gång. Detta har skett ett antal gånger. 

Efterinjektering har skett där beställaren inte ansett att tätningen uppfyller de ställda 
kraven. Beställaren beställer och anvisar efterinjektering. 

20 alt 12 m 20 alt 12 m w I 
4m 

Figur 4.1 Sidovy av injekteringsprinciper vid Södra Länken. 
Två skärmar visas. 



4 Injektering vid Södra Länken 

4.1 Arbetsgång vid injektering 

Arbetsgången vid förinjektering i Södra Länken följer ett visst mönster. Borrhåls
mönstret anpassas till aktuell tunnelgeometri och täthetsklass. 

En injekteringsskärm påbörjas genom att borra sonderingshål. Dessa hål ska ge 
information om vattenföring, geologi och andra faktorer som kan påverka 
injekteringsresultatet. Man skall även kunna anpassa skärmlängden efter 
informationen från sonderingshålen. Efter sonderingshålen borras injekteringshål som 
kompletterar sonderingshålen till en fullständig uppsättning hål i en injekteringsskärm. 
Om något hål läcker under arbetets gång ska detta tätas med en manschett. 

Nästa moment är vattenförlustmätning som utförs genom att man placerar en 
flergångsmanschett i hålet, minst en meter in, och håller ett tryck på 0,5 MPa över 
grundvattentrycket i två minuter. Därefter noteras vattenförlusten (eller det s.k 
Lugeon-talet.) Tanken är att man skall injektera de hål som har det största Lugeon-
talen först för att på så sätt förhindra att man "flyttar" runt vattenmassor. Under 
bergdrivningen har man testat att utesluta vattenförlustmätning, men har därefter 
återgått till att använda dessa igen. 

När vattenförlustmätningen och renspolningen av hålen är gjorda börjar man med 
själva injekteringen. Tanken här är att man börjar med ett relativt lättflytande bruk (vet 
= 1) för att sedan, om ej mottryck erhålles gå ner till tjockare blandningar. Om 
mottryck finns är tanken att man skall gå upp till 2,5 MPa över grundvattentryck. Detta 
är satt som stopptryck, delvis för att man inte vill ha några problem med byggnader 
som börjar röra på sig pga. att cementbruk tränger upp. Vid låg bergtäckning är 
stopptrycket lägre. För stoppkriterier vid förinjektering se Tabell 4.1 

Tabell 4.1 Tabell över stoppkriterier vid förinjektering. Omgång 1-3. 

Tätningsklass 1A 2A 1B 2B 
Hållängd max 20 m 20 m 12 m 12m 
Bruk (vet 0,8 resp 1,0) CEMENTA Injektering 30 + 0,65% HPM (flytmedel) 
Bruk (vet 0,5) CEMENTA Injektering 30, ej flytmedel 
Steg Mix vet Cement max Bruk max Vid densitet = (kg/m3) 

1 1 1 250 kg 330 liter 1510 
2 2 0,8 400 kg 450 liter 1590 
3 3 0,5 Till stopp Till stopp 1730 
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För att behålla mottrycket tills bruket stelnat lämnas en engångsmanschett eller en 
flergångsmanschett kvar i hålet. Efter avslutad injektering borras ett antal kontrollhål 
för att undersöka injekteringens omfattning. Om flödet är lägre än gränsvärdena är 
injekteringen avslutad. Om läckaget fortfarande överstiger gränsvärdet borrar man nya 
hål mellan de gamla och injekterar dessa, s.k. andra omgången. Detta pågår till dess att 
man uppfyller täthetskraven. 

4.2 Injekteringsutrustning vid Södra Länken 

Den utrustning som används vid Södra Länken är av standardsnitt. Modifierade 
lastbilar eller dumprar som bärare, med en eller flera bländare och omrörare för att ha 
hög effektivitet. Pumparna är av typen dubbelverkande kolvpump. Man har möjlighet 
att injektera flera hål samtidigt om det är nödvändigt. Utrustningen är av samma typ 
som vid tidigare utförda anläggningsarbeten. 

4.3 Injektering 30 

Det injekteringsbruk som man valt att i huvudsak använda vid Södra Länken heter 
Injektering 30 och tillverkas av Cementa. Det togs fram under anläggandet av 
transporttunnlarna 1997. Injektering 30 är ett sulfatresistent och kromatreducerat 
lågalkaliskt portlandcement. Vid projekteringen var tanken att man skulle använda 
både Injektering 30 och mikrocement, men tester gjorda vid Södra Länken visade att 
det inte var någon större skillnad mellan de båda sorterna varför man slutligen bara 
kom att använda Injektering 30. Detta styrktes även av injekteringsförsök som utfördes 
under 1998 och 1999 vid Södra Länken. 

Tillverkningen sker i Degerhamn och cementen är baserad på samma klinker som 
anläggningscementen, men malningen sker i speciella kvarnar utvecklade för 
Injektering 30. Både produktion och försäljning omfattas av kvalitetssystemet ISO 
9002 och Cementa är miljöcertifierat enligt ISO 14001. 

4.3.1 Kornstorleksfördelning 

Komstorleksfördelningen för Injektering 30 är att minst 95 % av alla kom passerar ett 
30 um nät. En jämförelse mellan Injektering 30 och vanlig anläggningscement 
framgår av Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Kornstorleksfördelnihgarför Injektering 30 och 
vanlig anläggningscement. 

4.4 Organisation 

Organisationerna för bergarbetena är likartade för både SL 01 och SL 03. 
Entreprenören har en underentreprenör som sköter injekteringen, och som har en 
organisation uppbyggd som vid ett vanligt byggföretag med platschef, arbetsledare och 
personal. Från beställarens sida har man en byggledning som ansvarar för kontroller 
och ser att allt går rätt till, dvs. enligt kontraktshandlingarna. Byggledningen består av 
konsulter inhyrda av beställaren. Man kan beskriva denna nivå av organisation som 
den operationella. Utöver denna nivå finns även den taktiska nivån med bl.a. 
projektledare från båda parter. 

För illustration av organisationen för injekteringsarbetet se figur 4.3: 
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—> 
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E Byggledare, Berg 
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S Byqqledare, Berq < „ 

0 

— • N <— Byggledare, Berg 
A 
L 

Beställarsida 

Byggledare 

Figur 4.3 Principskiss över organisationen vid injektering i 
Södra Länken. Operationell nivå. 
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4 Injektering vid Södra Länken 

Entreprenören måste redovisa sitt normala arbete och även avvikelser och andra avsteg 
från kontraktet till byggledningen. Om entreprenören vill prova en modifierad teknisk 
lösning måste man först begära tillstånd av beställaren, i detta fall byggledningen. 

Vid Södra Länken har efterinjektering en speciell lösning. Det är beställaren som, 
enligt kontraktet, skall ansvara för och anvisa efterinjektering. Denna lösning ställer 
stora krav på byggledningen eftersom man måste ha både kompetens och resurser för 
att kunna hantera detta. 
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5 Teoretiska modeller kring injektering 

5 T E O R E T I S K A M O D E L L E R K R I N G I N J E K T E R I N G 

5.1 Allmänt om injekteringsmodeller 

Kunskapen om hur olika faktorer var för sig och tillsammans påverkar injekteringen är 
fortfarande begränsad, trots att en ansenlig mängd forskning har utförts och praktiska 
erfarenheter har erhållits under senare år. 

För att kunna bestämma injekteringsvolymen och därmed indirekt kunna styra 
inträngningslängd och sprickutfyllnad under injekteringen har man försökt att på 
teoretisk väg ta fram modeller som beskriver den injekterade volymen. Tyvärr har 
dock fortfarande de flesta modellerna teoretiska brister eller andra begränsningar i 
någon form. 

I Sverige är det främst KTH som i samarbete med andra högskolor, olika företag och 
forskningsfinansiärer bedriver forskning kring injekteringsmodeller. 
Sammanfattningen av dessa är mestadels hämtade ur doktors- och 
licentiatavhandlingar utförda inom ramarna för KTH:s verksamhet. 

5.2 Vatteninläckage 

Vatteninläckage till en tunnel utan injekterad tätskärm kan beräknas med sambandet 
nedan som är framtaget av Wiberg, (1961) men hämtad ur Vägverket, (1994): 

2nK(H - R)  
q~ ln(2H/R) + C 

där: 

q= Vatteninflödet (1/min) 
K= Bergmassans hydrauliska konduktivitet (m/s) 
H= Vattentrycket (MPa) . 
R= Tunnelradie (m) 
JEr Skinfaktor 

Ekvationen gäller för ytligt förlagda tunnlar och om grundvattenytan ligger cirka en 
tunnelradie eller mer ovan tunneltaket. Man har konstaterat förekomst av tryckfall i 
närheten av tunnelperiferin, därav faktorn som kallas "skin factor". Värdet på denna 
faktor har man vid förhållanden som råder vid Äspölaboratoriet uppskattat till mellan 
tre och sju. 
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5 Teoretiska modeller kring injektering 

Vatteninläckage vid en tunnel med en injekterad täthetszon beräknas med sambandet: 

InKiH 

ln 
R 

där: 

K; = Den injekterade zonens hydrauliska konduktivitet (m/s) 
t = Tjockleken på den injekterade zonen (m) 

Här förutsätter man att allt tryckfall sker i den injekterade zonen. Sambandet härleddes 
av Bergman och Nord (1982), Gustafsson och Alberts (1983) samt Stille (1981). Den 
är dock hämtad ur Vägverket (1994). Enligt denna modell påverkas inläckaget till 
tunneln genom den injekterade zonen av två faktorer: tjockleken på den injekterade 
zonen samt den hydrauliska konduktiviteten hos densamma. 

5.3 Sprickfyllnadsteorier 

För att kunna uppskatta konduktiviteten hos bergmassan utför man 
vattenförlustmätningar i berget genom att trycksätta ett borrhål med ett konstant 
vattentryck, under en viss tidsperiod. Brantberger et al, (1999) har med beräkningar 
visat att en otätad bergmassa med en konduktivitet på 5,3 10"6 m/s måste få en 
konduktivitetsreducering ner till 5,3 10"7 m/s för att erhålla en reducering med 90 % av 
flödet. För att beräkna krav på konduktivitet och flödesreducering har ett antal teorier 
om sprickgeometri utarbetats bl. a av Puch (1991), Brantberger et al, (1998) och 
Jansson (1997) m. f l . Puch (1991) utarbetade en modell där sprickkanalen beskrivs 
som en romboid. Se figur 5.1. 

Figur 5.1 Generaliserad figur över sprickkanal. Ur Puch(1991) 
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Romboiden symboliserar alltså öppningen hos en spricka och de små cirklarna 
symboliserar kornstorleken hos injekteringsbruket, D. Sprickvidden betecknas b och A 
är avståndet mellan de områden där flöde ej antas kunna ske. 

Tumregeln som de flesta tillverkare av bruk använder (sprickvidden måste vara minst 
tre gånger kornstorleken) redovisas även i figuren ovan. Det innebär också att man kan 
konstatera att vissa partier i sprickkanalen kommer att vara outfyllda enligt denna 
teori, den så kallade randeffekten. Den totala arean som är öppen, A ö beräknas genom 
sambandet (Brantberger et al, 1999): 

Aö = B* — 
2 

Arean av randområdet beräknas enligt följande samband (Brantberger et al, 1999): 

Ar = -*D2 . ( 6 / )-n 

där: 

D är kornstorleken hos injekteringsbruket (m) 

a är sprickvinkeln (°), tan (a) = b/A 

Det råder delade meningar om hur stor andel av sprickplanet som är öppet för flöde, 
men en generell siffra är 5-20%. 

Med hjälp av dessa modeller kan man, med vissa antaganden om hur stor del av 
sprickplanet som är öppet för flöde, beräkna hur stor del av sprickplanen som 
teoretiskt kan tätas. Brantberger et al. (1999) har gjort ett antal sådana beräkningar där 
det visas hur olika kornstorlekar i injekteringsbruket ger varierande 
sprickfyllnadsresultat. Se Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Randeffektens påverkan på ofylld area med konstant sprickvidd 
och ökande cementkorndiameter. 

Cementkorndiameter, jam 5 10 15 20 
Sprickvidd (mm) 0,05 0,05 0,05 0,05 
Procent outfylld area 8,93 35,74 80,41 >100 
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6 UTVÄRDERING AV I N J E K T E R I N G VID SL 01 

För att få en uppfattning om hur injekteringsarbetena vid SL 01 fortlöpt har samtliga 
injekteringsskärmar fr.o.m. juni 19991.o.m. januari 2001 studerats. Totalt studerades 
259 skärmar vid SL 01. Syftet har varit att man dels skall kunna se det totala resultatet, 
dels resultatet för olika avsnitt. I övrigt så har ett antal intervjuer genomförts med 
entreprenören för att få synpunkter på injekteringsarbetet. En totalmätning av 
inläckaget vid hela SL 01 i juni 2001 visade på i genomsnitt 1,5 1/minut och 100 meter 
tunnel. 

För att få en rättvis uppfattning om injekteringsarbetet har olika s.k. "nyckeltal" tagits 
fram ur det studerade materialet. Nyckeltalen beskriver injekteringsresultatet med 
siffror som sedan jämförts med de nyckeltal som finns i de ursprungliga 
kontraktshandlingarna. Följande nyckeltal har utarbetats: 

- Borrmeter/teoretiskt fast berg, Bm/m3 

- Injekteringshål/teoretiskt fast berg, Hål/m3 

- Injekteringscement/teoretiskt fast berg, Kg/m3 

- Injekteringscement/borrmeter, Kg/Bm 
- Borrmeter/Injekteringshål, Bm/hål 
- Injekteringscement/injekteringshål, Kg/hål 
- Injekteringsomgångar/stuff, Omg/stuff 

Injekteringsomgång definieras som en komplett uppsättning hål som injekterats. Om 
man överskridit gränsvärdena för inläckage och måste borra och injektera ytterligare 
hål räknas detta som en andra omgång osv. För de kontrakterade nyckeltalen gäller 
teoretiskt fast berg medan för det verkliga utfallet är nyckeltalen beräknade på verklig 
utbruten volym. 

6.1 Nyckeltal för SL 01 

Vid studierna av de 259 injekteringsskärmarna vid SL 01 erhölls värden på nyckeltal 
som redovisas i Tabellerna 6.1 och 6.2. Dessa är beräknade på 171 867 m 3 för 
huvudtunnlarna och 111 869 m 3 för ramptunnlarna. 

Tabell 6.1 Tabell över nyckeltal för SL 01. Verkligt utfall 

Nyckeltal 
Område Bm/m3 Hål/m3 Kg/m3 Kg/Bm Bm/hål Kg/hål Omg/stuff 
Huvudtunnel 201 0,55 0,03 4,2 7,72 18,97 146,51 1,22 
Huvudtunnel 202 0,46 0,02 3,8 8,18 19,20 157,18 1,09 
Ramp 211 0,76 0,05 7,1 9,32 15,66 145,96 1,31 
Ramp 212 0,79 0,04 4,4 5,66 19,60 111,05 1,14 
Ramp 213 0,91 0,05 6,7 7,34 19,35 141,99 1,35 
Ramp 214 1,02 0,04 4,9 6,49 19,15 124,42 1,50 
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Totalt sett för hela SL 01 sammantaget blir resultatet i genomsnitt: 

Tabell 6.2 Tabell över nyckeltal för SL 01, genomsnitt. Verkligt utfall 

Nyckeltal 
SL 01 Bm/m3 Hål/m3 Kg/m3 Kg/Bm Bm/hål Kg/hål Omg/stuff 
Huvudtunnlar 0,51 0,03 4,0 7,95 19,09 151,82 1,16 
Ramper 0,87 0,05 5,8 7,20 18,44 130,86 1,33 

6.2 Nyckeltal enligt kontrakt SL 01 

I kontraktshandlingarna finns de volymer som är uppskattade i förundersökningarna 
och som anbuden från entreprenörerna bygger på. Nyckeltalen enligt kontrakt är 
framräknade utifrån dessa volymer vilket är 239 780 m för huvudtunnlarna och 146 
475 m 3 för ramptunnlarna och redovisas i Tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Tabell över nyckeltalför SL 01 enligt kontrakt 

Nyckeltal 
Kontrakt Bm/m3 Hål/m3 Kg/m3 Kg/Bm Bm/hål Kg/hål 
Huvudtunnlar 
Ramper 

0,58 
0,67 

0,04 
0,04 

5,42 
5,46 

9,33 
8,12 

15,23 
17,03 

142,12 
138,22 

6.3 Jämförelse av nyckeltal enligt kontrakt och verkligt utfall 

För att få en jämförelse mellan nyckeltal enligt kontrakt, dvs de volymer som 
uppskattats innan projektet påbörjats och de verkliga volymer som utförts har en 
jämförelse gjorts mellan dessa. Se Tabell 6.4 och 6.5 

Tabell 6.4 Jämförelse mellan kontrakt och verkligt utfall. Huvudtunnlar 
SL 01 

Enligt kontrakt Verkligt utfall 
Borrmeter/(teoretiskt) fast berg 0,58 0,51 
lnjekteringshål/(teoretiskt) fast berg 0,04 0,03 

lnjekteringscement/(teoretiskt) fast berg 5,42 4,0 

Injekteringscement/borrmeter 9,33 7,95 

Borrmeter/injekteringshål 15,23 19,09 

Injekteringscement/injekteringshål 142,12 151,82 
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Tabell 6.5 Jämförelse mellan kontrakt och verkligt utfall. Ramper 
SL 01 

Enligt kontrakt Verkligt utfall 
Borrmeter/(teoretiskt) fast berg 0,67 0,87 
lnjekteringshål/(teoretiskt) fast berg 0.04 0,05 

Injekteringscementy(teoretiskt) fast berg 5,46 5,8 

Injekteringscement/borrmeter 8,12 7,20 
Borrmeter/injekteringshål 17,03 18,44 

Injekteringscement/injekteringshål 138,22 130,86 

Ur Tabell 6.4 och 6.5 kan man se att de erhållna värdena på nyckeltalen vid SL 01 
stämmer relativt väl överens med de värden som specificerats i kontraktet. Mängden 
injekteringscement per borrmeter blev något lägre och mängden injekteringscement 
per injekteringshål i huvudtunnlarna blev något högre än de beräknade värdena i 
kontraktet. I ramptunnlarna är värdena för verkligt utfall lägre än de som specificerats i 
kontraktet. 

Att mängderna i slutändan inte helt stämmer överens med de ursprungliga planerna är 
dock inte något nytt fenomen vid entreprenader utan får ses som något naturligt. 
Beställaren har prognostiserat volymerna i förfrågningsunderlaget och det är detta som 
entreprenören utgår ifrån när denne lägger in ett anbud. Att resultatet hamnade så pass 
nära kontraktshandlingarna kan då bero på att beställaren har tillhandahållit 
entreprenören relativt korrekt data vilket har lett till att man hållit sig ganska väl till 
kontraktet vid båda entreprenaderna. 

Vad gäller antalet injekteringsomgångar så har det i genomsnitt utförts fler vid 
ramptunnlarna. Detta kan tyda på att det är svårare att täta om man har färre hål i 
skärmen vilket är fallet vid ramperna. 

Eftersom entreprenören har betalt i å priser så blir denne inte drabbad om i don mening 
mängderna inte stämmer överens med kontraktsplanen, huruvida entreprenören blivit 
drabbad ekonomiskt av till exempel ökad tidsåtgång för injektering framgår ej av 
nyckeltalen. 

Man bör ha i åtanke att nyckeltal endast ger en allmän uppfattning av hur injekteringen 
utfallit. Vad man bör beakta är att injekteringen av vissa skärmar kan fortgå i flera 
dygn och konsumera stora mängder bruk, vid SL 01 uppemot 40 ton, medan 
injekteringen av andra skärmar går fort att genomföra med en åtgång av 
injekteringsbruk på ett fåtal ton. En skärm med hög åtgång av bruk kan då ge samma 
tillskott till ett nyckeltal som fyra till fem normala skärmar. Nyckeltal ger inte heller 
någon information om själva genomförandet av injekteringen, men de är dock en 
måttstock på utfallet. 
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En-annan detalj är att dessa nyckeltal är framräknade under en begränsad, om än 
ganska lång period. Detta innebär att nyckeltalen i slutändan kan komma att ändras. 

För att få en bättre överblick över hur bruksåtgången/hål varierat har de skärmar som 
utförts i huvudtunnlarna vid SL 01 under den aktuella tidsperioden sammanställts på 
ett grafiskt sätt. Se Figurerna 6.1-6.2. 
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Figur 6.1 Jämförelse mellan verkligt utfall och kontrakt. Injekterings
cement/borrhål för HT 201. SL 01 
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Figur 6.2 Jämförelse mellan verkligt utfall och kontrakt. Injekterings
cement/borrhål för HT 202. SL 01 
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Figurerna 6.1 och 6.2 illustrerar hur nyckeltalet varierar längs tunneln. Man kan 
urskilja att den största åtgången cement per hål har skett i de västra delarna av 
huvudtunnlarna (mot koordinat 2275), vilket också bekräftas av entreprenören som har 
haft problem med injekteringen där. Detta beror på att berget är av sämre kvalitet med 
högre sprickfrekvens västerut än vid övriga partier längs SL 01. 

6.4 Injektering 30 

Entreprenören vid SL 01 uppfattar Injektering 30 som ett lätthanterligt bruk. 
Genomträngningsförmågan anses vara tillfredsställande för de förhållanden som råder 
vid SL 01. På grund av att Injektering 30 är sulfatresistent har det en ganska lång 
brinntid, uppemot ett dygn, vilket uppfattas som negativt. Detta gör att när man 
påbörjar borrning för nästa salva cirka två timmar efter avslutad injektering finns det 
bruk i skärmen som inte är färdigbrunnet. Vidare så har bruk med vct=l resulterat i 
halvfyllda hål. Detta har observerats efter sprängning och beror på att bruket sjunkit 
ihop när vattnet försvunnit. Man anser även att trycket stundtals har varit för lågt för 
att Injektering 30 skall kunna ge tillfredsställande resultat. 

Man kan även diskutera Injektering 30:s förmåga att verkligen fylla ut sprickor med 
olika vidder. Brantberger (2000) har med hjälp av teorier kring sprickutfyllnad visat på 
en sprickvidd på cirka tio gånger kornstorleken för att erhålla en ofylld del på 
maximalt tio procent. Se Figur 6.3. 
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Figur 6.3 Andel av sprickkanalens area som förblir ofylld på grund av 
randeffekten vid varierad sprickvidd och konstant kornstorlek 
30 jum. Brantberger, (2000) 
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Enligt denna teori skulle man med Injektering 30 endast kunna fylla ut sprickor till 
90% om sprickvidden är minst 0,3 mm. Dock är det svårt att kunna bestämma 
sprickviddsfördelning korrekt eftersom den varierar i bergmassan. Det finns områden 
som har väldigt små sprickvidder och lokalt kan dessa vara svåra att täta. 

Emellertid så har tester vid Södra Länken (Dalmalm et al, 2000) visat på att medlet i 
fråga är dugligt för injektering under dessa förhållanden vilket även entreprenörerna 
bekräftar. Detta tyder på att området inte domineras av sprickvidder på 0,3 mm och 
mindre. 

6.5 Organisation 

Vad gäller organisation så anser entreprenören att en mer öppen dialog mellan 
beställare och entreprenör vore önskvärt. Det har varit svårt att få till stånd 
förändringar när vissa detaljer inte fungerat tillfredsställande och när entreprenören 
ställt förfrågningar om att få utföra operationer på andra sätt har svaret dröjt. När det 
sedan har kommit, så har det oftast varit ett nekande svar. Man måste dock ha i åtanke 
att man har ett kontrakt att följa och att det därför är svårt att låta entreprenören göra 
avsteg från detta. 

Entreprenören efterlyser även att större befogenheter ges till byggledningen som har 
det operationella ansvaret. Man vill gärna kunna diskutera fram en godtagbar teknisk 
lösning utan att komma in på juridiska ställningstaganden. Risken med att detalj styra 
alltför hårt är att entreprenörens innovationsförmåga går förlorad. 

Det har även konstaterats att personal från produktionen saknas på byggmötena. Det 
vore önskvärt om personal från båda sidor som har ett operationellt ansvar, dvs. 
byggledare och platschef, deltog mer i byggmötena på strategisk nivå. Personal som 
utför injektering vore önskvärda på dessa möten. 

I detta projekt finns heller ingen formell kontakt i form av återkommande möten 
mellan byggledning och entreprenör på det produktionstekniska planet. Ett sätt att råda 
bot på det kan vara att ha ett återkommande möte mellan personal från produktion och 
operationell byggledning, t. ex en gång i veckan. Vid byggmötena kan då platschefen 
från entreprenörsidan och byggledaren från beställarsidan delta för att kunna ge 
information om produktionstekniska frågor. Se Figur 6.4 
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6 Utvärdering av injektering vid S L 01 

Byggmöte, strategisk nivå 
(Projektledare, rådgivare) 

7^% 
Platschef Byggledare, Berg 

Arbetsledare 
Byggledare, Berg 

Personal 
Byggledare, Berg 

Figur 6.4 Principskiss över förslag på produktionsmöten mellan 
beställare och entreprenör på operationell nivå. Byggledare 
och platschef deltar sedan i byggmöte på strategisk nivå. 

6.6 Injekteringsmetodik 

Man använder sig vid Södra Länken av den s.k. "Lugeon"-metoden vid injektering 
vilket innebär att man injekterar hålen i fallande vattenförlustordning. Det finns dock 
inga data inget material som med säkerhet pekar på ett samband mellan Lugeonvärde 
och injekterad cementvolym. Ludvig och Elmgren (1994) hävdar att det inte finns 
någon korrelation mellan dessa två parametrar medan Dalmalm (1999) och Palmquist 
(1983) hävdar att ett sådant samband finns. Förhållanden vid Södra Länken har dock 
av tidsskäl inte kunnat utredas. Med det underlag av data från injekteringsskärmar som 
finns från Södra Länken borde det gå att fastställa, i alla fall för de lokala 
förhållandena, om det finns något samband mellan Lugeontal och injekterad 
cementmängd. Man kan dock inte avskriva metoden om man inte skulle finna ett 
samband, resultatet kan ju bli bra trots att man inte får in mest bruk i de hål som har 
mest vattenföring enligt Lugeontalen. 

En detalj som dock rent teoretiskt talar emot "Lugeon" -metoden är det faktum att man 
vattenförlustmäter och därmed tar fram Lugeon värdena med ett tryck på cirka 0,7 
MPa. Att vid detta tryck få vissa indikationer och samband behöver emellertid inte 
betyda att samma sak uppträder när man väl injekterar med ett tryck på upp till 2,9 
MPa då helt andra förutsättningar råder. Metoden har emellertid en fastslagen nackdel: 
tidsåtgången. För att vattenförlustmäta samtliga hål i en skärm och beräkna 
Lugeontalen så åtgår det nästan ett skift å åtta timmar för två personer. Tidsåtgången 
samt det faktum att man blockerar en gavel i åtskilliga timmar gör metoden ogynnsam 
ur produktionssynpunkt. 
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6 Utvärdering av injektering vid S L 01 

Vid Södra Länken har man vid vissa tillfällen provat en annan metod där man 
injekterar bottenhålen först och sedan följer varsin sida om väggen för att mötas i 
taket. Se Figur 6.5. Om denna metod ger ett sämre eller bättre resultat har inte utretts, 
däremot är metoden bättre lämpad ur produktionssynpunkt då den oftast är mindre 
tidskrävande än "Lugeon" -metoden. 

Figur 6.5 Principskiss över injekteringsordning "nerifrån och upp" 

Det vore önskvärt att man kunde säkerställa om injekteringsresultatet skiljer sig 
mycket med ovanstående metod jämfört med "Lugeon"- metoden. Om inte kan den 
vara ett fullgott alternativ till användandet av "Lugeon"-metoden. 

För övrigt bör man anpassa mängdkriterierna till utrustaingen eller ännu hellre vice 
versa för att slippa spola ren utrustningen när man byter cementblandning. 
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7 Utvärdering av injektering vid S L 03 

7 UTVÄRDERING AV I N J E K T E R I N G VID SL 03 

På samma sätt som vid SL 01 har de sex olika nyckeltalen utarbetats vid SL 03 för att 
ge en övergripande bild över injekteringsresultatet. En totalmätning av inläckaget vid 
hela SL 03 i juni 2001 visade på i genomsnitt 2,5 1/min och 100 meter tunnel. 

7.1 Nyckeltal för SL 03 

Vid studierna av 420 injekterings skärmar vid SL 03 erhölls resultat enligt Tabell 7.1. 
3 3 

Värdena är beräknade på 351 624 m för huvudtunnlarna och 266 390 m för 
ramptunnlarna. 

Tabell 7.1 Tabell över nyckeltal för SL 03. Verkligt utfall. 

Område 
Nyckeltal 

Område Bm/m3 Hål/m3 Kg/m3 Kg/Bm Bm/hål Kg/hål Omg/stuff 
Huvudtunnel 401 0,49 0,02 2,38 4,90 23,06 113,24 1,5 
Huvudtunnel 402 0,46 0,02 2,60 5,61 23,88 134,04 1,4 
Huvudtunnel 501 0,40 0,02 2,29 5,76 21,19 122,10 1,7 
Huvudtunnel 502 0,47 0,02 2,45 5,22 20,40 106,50 1,6 
Ramp 411 0,45 0,02 2,50 5,53 23,48 129,97 1,5 
Ramp 412 0,54 0,02 2,91 5,43 22,45 121,96 1,5 
Ramp 413 0,59 0,03 3,38 5,69 22,11 125,86 1,5 
Ramp 414 0,37 0,02 1,62 4,36 23,75 103,68 1,5 
Ramp 511 0,54 0,02 2,68 4,95 23,05 114,23 1,8 
Ramp 512 0,53 0,02 3,35 6,36 21,12 134,38 1,6 
Ramp 514 0,55 0,03 3,39 6,18 19,93 121.40 • 1,8 

Totalt för hela SL 03 sammantaget blir resultatet i genomsnitt enligt Tabell 7.2. 

Tabell 7.2 Tabell över nyckeltal för SL 03, genomsnitt. Verkligt utfall 

Nyckeltal 
SL 01 Bm/m3 Hål/m3 Kg/m3 Kg/Bm Bm/hål Kg/hål Omg/stuff 
Huvudtunnlar 0,45 0,02 2,43 5,37 22,13 118,97 1,55 
Ramper 0,51 0,02 2,83 5,50 22,22 121,64 1,60 

7.2 Nyckeltal enligt kontrakt SL 03 

För att kunna jämföra med förväntat resultat enligt kontraktshandlingarna har även 
dessa nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen är hämtade ur kontraktshandlingarna, pärm 3 
och är presenterade i Tabell 7.3. De är beräknade på 343 099 m 3 för huvudtunnlarna 
samt 233 418 m för ramptunnlarna. 
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7 Utvärdering av injektering vid S L 03 

Tabell 7.3 Tabell över nyckeltal för SL 03 enligt kontrakt 

Nyckeltal 
Kontrakt Bm/m3 Hål/m3 Kg/m3 Kg/Bm Bm/hål Kg/hål 
Huvudtunnlar 0,58 0,03 3,82 6,57 17,24 113,21 
Ramper 0,62 0,03 3,38 5,38 18,42 98,82 

7.3 Jämförelse av nyckeltal enligt kontrakt och verkligt utfall 

Ur Tabellerna 7.4 och 7.5 framgår det att den förbrukade mängden cement per borrhål 
vid SL 03 överskrider mängden enligt kontraktshandlingarna. Vad gäller 
genomsnittligt antal omgångar så är de likvärdiga för både huvudtunnlar och 
ramptunnlar. Dokumentationen har dock varit bitvis bristfällig, då entreprenören 
underlåtit att redovisa injekteringsdokumentationen för byggledningen varför vissa 
injekteringsskärmar fått utläsas ur mängdförteckningen över utförda arbeten, dvs vad 
entreprenören fått betalt för. 

Liksom vid redovisningen av nyckeltal från SL 01 är även nyckeltalen vid SL 03 
baserade på en viss tidsperiod, vilket kan komma att medföra vissa skillnader när all 
injektering är genomförd. Vad gäller injekteringsmedlet, Injektering 30, så har 
entreprenören vid SL 03 inga större anmärkningar. Man anser att det är ett bra medel 
att arbeta med, förutom den långa brinntiden vilket även ansågs vara en nackdel vid 
SL 01. 

Tabell 7.4 Jämförelse mellan kontrakt och verkligt utfall. Huvudtunnlar 
SL 01 

Enligt Kontrakt Verkligt utfall 
Borrmeter/(teoretiskt) fast berg 0,58 0,45 
lnjekteringshål/(teoretiskt) fast berg 0,03 0,02 

Injekteringscementy(teoretiskt) fast berg 3,82 2,43 

Injekteringscement/borrmeter 6,57 5,37 
Borrmeter/injekteringshål 17,24 22,13 

Injekteringscement/injekteringshål 113,21 118,97 

Tabell 7.5 Jämförelse mellan kontrc 
SL 03. 

ikt och verkligt utfå 

Enligt Kontrakt 

//. Ramper 

Verkligt utfall 
Borrmeter/(teoretiskt) fast berg 0,62 0,51 
lnjekteringshål/(teoretiskt) fast berg 0,03 0,02 

lnjekteringscement/(teoretiskt) fast berg 3,38 2,83 

Injekteringscement/borrmeter 5,38 5,50 
Borrmeter/injekteringshål 18,42 22,22 

Injekteringscement/injekteringshål 98,82 121,64 
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7 Utvärdering av injektering vid S L 03 

Organisationen har fungerat tillfredsställande, men eftersom injekteringsentreprenören 
vid SL 03 får sina direktiv via generalentreprenören har man inga synpunkter på 
förhållandet mellan entreprenör och beställare. Man anser dock att tidspressen varit för 
hård för att man skall kunna utföra injekteringen som önskat. 
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8 Jämförelse mellan S L 01 och S L 03 

8 JÄMFÖRELSE M E L L A N SL 01 O C H SL 03 

Här har nyckeltalen från de båda entreprenaderna jämförts för att kunna se om det är 
några skillnader, se Tabeller 8.1 och 8.2. Man bör dock ha i åtanke att 
förutsättningarna för de båda entreprenaderna inte har varit likartade. Vid SL 01 har 
man fler identifierade dåliga partier och slag jämfört med SL 03. 

Tabell 8.1 Jämförelse mellan SL 01 och SL 03. Huvudtunnlar. 

SL 01 SL 03 
Borrmeter/(teoretiskt) fast berg 0,51 0,45 
lnjekteringshål/(teoretiskt) fast berg 0,03 0,02 

lnjekteringscement/(teoretiskt) fast berg 4,0 2,43 

Injekteringscement/borrmeter 7,95 5,37 

Borrmeter/injekteringshål 19,09 22,13 

Injekteringscement/injekteringshål 151,82 118,97 
Injekteringsomgångar/stuff 1,16 1,55 

Tabell 8.2 Jämförelse mellan SL 01 och SL 03. Ramptunnlar 

SL 01 SL 03 
Borrmeter/(teoretiskt) fast berg 0,87 0,51 
lnjekteringshål/(teoretiskt) fast berg 0,05 0,02 

lnjekteringscement/(teoretiskt) fast berg 5,89 2,83 

Injekteringscement/borrmeter 7,20 5,50 
Borrmeter/injekteringshål 18,44 22,22 

Injekteringscement/injekteringshål 130,86 121,64 
Injekteringsomgångar/stuff 1,33 1,60 

Att mängderna vid SL 01 överstiger mängderna vid SL 03 kan delvis förklaras med 
skillnader i förutsättningar avseende geologi och placering av tunnlarna, där SL 01 
ligger relativt ytligt och SL 03 något djupare. 

Att entreprenören vid SL 03 har fler borrmeter per injekteringshål kan förklaras med 
att de använt 27 meter långa skärmar i ganska stor utsträckning. Långa skärmar ger 
också ett större tillskott till nyckeltalet cement/hål där skillnaden mellan SL 01 och SL 
03 troligtvis skulle vara än större om man inte använt sig av de längre skärmarna vid 
SL 03. Entreprenören vid SL 01 har haft betydligt högre cementåtgång per hål vad 
gäller huvudtunnlarna, vid ramptunnlarna däremot är skillnaden inte lika stor. 
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8 Jämförelse mellan S L 01 och S L 03 

I huvudtunnlarna vid SL 01 har i genomsnitt 5898 kg cement injekterats per skärm. 
För SL 03 är motsvarande mängd 3833 kg per skärm. För ramperna är åtgången 5409 
kg per skärm kontra 3579 kg per skärm. Vid SL 01 har man i genomsnitt fått 
genomföra 1,16 omgångar per stuff för huvudtunnlarna och 1,33 omgångar per stuff 
för ramptunnlarna medan vid SL 03 är motsvarande nyckeltal 1,55 respektive 1,6. Se 
Figurerna 8.1a och 8.1b. Resultatet är dock lite överraskande eftersom man väntat sig 
färre omgångar per stuff vid SL 03. 

Varför man har så stora skillnader i antal omgångar kan delvis tillskrivas skillnaderna i 
geologi. Enligt resonemanget i nästa kapitel "Samband mellan 
förinjekteringsomgångar och cementåtgång" så är det svårare att täta en fmsprickig, tät 
bergmassa än en med tämligen stora öppna sprickor. Detta kan vara orsaken till att 
man haft fler omgångar per gavel i genomsnitt vid SL 03 där man har färre stora 
sprickor och krosszoner jämfört med SL 01. Skillnaderna mellan antal omgångar vid 
de båda entreprenaderna kan dock inte bara tillskrivas de olika geologiska 
förutsättningarna utan själva utförandet och utrustningen har troligtvis en stor del i 
varför skillnaderna har uppstått. 

Genomsnittlig cementåtgång — • — Genomsni t t antal omgångar 

S L 0 1 

Entreprenad 

2 

1 . 5 L. 

+ 1 "1 
0 

0 , 5 

O S L 0 3 

Genomsnittlig cementåtgång —•— Genomsnitt antal omgångar 
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ra 5000 -f c 
»ra 
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E 
CD 
° 1000 + 

4000 

3000 4 

2000 
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S L 01 

Entreprenad 

S L 03 
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O) 

- 1 i 
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0 , 5 ° 

Figur 8.1a, Huvudtunnlar och 8.1b, Ramptunnlar. Visualisering av skillnaderna i 
cementåtgång och omgångar i de olika entreprenaderna. SL 01 har hög bruksåtgång 
men få omgångar. Vid SL 03 är det tvärtom. 
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9 Samband mellan förinjekteringsomgångar och cementåtgång 

9 SAMBAND M E L L A N FÖRINJEKTERINGSOMGÅNGAR 
O C H CEMENTÅTGÅNG 

För att kunna se om det finns något samband mellan antalet förinjekteringsomgångar 
och cementåtgången studerades 333 injekterings skärmar vid både SL 01 och SL 03. 
Förhoppningen var att man skulle kunna se om fler omgångar genererade en högre 
mängd injekteringsbruk eller om många omgångar, som betyder att bergmassan är 
svårinjekterad och har hög vattenföring ger en liten cementåtgång, dvs man har svårt 
att fylla ut sprickorna. För att spara utrymme presenteras endast resultatet från 
huvudtunnlarna vid de båda entreprenaderna. Parametrarna ställdes mot varandra för 
att om möjligt finna ett samband. Resultatet visas {figurerna 9.1-9.6 

Notera de olika skalorna på antalet förinjekteringsomgångar och cementåtgång. 

3 Förinjekteringsomgångar Cementåtgång 
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Figur 9.1 Förinj ekteringsomgångar och cementåtgång. HT 201, SL 01 
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Figur 9.2 Förinjekteringsomgångar och cementåtgång. HT 202, SL 01 
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Figur 9.3 Förinjekteringsomgångar och cementåtgång. HT 401, SL 03 
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Figur 9.4 Förinjekteringsomgångar och cementåtgång. HT 402, SL 03 
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Figur 9.5 Förinjekteringsomgångar och cementåtgång. HT 501, SL 03 

Förinjekteringsomgångar — Cementåtgång 

^ O O O O t - O L O C O C \ I L O O ) 0 
C N C D C O N ^ C O O O O l f i C N I Q 
C O O O C J > O ^ - C \ J C O C O ^ J - L O L O 
^ ^ - ^ - L O L O L O L O L O L O L O L O 

20000 §P 

15000 ° S ) _ 

10000 °-£ g 

5000 £ W 

0 o 

Koordinat 

Fzgwr 9.6 Förinjekteringsomgångar och cementåtgång. HT 502, SL 03 
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9 Samband mellan förinjekteringsomgångar och cementåtgång 

Utifrån detta är det svårt att avgöra om det finns något direkt samband mellan antal 
injekteringsomgångar och cementåtgång. Det finns även skillnader mellan de olika 
entreprenaderna. Generellt har man låg bruksåtgång och många omgångar vid SL 03 
medan man vid SL 01 har hög åtgång och få omgångar. 

Vid vissa partier t. ex HT 401 mellan koordinat 4/588 och ut mot slutet på det 
undersökta området följer cementåtgångskurvan antal omgångar på ett jämnt sätt. 
Även vid HT 402 från koordinat 4/030 följer cementåtgången antal omgångar. 

Variationer i geologi och tektonik i bergmassan är med stor sannolikhet den viktigaste 
faktorn som gör att man får detta oregelbundna resultat när man jämför omgångar och 
cementåtgång. Skärmarna har följts upp utifrån samma definition av en omgång vilket 
borde ge ett rättvist resultat. 

9.1 Generella injekteringsförlopp 

Man kan identifiera fem generella huvudtyper, Se figur 9.7, av injekteringsförlopp som 
ger variationer i bruksmängd och injekteringsomgångar: 

Storblockig 
bergmassa, få men 
stora sprickor. Lätta 
att fylla. 

Småblockig 
bergmassa, många 
små sprickor. Bitvis 
fyllda. Svåra att fylla 

Många Få Få omgångar. Få omgångar. Många 
omgångar. omgångar. Låg Låg omgångar. 
Hög Hög bruksåtgång bruksåtgång Låg 
bruksåtgång bruksåtgång bruksåtgång 

1 2 3 4 5 

Figur 9.7 Principskiss över tänkbara utfall vid injektering 

1. Många omgångar och hög cementåtgång. Beror till största del på att området där 
injektering skett är av storblockig karaktär med få stora sprickor med liten eller 
ingen sprickfyllnad. Ett troligt resultat från ett sådant område är att man får in 
mycket bruk i berget, men det är svårt att vid en första omgång att träffa på 
samtliga sprickor varför flera omgångar får utföras. Liksom vid den första 
omgången åtgår vid efterföljande omgångarna en hög mängd bruk eftersom även 
dessa träffar stora sprickor. Denna typ av bergmassa är det dock ganska lätt att täta 
och man får till slut, om allt sköts på ett korrekt sätt, ett godtagbart resultat till följd 
av många omgångar och hög bruksåtgång. 
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9 Samband mellan förinjekteringsomgångar och cementåtgång 

2. En eller två omgångar och hög cementåtgång. Beror till största del på samma 
faktorer som i punkt 1 men med den skillnaden att man lyckas täta sprickorna 
redan vid ett tidigt stadium. Detta fenomen har dominerat injekteringen vid SL 01. 

3. Få omgångar och låg cementåtgång. Beror till största del på att bergmassan är av 
mindre blockig karaktär i punkterna 1 och 2. Istället består berget av tämligen 
många men små sprickor som kan vara fyllda. Denna typ av berg är svårinjekterat. 
Man får inte in mycket bruk men kontrollhålen visar dock ofta att berget initiellt är 
tätat. Tyvärr så får man vid sådana skärmar efterhand små dropp vilket leder till 
efterinjekteringsinsatser. Detta styrks till viss del av resultatet från nästa kapitel 
"Samband mellan för- och efterinjektering" 

4. Få omgångar och låg cementåtgång. Kan bero på att bergmassan från början är tät 
och inte har några sprickplan som erbjuder vattentransport, kanske för att de är 
fyllda med mineral. Det är följaktligen svårt att få in bruk i berget och man får ägna 
sig åt första omgångens injektering eller som i HT 201 och 202 vid SL 01 åt ren 
hålfyllnad, "noll omgångar". 

5. Många omgångar och låg cementåtgång. Beror med stor sannolikhet på att man har 
svårt att få in bruk i de mindre sprickorna och att man därmed tvingas till flera 
omgångar för att få berget tätt. Detta fenomen verkar ha dominerat injekteringen 
vid SL 03. 

I övrigt är det konstaterat att man i huvudtunnlarna har haft högre förbrukning per stuff 
vid SL 01 än vid SL 03 (i genomsnitt 5898 kg/stuff kontra 3833 kg/stuff) me-n att man 
har haft skärmar som gett mindre antal omgångar vid SL 01 kontra SL 03 (i 
genomsnitt 1,16 omgångar/stuff respektive 1,55 omgångar/stuff). Vid SL 01 har man 
som mest haft en skärm med en åtgång på nära 30 ton bruk och man har haft skärmar 
på upp till tre omgångar som mest. Vid SL 03 är motsvarande siffror drygt 23 ton 
respektive sex omgångar. 
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10 SAMBAND M E L L A N FÖR- O C H E F T E R I N J E K T E R I N G 

10.1 Förhållande mellan cementåtgång vid för- och 
efterinjektering 

För att se om det finns något entydigt samband mellan för- och efterinjektering har 
cementåtgången vid de båda operationerna studerats vid områden där det varit stor 
eller förhållandevis stor åtgång av cement. Tyvärr har det inte varit möjligt att särskilja 
"reguljär" efterinjektering från injektering av läckande bult vilket, i vissa fall, kan ge 
ett något missvisande resultat. Resultatet presenteras i Figurerna 10.1-10.4. 

El Efterinjekterad cement • Förinjekterad cement 
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Figur 10.1 Förhållande mellan för- och efterinjekterad cement vid 
HT 201, SL 01. 
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Figur 10.2 Förhållandet mellan för- och efterinjekterad cement vid 
HT 202, SL 01. 
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Figur 10.3 Förhållandet mellan för- och efterinjekterad cement vid 
Ramp 412, SL 03. 
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Figur 10.4 Förhållandet mellan för- och efterinjekterad cement vid 
Ramp 413, SL 03. 
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Man kan ur dessa diagram både urskilja områden där man haft liten cementåtgång vid 
förinjektering och hög åtgång vid efterinjektering, vilket skulle styrka resonemanget 
från föregående avsnitt, samt områden som har hög bruksåtgång både vid för- och 
efterinjektering. Det som framgår klart är att det är skärmar med liten åtgång av 
injekteringsbruk vid förinjekteringen som ger mest cementåtgång vid efterinjektering. 
Det finns dock inget klart samband mellan de olika faktorerna, och det är svårt att 
avgöra om vissa skärmar och efterinjekteringsinsatser bara varit enstaka företeelser. 

Att man har haft en ovanligt hög åtgång av bruk vid efterinjektering i HT 202, SL 01 
kan bero på att man där i större utsträckning använt sig av metoden där man borrar upp 
hål bredvid det läckande bulthålet för att fmna ett torrt hål. Denna metod genererar en 
större mängd bruk än när man injekterar ett läckande hål genom att borra upp det. Man 
erhåller liknande diagram för alla tunneldelar i både SL 01 och SL 03, men av 
utrymmesskäl presenteras inte dessa. 

10.2 Samband mellan förinjekteringsomgångar och 
cementåtgång vid efterinjektering 

För att kunna utröna om det finns något samband mellan antal omgångar vid 
förinjekteringen och cementåtgång vid efterinjektering har de två parametrarna ställts 
mot varandra. Antingen borde flera omgångar slutligen ge en tät bergmassa och 
därmed minska efterinjekteringsinsatsen, eller så betyder flera omgångar att 
bergmassan är svår att täta och kommer att generera en stor efterinjekteringsinsats. 

Som ett snitt har samma områden som användes i föregående kapitel studerats för att 
om möjligt finna ett samband. Se Figurerna 10.5-10.8. 

För in jek te r ingsom g å n g a r 

C e m e n t å t g å n g , e f te r i n jek te r ing 

K o o rd in at 

Figur 10.5 Förhållande mellan förinjekteringsomgångar och 
cementåtgång vid efterinjektering. HT 201, SL 01. 
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F/gwr 70.(5 Förhållande mellan förinjekteringsomgångar och 
cementåtgång vid efterinjektering. HT 202, SL 01. 

Vid ramperna 412 och 413 i SL 03 har antalet förinjekteringsomgångar redovisats som 
ett genomsnitt över de studerade områdena. 
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Figur 10.7 Förhållande mellan förinjekteringsomgångar och 
cementåtgång vid efterinjektering. Ramp 412, SL 03. 
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Figur 10.8 Förhållande mellan förinjekteringsomgångar och 
cementåtgång vid efterinjektering. Ramp 413, SL 03. 

Att döma av dessa diagram kan man inte dra några säkra slutsatser vad gäller samband 
mellan antal omgångar vid förinjektering och hög bruksåtgång vid efterinjektering. 
Det finns dock vissa tendenser till att man får högre mängd efterinjektering vid få 
omgångar och vice versa. Exempelvis: HT 201 koordinat 2/518, 2/615, 2/660 och 
2/737, HT 202 koordinat 2/759, 2/798 och samtliga områden i ramperna 412 och 413. 
Detta kan bero på egenskaper hos bergmassan som beskrevs i föregående kapitel 
"Samband mellan förinjekteringsomgångar och cementåtgång". Man injekterar en eller 
maximalt två omgångar och får en initiellt tät bergmassa som sedan efter en viss 
tidsrymd börjar att släppa igenom vatten och ger upphov till efterinjektering, dvs "Typ 
3" bergmassa. 
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11 UTVÄRDERING AV E F T E R I N J E K T E R I N G VID SÖDRA 
LÄNKEN 

För att få en uppfattning av omfattningen och resultatet av efterinjekteringsinsatser vid 
de båda entreprenaderna har 537 efterinjekteringshål följts upp vid SL 01 och 559 
efterinjekteringshål vid SL 03. Tyvärr så har inte läckande bulthål och reguljär 
efterinjektering av läckande bergmassa kunnat särskiljas. Vidare har det inte heller 
varit möjligt att särskilja olika metoder vid efterinjektering och utfall. 

Då ett godtagbart underlag saknats för vissa delar i entreprenaderna har dessa 
utelämnats. De delar som omfattas av uppföljningen är följande Tabell 11.1: 

Tabell 11.1 Tabell över delar som omfattas av uppföljningen 

Entreprenad SL 01 Entreprenad SL 03 
Ramp 211 Huvudtunnel 401 
Ramp 213 Huvudtunnel 403 
Ramp 214 Huvudtunnel 502 

Ramp 412 
Ramp 413 

11.1 Olika efterinjekteringsmetoder vid Södra Länken 

Olika metoder har använts vid efterinjekteringsinsatserna vid Södra Länken. Man 
måste även skilja på efterinjektering av läckande bulthål och reguljär efterinjektering. 

Vid läckage ur bergmassan har man försökt att "pricka" det läckande sprickplanet med 
ett eller flera hål och sedan försökt täta berget. Problemet med denna metod kan vara 
att man förstör mer än man förbättrar om man inte lyckas hitta rätt. Förhoppningen är 
att hålet skall skära sprickan vinkelrätt för bästa resultat. 

Vid läckande bulthål har två olika metoder använts vid SL 01. En metod är att man har 
borrat upp ett antal hål runt det läckande bulthålet för att finna ett hål som inte läcker 
och där applicera bult. En något mer sofistikerad metod har varit att man injekterar det 
läckande bulthålet och därefter borrar upp det på nytt för att applicera bult. Denna 
metod är något mer resurs- och tidskrävande, men åstadkommer i de allra flesta fall ett 
bättre resultat än att gå på "chans". 
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11.2 Resultat av efterinjektering 

För att kunna se åtgången av injekteringscement för varje hål har en sammanställning 
gjorts. Hänsyn har tagits till efterinjekteringshålens längd samt det faktum att man inte 
injekterar hela hållängden. Se Tabell 11.2. Vid efterinjektering sätts manschetten i eller 
i anslutning till hålmynningen. 

För att erhålla åtgången mängd bruk för ett specifikt borrhål har hålfyllnad 
subtraherats enligt Tabell 11.2. 

Tabell 11.2 Tabell över avdragen mängd per borrhål för efterinjektering 

Borrhålslängd Borrhålsdiameter Hålfyllnad 
3 m 48 mm 5 liter 
4 m 48 mm 7 liter 
5 m 48 mm 9 liter 
6 m 48 mm 11 liter 

För att ett hål skall räknas som "lyckat", dvs. bruk skall ha gått in i bergmassan, måste 
det dessutom uppfylla kriteriet att minst två liter utöver den beräknade hålfyllnaden 
skall ha pressats in. 

Resultatet blev följande: 

Vid SL 01 har 235 hål av de 537 studerade ej uppfyllt kriterierna för att kunna anse att 
injekteringen i hålet gett bruk ut i bergmassan, dvs. i 235/537 = 44 % av hålen har inte 
någon bruksmängd pressats ut i bergmassan. Se Figur 11.1. För SL 03 är resultatet 308 
hål som ej uppfyllt kriterierna, dvs. i 308/559 = 55% av hålen har ej någon 
bruksmängd pressats ut till bergmassan. Se Figur 11.2 
a Efterinjekteringshål som ej geit brak til) bergmassan • Total mängd gål 
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Figur 11.1 och 11.2 Diagram över andel efterinjekteringshål som ej gett bruk till 
bergmassan. SL 01 och SL 03, respektive. 
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Detta resultat kan ha två huvudorsaker: 

- Man använder ett väsentligt lägre tryck vid efterinjektering (0,7-1,5 MPa) vilket 
gör det svårare att få in injekteringsmedlet. Med tanke på att förinjektering sker 
med tryck upp till 2,9 MPa ter det sig rent logiskt mycket svårare att komma efter 
med ett lägre tryck och försöka få in något i bergmassan. 

- Man träffar inte rätt vid borrning för efterinjektering. Det är mycket svårt att 
avgöra var ett läckage har sitt ursprung när sprutbetongen är applicerad. Det kan 
röra sig om flera meters skillnader mellan var vattnet läcker från berget och var det 
kommer igenom sprutbetongen vilket i sin tur genererar felaktiga insatser med 
efterinjektering. 

Samtidigt skall man ha i åtanke att träffbilder på 50% inte är något ovanligt vid 
efterinjektering, vilket samtliga entreprenörer är medvetna om. 

11.3 Åtgärder för att förbättra efterinjektering 

Det är svårt att hitta en bra metod för att finna ursprung till läckage när sprutbetong är 
applicerad. Här bör man eftersträva att finna en metod som ger noggrannare 
anvisningar till borrpersonalen, eftersom en del av borrningarna blir felaktiga pga. 
feltolkningar av beställarens order. Alternativet är att ha personal på plats som fattar 
beslut om efterinjektering samt för att anvisa och kontrollera borrning. 

En lösning som prövats vid SL 01 är systematisk efterinjektering, se avsnitt "Nya 
grepp ", som bör användas vid svåra förhållanden där man antingen har hållit på länge 
med efterinjektering och ej lyckats få tätt eller där man väntar sig stora problem. 
Denna metod har visat sig ge ett avsevärt bättre resultat än konventionell 
efterinjektering. Att höja trycket bitvis kan även förbättra efterinjekteringen, vid SL 01 
har man fått gå från 0,7 MPa, vilket kan anses vara ett tämligen lågt tryck, till 1,5 MPa 
som ger bättre förutsättningar att kunna få in bruk. 

Vad gäller läckande bulthål bör man inrikta sig på att injektera ett läckande bulthål för 
att sedan borra upp det på nytt och applicera bult. Trots att denna metod är mer 
tidskrävande är den att rekommendera då resultatet blir betydligt bättre än att borra 
upp hål bredvid det läckande bulthålet, som i sin tur ger fler läckande hål. Vid SL 01 
har man genom okulärbesiktning funnit att uppborrning av injekterat bulthål har gett 
bäst resultat. 

För att lättare kunna identifiera läckande bulthål och läckande bultsatta hål bör man 
införa någon form av identifieringssystem där varje bult får en egen identitet. Detta för 
att underlätta anvisningar för både reguljär efterinjektering och efterinjektering av 
läckande bult och bulthål. 
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12 FÖRSTÄRKNINGENS INVERKAN PÅ I N J E K T E R I N G E N 

12.1 Bergförstärkning vid Södra Länken 

Vägverkets krav beträffande bergförstärkningen i Södra Länken är att "bergtunnlarna 
skall förses med bergförstärkning som kan garantera stabila och säkra förhållanden 
under tunnlarnas hela livslängd", vilket enligt "Tunnel 95" innebär 120 år. För att 
täcka in "normala" variationer av bland annat tunneldimensioner, bergkvalitet, 
bergspänningar, bergtäckning mm har ett antal typförstärkningar utformats. Dessa 
typförstärkningar har utvecklats bland annat med hjälp av numeriska 
stabilitetsberäkningar. Systemet omfattar systembultning för att säkerställa den globala 
stabiliteten och ytförstärkning med selektiv bultaing och sprutbetong för att säkerställa 
den lokala stabiliteten. 

Till grund för beräkningar och bedömningar finns data som är baserade på häll- och 
kärnkartering, bergspänningsmätningar, bergmekaniska laboratorieprovningar, 
tunnelbesiktningar och aktuella tunneldimensioner. Från dessa data har man bedömt 
berget med bergklassificeringssystemen Q och RMR. 

12.1.1 Q-systemet 

Q - systemet är ett bergklassificeringssystem som bygger på ett stort antal praktikfall 
och som utvecklades av Barton, Lien och Lunde 1974. Q- värdet varierar mellan 0.001 
och 1000 enligt Tabell 12.1 där det lägsta värdet motsvarar jord och det högsta intakt 
berg. Q definieras enligt Sambandet 12.1. 

Q = 
RQD Jr Jw 
Jn Ja SRF (12.1) 

där: 

RQD = Rock Quality Designation (Ett mått på sprickfrekvensen i bergmassan) 
Jn = Koefficient för antal sprickgrupper 
Jr = Koefficient för sprickornas råhet 
Ja = Koefficient för sprickornas omvandlingsgrad 
Jw = Koefficient för grundvattenförhållanden 
SRF = Spänningsreduktionsfaktor. 

För att kunna utnyttja Q-värdet till förstärkningsberäkningar använder man sig av 
ytterligare en faktor, ESR. ESR är relaterat till vad anläggningen skall användas till 
och till vilken nivå på säkerhet som krävs, i detta fall 1,0 eftersom det är en stor 
vägtunnel. Se Tabell 12.1. 

52 



12 Förstärkningens inverkan på injekteringen 

Tabell 12.1 Tabell över hur ESR fördelar sig vid olika typer av projekt. 
UrHoeket al (1995) 

Kategori ESR 

A. Temporära ortar/öppningar i gruva 3-5 

B. Permanenta öppningar i gruva, 
vattentunnlar för kraftverk, driftstunnlar. 

1,6 

C. Lager, vattenbehandlingsverk, mindre 
väg- och järnvägstunnlar, tillfartstunnlar 

1,3 

D. Kraftstationer, större väg- och 
järnvägstunnlar, skyddsrum, 
tunnelkorsningar 

1,0 

E. Underjordiska kärnkraftsanläggningar, 
järnvägstationer, sport- och andra 
publikanläggningar, fabriker. 

0,8 

Vid bedömningen av Södra Länken har man satt spänningsfaktorn JW/SRF till 1.0 för 
bergmassa som ligger utanför svaghetszoner. För bergmassa som ligger i eller i 
anslutning till svaghetszoner bestäms Q- värdet enligt Q- systemets originaldefinition. 

Tabell 12.2 Q- värde och bergkvalitet 

Q- värde Bergkvalitet 
0.001-0.01 Exceptionellt dåligt 
0.01-0.1 Extremt dåligt 
0.1-1 Mycket dåligt 
1-4 Dåligt 

4-10 Acceptabelt 
10-40 Bra 

40-100 Mycket bra 
100-400 Extremt bra 
>400 Exceptionellt bra 

Tilläggas bör att Q- systemet ger en subjektiv bild av bergmassans kvalitet, och värdet 
på Q kan variera beroende på vem som bedömer de olika faktorerna. Det har även 
visat sig att förstärkning baserat på Q- systemet kan vara överdrivet konservativ. 

Vid Södra Länken har man gjort en egen indelning av bergmassan för projektet, och 
anpassat typförstärkning baserat på följande Q- intervall. Se Tabell 12.3 
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Tabell 12.3 Q- värdesindelning för Södra Länken 

Q- värde Bergkvalitet 
0.1-1 Mycket dålig bergkvalitet 
1-4 Dålig bergkvalitet 

4-10 Ganska bra bergkvalitet 
10-40 Bra bergkvalitet 

Generellt motsvarar dessa klasser svaghetszoner. Två olika kvaliteter på sedimentgnejs 
och gnejsgranit förekommer vid Södra Länken där sedimentgnejs motsvarar mycket 
dålig och dålig bergkvalitet. 

Svaghetszonerna kan förstärkningsmässigt delas in i två klasser, en där bergmassan 
inom zonen i samverkan med förstärkning utgör det bärande huvudsystemet och en där 
förstärkningen är det bärande huvudsystemet. 

12.1.2 RMR - Rock Mass Rating 

RMR är ett geomekaniskt klassificeringssystem som utvecklades 1973 av Bieniawski. 
Systemet går ut på att fem olika parametrar mäts eller bedöms och poängsätts. RMR 
definieras sedan som summan av de fem parametrarnas poäng och ger ett mått på 
bergmassans kvalitet. 

De fem parametrar som ingår i RMR är följande: 

1. Bergartens enaxiella hållfasthet 
2. RQD 
3. Sprickavstånd 
4. Spricktillstånd 
5. Grundvattenförhållande 

Poängen summeras för dessa parametrar och ger ett RMR-värde enligt tabell 12.4. 
RMR-värdet kan korrigeras med hänsyn till ogynnsamma spricksystem i förhållande 
till drivningsriktning. 

Tabell 12.4 Bergmasseklasser enligt RMR 

Total poäng Klass Bergkvalitet 
<20 5 Mycket dåligt 

21-40 4 Dåligt 
41-60 3 Acceptabelt 
61-80 2 Bra 
81-100 1 Mycket bra 
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Bieniawski (1989) korrelerade Q- systemet med RMR vilket gav upphov till ekvation 
12.2: 

RMR = 91nQ + 44 (12.2) 

12.1.3 Förstärkningsklasser vid Södra Länken 

Bergförstärkningen vid Södra Länken utförs normalt med helingjuten slak bergbult 
och oarmerad eller fiberarmerad sprutbetong. Se Tabell 12.4. Lokalt kan annan typ av 
förstärkning förekomma. Bergförstärkningen är baserad på vissa antaganden om 
bergmassans egenskaper. Se Tabell 12.5. 

Tabell 12.5 Förstärkningsklasser vid Södra Länken 

Klass Bultning tak Bultning vägg Sprutbetong tak Sprutbetong vägg 
Klass 1 
Klass Ila 
Klass IIb 
Klass III 

Selektiv, (j>25mm 
Selektiv+Syst. $25 
Selektiv+Syst. ^25 
Selektiv+Syst. <j>25 

Selektiv, <()25mm 
Selektiv, <j)25mm 
Selektiv+Syst. <j>25 
Selektiv+Syst. cj>25 

Fiberarm. 40mm 
Fiberarm. 40mm 
Fiberarm. 40mm 
Fiberarm. 70mm Fiberarm. 40mm 

I förstärkningskonceptet ingår ett 20 mm tjockt täckskikt av oarmerad sprutbetong 
utanpå den fiberarmerade betongen. Skillnaden mellan klass IIa och IIb är att 
systemförstärkning endast sker i pelarväggen för klass IIb. Väggarna sprutas normalt 
med 30 mm oarmerad betong för att reducera underhållsbehovet. Bultlängden varierar 
från tre till fem meter. 

Tabell 12.6 Dimensionerande materialvården för bergmassan vid olika 
bergkvaliteter 

Q-värde Elasticitetsmodul (GPa) a c (MPa) Friktionsvinkel,<t> (°) Kohesion (MPa) 
10 30 14 47 2.7 
4 15 8 40 2.0 
1 8 5 35 1.3 

0.1 1.5 2.5 25 0.8 

12.1.4 Förstärkning av svaghetszoner 

Ungefär två kilometer av trafiktunnlarna har under drivningen påverkats av 
svaghetszoner. Vanligast förekommande är zoner som är mindre är 15 meter breda. 
Vissa inslag av lera förekommer i svaghetszonerna, dock ej svällera. Man har 
konstaterat att Q-värdet för zonerna som lägst uppgår till 0,1, dvs. extremt dåligt berg 
har ej observerats. En speciell förstärkningsklass för svaghetszoner har tagits fram, 
klass TV. Se tabell 12.7. 
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Tabell 12.7 Förstärkning inom svaghetszoner 

Zonbredd (m) Bultavstånd c/c (m) Bultlängd (m) Sprutbetongtjocklek (mm) 
15-20 1.3 6 50 
10-15 1.6 6 70 
5-10 1.6 6 70 
<5 1.6 6/5/4* 70 

(*) Tak/Anfang/Vägg 

Detta koncept bygger på att svaghetszonen i samverkan med förstärkningen skall 
utgöra det bärande huvudsystemet. Till grund för detta ligger beräkningar som baseras 
på att bergmassan har en inre friktionsvinkel §=25° vid Q=0,1. Vidare har 
bergmassans kohesion antagits till 0,8 MPa och anses vara dimensionerande för 
skjuvhållfastheten vilket i sin tur ger en förankringslängd på 1,5-2,0 meter. Detta 
tillsammans med det instabila områdets höjd har gett bultlängden sex meter 
(Förankringslängd 2 m + höjd på instabilt område 4 m = Bultlängd 6 m) då man 
antagit att tunnelns naturliga valv ger stabila förhållanden då det vertikala avståndet 
mellan tunneltak och zon är fyra meter eller mer. Se figur 12.1 

4m 

Svaghetszon 

Instabilt område 

Figur 12.1 

-7; T; 

Skiss över svaghetszon. Vy från sidan. 

12.2 Sprutbetongens inverkan på injekteringsresultatet 

Sprutbetongen har ur ett injekteringsperspektiv ingen direkt påverkan på injekteringen. 
Problem som kan uppstå om betongen inte ligger dikt an mot berget är att vatten söker 
sig till sprickor i sprutbetongen. Detta kan leda till att efterinjekteringsinsatsen sätts in 
på fel ställe, dvs. man tätar inte ursprungsläckaget ur berget utan dirigerar bara om 
vattnet till en annan spricka i sprutbetongen. Ett flertal sådana erfarenheter har gjorts 
vid Södra Länken. Ett annat problem som uppstår är att man ej kan avgöra om ett 
läckage kommer från en spricka i sprutbetongen eller från en läckande bergbult. Det är 
mycket svårt att avgöra ursprunget till läckaget när sprutbetongen är applicerad och 
därmed försvåras efterinjekteringsinsatsen avsevärt. Ett sätt att lösa sådana problem 
kan vara att vänta med sprutbetongen till efterinjektering är gjord, men av 
produktions- och säkerhetstekniska skäl är detta mycket svårt. 
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12 Förstärkningens inverkan på injekteringen 

12.3 Bultförstärkningens påverkan på injekteringsresultatet 

En faktor som i stor utsträckning påverkar injekteringsresultatet är bultförstärkningen. 
Eftersom man borrar relativt långa hål i berget för att kunna applicera bültarna finns 
det alltid en risk att man perforerar den förinjekterade skärmen. Se Figur 12.2. 

Bult som perforerar 
injekteringsskärmen 

Injekterad zon runt 
tunnel 

Figur 12.2 Principskiss över bergbult som perforerar injekterings skärm 

För att undvika sprängskador och penetrering av injekteringsskärmen är generellt 
kravet att den skall vara tre till fem meter tjock. Som tidigare nämnts är 
inträngningsförmågan som bestäms av kornstorleken på injekteringscementen av 
avgörande betydelse för skärmens utbredning. Vid Södra Länken har man kravet att 
skärmen skall ha en utbredning på fyra meter i tak och fem meter i vägg och botten. I 
praktiken är det dock svårt att avgöra vilken spridning som erhållits på skärmen och 
undersökningar vid Äspölaboratoriet, Pusch et al (1991) har visat spridningar på 5-30 
meter från tunnelperiferin. 

Eftersom kravet på utbredning ligger på fyra till fem meter och bultlängden i 
svaghetszoner kan vara upp till sex meter föreligger det därför risk för penetrering av 
injekteringsskärmen. Det har även visat sig på SL 01 att man har haft större problem 
med läckage där man installerat fem till sex meter långa bultar än där vanlig 
förstärkning med tre till fyra meter långa bultar har använts. 

12.3.1 Bultlängd 

Eftersom Vägverket enligt "Tunnel 95" ställer krav på att tunnlarna skall ha en 
livslängd på 120 år så blir förstärkningen därefter. Erforderlig bultlängd bestäms med 
hjälp av data från kartering av personal med förstärkningsansvar som inhyrts av 
Vägverket. Vid låga Q, ner mot 0,1 och en spännvidd på 25 meter får man enligt Q-
systemet en erforderlig bultlängd på sex meter i tak om man sätter ESR =1. Se Figur 
12.3. Diagrammen bygger på Q- värde samt spännvidd och höjd i förhållande till ESR, 
se Tabell 12.1 
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F/gwr 72.3 Bultlängd vid 25 meter spännvidd, Q= 0,1 och ESR=1. Ur 
Hoek et al (1995) 

Om man tar samma förutsättningar som tidigare men ändrar spännvidden till 15 meter 
istället, dvs. bredden för en ramptunnel med flera filer blir resultatet annorlunda. Se 
Figur 12.4. 
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Figur 12.4 Bultlängd vid 15 meter spännvidd, Q= 0,1 och ESR =1. Ur 
Hoek et al (1995) 
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12 Förstärkningens inverkan på injekteringen 

Utifrån detta kan man säga att en bultlängd på sex meter är försvarbar i taket i 
huvudtunnlarna på grund av den stora spännvidden. I Ramptunnlarna däremot så borde 
kortare bult kunna användas, enligt Q-systemet cirka 3,5 meter vid en spännvidd på .15 
meter. Det har heller ingen egentlig betydelse vilket Q som är aktuellt eftersom det är 
spännvidden som styr bultlängden. Man bör ur injekteringssynpunkt i så stor 
utsträckning som möjligt undvika att sätta långa bultar. 
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13 SAMBAND M E L L A N Q- VÄRDE O C H I N J E K T E R I N G 

För att se om det finns några tecken på samband mellan Q-värdet för bergmassan och 
svårinjekterade områden studerades vid SL 01 ett antal bergtekniska beskrivningar för 
de områden där man haft problem med injekteringen. Beskrivningarna bygger på 
kartering och är grunden för förstärkningsinsatsen. De ger upplysningar om bland 
annat geologi, tektonik och Q-värde. För övrigt har det konstaterats att det finns 
formler utvecklade av Johansson et al (1997) för att kunna ta fram Q med hjälp av 
Lugeonvärden. Se formel 13.1. Denna har dock inte använts i arbetet med denna 
jämförelse. 

J n 1 + Lugeon 

Tabell 13.1 Tabell över koordinater samt Q- värde för de områden som 
undersökts 

Område Koordinat Q- värde 
Huvudtunnel 201 2/326, 2/620-2/660, 2/735-2/755, 2/845 0.8-25 
Huvudtunnel 202 2/322-2/340, 2/723-2/760, 2/802-2/815 2-60 
Ramp 211 1/156-1/120, 1/011-0/915 10-20 
Ramp 213 0/860-0/828, 0/605-0/500 2-10 
Ramp 214 1/694-1/830, 1/548-1/470 >40 

Det visade sig att samtliga problemområden bestod av bergarten sedimentgnejs, vilket 
är den bergart som dominerar de ytliga partierna vid SL 01. Detta ger en indikation på 
att man kan vänta sig större problem med att täta en bergmassa vid ytligt förlagda 
konstruktioner. Berget var även i samtliga områden av blockig karaktär med 
brantstående sprickor. Vidare var Q-värdena i dessa områden relativt höga. 

I huvudtunnel 201 varierade Q från 0,8-25. En intressant detalj här var att vid 
koordinat 2/326 så var det vattenförande området omgivet av låga Q-värden (mellan 
0,8 och 2) medan själva problemområdet hade ett Q-värde på 5. Se appendix 1. 

Av detta skall man dock inte dra allt för stora slutsatser eftersom underlaget varit 
tämligen litet. En tendens verkar dock vara att låga Q-värden inte kan kopplas samman 
med svåra injekteringsförhållanden utan problemen verkar komma vid relativt höga Q-
värden. Att man har mer inläckage vid medelhöga eller höga Q kan bero på att 
storblockigt berg genererar högre Q-värden och att vattnet initiellt efter uttag av berg 
väljer den lättare vägen genom stora och få sprickor framför de partier som består av 
fler men mindre sprickor, och som har ett lägre Q-värde. Sprickorna var dessutom 
uteslutande brantstående vilket underlättar för vattnet att tränga fram. Man bör även 
ha i åtanke att karteringen sker ganska snart efter uttag av berg och därför vet man inte 
vad som sker efter att en viss tidsperiod passerat, vattnet kan ju börja ta andra vägar. 
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13 Samband mellan Q- värde och injektering 

Det hade varit intressant att studera korrelationen mellan parametrarna Q och 
injekteringsomgångar alternativt cementåtgång för att se om det finns något samband 
mellan dessa. Tyvärr blir detta för komplicerat, då Q-värdet varierar på korta sträckor 
medan cementåtgång i en skärm mäts Över en längre sträcka. 
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14 Nya grepp 

14 NYA GREPP 

14.1 Höjda injekteringsskärmar 

I ett försök att förbättra efterinjekteringen som på vissa platser haft dålig verkan 
initierades ett försök med att "höja" efterinjekteringsskärmen vid SL 01. Syftet med 
detta var att lyfta upp injekteringsbruket ovanför den gamla läckande skärmen. 
Metoden kan tyckas enkel, men har inte tidigare utförts vid Södra Länken. 

Försöket som utfördes i ett område kallat kyrkan, gick ut på att upp till tio meter långa 

Figur 14.1 Principskiss över förhöjd efterinjekteringsskärm. Hållängd 
nio till tio meter. 

Försöket som utfördes i början av år 2001 gav efter injektering av de yttre sidohålen 
goda resultat. Tyvärr försämrades resultatet avsevärt efter injektering av de lutande 
mittenhålen.Vad detta kan bero på vet man inte i dagsläget. Noterbart är dock att en 
klar förbättring skedde till en början, troligtvis för att man fick upp injekteringsbruk 
över den gamla skärmen och på så vis gav tunneldelen en ny injekteringsskärm som 
skydd mot inträngande vatten. 
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14.2 Systematisk efterinjektering 

För att försöka förändra, förenkla och förbättra efterinjekteringen startades på initiativ 
av byggledningen vid SL 01 ett försök med att ersätta den vanliga efterinjekteringen 
med en systematisk efterinjektering. En kalkyl har gjorts för två olika områden i Ramp 
212 och 213. Metoden visar på kraftiga kostnadsökningar för själva injekteringen, men 
kostnadsbesparingen i form av minskad tid för kartering, anvisning vid borrning, 
minskad risk för feltolkning och ett bättre resultat som inte ger upphov till fler 
efterinjekteringar, är inte fastställd. 

I vissa fall hade en systematisk efterinjekteringsinsats blivit 59 % dyrare jämfört med 
den utförda injekteringsinsatsen. Tabell 14.1 visar kostnaden för det verkliga arbetet, 
dvs. vanlig punktinsats med efterinjektering. Tabellerna 14.2 och 14.3 visar 
uppskattade kostoader för två olika efterinjekteringsförslag på samma sträcka. Notera 
dock att förslagen med systematisk efterinjektering har en hållängd på tio meter istället 
för tre till sex meter. 

Tabell 14.1 Kostnad för reguljär efterinjektering på viss sträcka i 
ramp 212 och 213. 

Utförd efterinjektering 212 213 
Start sektion 0/865 0/415 
Slut sektion 1/025 0/900 
Sträcka (m) 160 485 
Antal hål 241 840 
Hållängd (m) 4-6 3 
Antal borrmeter 964 1455 
Pris/hål (kr) 1 288 1 288 
Total kostnad (kr) 310 500 1 082 000 

Tabell 14.2 Kalkyl över systematisk efterinjektering på samma sträcka 
som föregående tabell. Stickning 4m. 

Systematisk efterinjektering med 4m stick. 212 213 
Start sektion 0/865 0/415 
Slut sektion 1/025 0/900 
Sträcka (m) 160 485 
Antal hål 312 936 
Hållängd (m) 10 10 
Antal borrmeter 3120 9360 
Pris/hål (kr) 1 471 1 471 
Total kostnad (kr) 459 000 1 376 000 
Ökning i borrmeter (%) 324 % 640 % 
Ökning i total kostnad (%) 47% 27% 
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Tabell 14.3 Kalkyl över systematisk efterinjektering på samma sträcka 
som föregående tabell. Stickning 5m. 

Systematisk efterinjektering med 5m stick. 212 213 
Start sektion 0/865 0/415 
Slut sektion 1/025 0/900 
Sträcka (m) 160 485 
Antal hål 336 1020 
Hållängd (m) 10 10 
Antal borrmeter 3360 10 200 
Pris/hål (kr) 1 471 1 471 
Total kostnad (kr) 494 000 1 500 000 
Ökning i borrmeter (%) 349 % 701 % 
Ökning i total kostnad (%) 59% 38 % 

Eftersom kalkylen för systematisk efterinjektering är baserad på tio meter långa hål 
kan man ana att injekteringsresultatet, enligt föregående kapitel om höjda skärmar, 
kommer att bli betydligt bättre än vid en vanlig punktinsats. Vad som även talar för en 
systematisk insats är att den har en stickning som gör att man teoretiskt "skärmar" 
tunneln från inträngande vatten på ett bättre sätt jämfört med reguljär efterinjektering 
där hålen är kortare och inte har samma konsekventa stickning. 

Ser man enbart till kostnaden per borrmeter blir resultatet enligt Tabell 14.4. 

Tabell 14.4 Tabell över kostnaden per borrmeter för olika efterinjekterings alternativ 

Ramp 212 Ramp 213 
Utförd efterinjektering 322 kr/bm 743 kr/bm 
Systematisk efterinjektering, 4m stick 147 kr/bm 147 kr/bm 
Systematisk efterinjektering, 5m stick 147 kr/bm 147 kr/bm 

Sett ur detta perspektiv får man så att säga "mer för pengarna". Resultatet har varit 
mycket gott vid försök med systematisk efterinjektering, men det finns dock inget 
säkert material att bearbeta för att kunna fastslå om metoden är ekonomiskt försvarbar. 
Det kan även tänkas att man kombinerar systematisk efterinjektering med 
dräneringsmattor för att få ett bättre och kanske billigare alternativ. 
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15 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

För att Södra Länkens bergtunnlar skall leva upp till de krav som vattendomen ställer 
på projektet så har entreprenörerna ur mängdsynpunkt genomfört arbetet i det 
närmaste efter den ursprungliga prognos som utarbetades innan projektet startade. 

Man har betydligt fler injekteringsomgångar per stuff i genomsnitt vid SL 03 vilket var 
oväntat då man ansett entreprenad SL 03 vara mer lättinjekterad än entreprenad SL 01 
ur geologisk synpunkt. Detta under förutsättning att man med lättinjekterad menar att 
få omgångar krävs för att täta berget. Det stora antalet injekteringsomgångar kan bero 
på att bergmassan vid SL 03 i själva verket är så tät att den i vissa partier blir svår att 
injektera och kräver flera omgångar innan man når ett tillfredsställande resultat. Valet 
av Injektering 30 som standardbruk byggde till stor del på försök gjorda vid SL 01 och 
inte vid SL 03. 

Vad gäller injekteringsbruket Injektering 30 så är entreprenörerna nöjda med valet. En 
nackdel är dock Injektering 30:s långa brinntid som försvårar injekteringen. Metodiken 
med vattenförlustmätning som används vid Södra Länken är tidsödande och man bör 
utreda om man inte kan finna en metod som är snabbare och ger ett lika bra 
injekteringsresultat. Ur organisationssynpunkt bör beställaren och entreprenören ha 
närmare och fler formella kontakter på operationell nivå för att bättre kunna informera 
till byggmöten på strategisk nivå. Man bör ha personal ur produktion som deltar på 
byggmötena. 

Efterinjekteringen har gett dåliga resultat avseende bruk som kan pressas in i berget. I 
44-55 % av hålen sker bara ren hålfyllnad. Orsaker till detta kan vara det låga tryck 
som man arbetar med vid efterinjektering samt det faktum att det är svårt att avgöra 
var ursprunget till ett läckage finns när sprutbetong är applicerad. 

Bultlängder på upp till sex meter gör att man penetrerar injekteringsskärmen. I 
tunnlarnas tak är det befogat med långa bultar men man borde kunna korta bukarna 
och applicera dessa tätare istället. Man bör även ge varje bult ett unikt identifierings
nummer för att lättare kunna anvisa och utföra efterinjektering av läckande bulthål. 

När det gäller Q-värde och injektering så finns en tendens till att ganska höga Q 
genererar högsta insatsen av injektering. Detta verkar bero på att vattnet väljer de 
större men färre sprickorna när det tränger fram. 

Eftersom injekteringen tar upp en så pass stor del av hela produktionsförloppet bör 
man från beställarens sida alltid ha personal som beställer, hänvisar och följer upp 
injektering. Dokumentationen har till och från varit bristfällig vid entreprenad SL 03, 
vilket försvårat uppföljningsarbetet. Man bör utöka mängden höjda efterinjekterings-
skärmar, samt på mycket blöta områden använda sig av systematisk efterinjektering i 
högre utsträckning då dessa injekteringsskärmar är lättare att tolka och utföra. Det 
leder dock till en högre kostnad. 
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16 FÖRSLAG T I L L FORTSATT FORSKNING 

Det kvarstår mycket forskning och utveckling vad gäller injektering och dess 
påverkande faktorer. Inför framtiden finns ett antal intressanta frågeställningar som 
vore lämpliga att utreda: 

- Skall man fortsätta på det spår man slagit in på och hela tiden ha ett symmetriskt 
mönster på injekteringsskärmarna eller bör man ha osymmetriska skärmar 
beroende på aktuell geologi? Ska stickningen alltid vara densamma? 

- Kan man med en och samma metod täta en godtagbar spridning på sprickvidderna 
eller bör man ha två omgångar där man först tätar grova sprickor och därefter fina? 
Man kan i och för sig anse att metodiken där man börjar med ett lättflytande bruk 
är en variant på en sådan metod, men går den att förfina? 

- Är metodiken att injektera hålen i fallande Lugeontalsordning den rätta? Kan man 
helt säkert fastställa att denna metod är den bästa eller kan man få likvärdiga eller 
bättre resultat med andra metoder? 

- Det finns uppenbart två skolor vad gäller injekteringstryck. Den ena förespråkar 
högt tryck för att få in bruk i berget medan den andra, som vid Södra Länken 
förordar ett lägre tryck. Skall man anpassa injekteringstrycket i större utsträckning 
än vad som görs idag? 

- Bör man i större utsträckning prova olika injekteringsbruk när man driver 
tillfartstunnlar för att om möjligt få en ännu bättre bakgrund vid val av bruk? 

- Injektering är i stor utsträckning en fråga om erfarenhet. Bör man införa någon 
form av "körkort" för personal som utför injekteringsarbeten för att säkerställa att 
den rätta kompetensen finns? 

- Kan man få fram ett fullgott samband vad gäller Q-värde och injektering? Det 
kunde betyda mycket för planering av injektering om ett säkert samband kunde 
fastställas. 

- Förstår beställare och entreprenör varandra när man upphandlar ett projekt eller 
förväntar sig beställaren något helt annat än vad entreprenören tror? 

- Skall man fortsätta med att ha generalentreprenader eller bör man i större 
utsträckning inrikta sig på funktionsentreprenad? Generalentreprenad kan kännas 
tryggt för beställaren men tar udden av all utveckling och innovationsförmåga hos 
entreprenören. 

Till synes finns det många frågor som vore värda att få svar på. Dessa frågeställningar 
är bara ett axplock av många som dykt upp under arbetets gång med detta projekt. 
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Huvudtunnel 201 Appendix 3 

Inj. Cement.(kg) Hålfyllnad (kg) Antal hål 

2275 1 12509 1100 44 

2311 2 11151 500 69 

2326 3 23109 1225 66 

2341 1 6847 1000 49 

2347 1 184 1200 17 

2350 1 9503 1050 50 

2403 1 4003 1925 44 

2424 1 540 3350 39 

2439 8168 1150 43 

2453 1 2425 1250 44 

2468 0 4450 44 

2498 1 7541 950 44 

2513 1 2108 1500 44 

2518 5103 1000 63 

2530 1 4723 1000 44 

2545 2437 750 46 

2560 1 3158 1600 44 

2590 1 6249 1100 31 

2600 1 5141 1050 44 

2615 6892 2175 48 

2630 5766 575 52 

2645 1 7472 1000 44 

2660 11982 650 46 

2678 1 339 50 8 

2694 1 1189 175 18 

2707 1 480 1500 44 

2722 1 1026 725 33 

2737 1 6264 725 43 

2752 1 1624 2100 41 

2770 1 1705 2500 41 

2785 1 7217 1900 40 

2800 1 303 4000 41 

2815 1 6153 2775 41 

2830 1 3431 1400 41 

2845 3 5063 1975 47 

2860 0 0 3000 28 

2875 0 0 1825 17 

2890 1 456 1350 17 

2900 1 502 100 9 

2915 1 1225 150 13 

2930 7091 325 52 

2942 1 16225 1300 41 

2961 1 370 4200 41 

2976 1 434 2450 41 

3065 1 34 2475 32 

3080 1881 725 37 

3088 1 490 2700 35 

3103 1 370 3200 37 

3118 1 954 3050 43 

3139 1 311 3200 39 

2755 Kulv. 1 730 180 31 

Totalt 62 212878 81605 2010 



Huvudtunnel 202 Appendix 4 
I . ] , . M I , U : U wj..HBHBBnCT fraranmn nrmrm 

2 31641 550 940 48 
3 4624 725 996 54 
2 8582 325 1084 56 
3 7718 1150 998 56 
2 87Ö2 1100 1090 56 

1 5958 600 884 45 
5054 600 1196 66 

1 1913 1425 416 22 
5425 1550 780 40 

1 2157 2000 706 36 

1 3690 1500 806 41 

1 1216 3150 806 41 

1 11886 1900 806 41 

1 1864 3125 806 41 

1 7337 1050 806 41 

1 6425 1550 806 41 

1 1910 2150 806 41 

1 1479 2600 806 41 

1 2373 3150 806 41 

1 3303 2400 806 41 

1 928 2300 622 42 
1 3810 1925 806 41 

1 4651 1825 806 41 
11806 400 865 45 

1 6382 975 806 41 

1 8367 900 806 41 
16942 550 879 46 

1 8803 1850 786 41 

1 1757 1500 610 41 

1 1086 150 400 16 
7256 1150 733 48 

1 3733 1575 842 43 
1 791 1100 460 23 
1 14443 2000 806 41 

1 9107 2400 866 44 

1 1550 3200 588 30 
3 10960 1875 749 49 
2 1349 350 646 33 

2 3840 1000 844 43 
1 640 275 196 10 

2 720 2800 871 45 

1 850 200 360 18 

1 4049 1100 864 44 

1 387 3550 864 44 

1 344 3725 864 44 

1 600 3300 846 43 

0 0 4525 846 43 

0 0 4275 846 43 

0 0 4550 846 43 

1 411 3325 828 42 

1 1493 825 271 22 



HUVUDTUNNEL 202 Forts. 

0 0 2100 380 19 

0 0 1600 260 13 

0 0 1600 240 12 

0 0 2850 540 27 

0 0 3000 562 29 

0 0 2300 480 24 

0 0 2800 5241 27 

1 107 2575 500 25 

0 0 2300 604 26 

1 989 3450 1074 52 

0 0 1900 408 21 

1 7009 2800 983 49 

1 2806 3175 964 49 

70 261223 124525 47091 2452 



HUVUDTUNNEL 401 Appendix 5 

Sektion Datum Antal häl Borrmeter Cement Omgångar 

3788 nov-00 34 918 3754 1 
3967 nov-00 36 540 2130 1 
3972 dec-00 14 378 2014 1 
3988 nov-00 34 918 3754 1 
4010 okt-00 37 852 3128 2 
4031 okt-00 26 702 3692 1 
4046 sep-00 35 891 6287 3 
4073 sep-00 35 927 7181 1 
4097 jul-00 30 802 4240 1 
4117 jun-00 40 1052 2868 2 
4130 maj-00 26 702 2147 1 
4140 maj-00 31 827 4222 1 
4150 maj-00 25 500 1858 1 
4185 jun-00 26 676 2862 1 
4204 jun-00 26 702 2566 1 
4225 jul-00 26 702 2626 1 
4244 aug-00 32 851 3312 1 
4265 sep-00 20 525 2352 1 
4284 okt-00 18 486 2326 1 
4304 okt-00 36 912 -•• 8 2 
4367 sep-00 39 1083 6309 2 
4387 aug-00 31 872 3079 1 
4402 jun-00 34 902 3172 2 
4423 maj-00 26 546 2270 1 
4437 jun-00 25 525 2180 1 
4452 aug-00 58 952 6330 1 
4467 aug-00 26 546 2070 1 
4480 sep-00 26 546 865 1 
4498 okt-00 26 702 3692 1 
4502 okt-00 26 546 1771 1 
4512 okt-00 26 546 1771 1 
4528 okt-00 39 793 5325 2 
4542 nov-00 34 698 8047 2 
4558 nov-00 26 546 2024 1 
4573 dec-00 26 546 1815 1 
4589 dec-00 26 546 1829 1 
4595 okt-00 26 546 2836 1 
4603 jan-01 46 952 6330 3 
4615 jan-01 12 228 728 1 
4642 jan-01 87 1779 10939 6 
4657 nov-00 79 1789 11431 5 
4681 nov-00 39 975 5436 2 
4694 okt-00 25 525 2454 1 
4740 jan-01 26 546 1898 1 
4758 jan-01 37 778 3812 2 

okänt jan-01 70 1422 8862 4 
okänt dec-00 26 546 1829 1 
Totalt: 1554 35844 175981 1,5 



HUVUDTUNNEL 402 Appendix 6 

Sektion Datum Antal hål Borrmeter Cement Omgångar 
0 mar-00 20 540 2009 1 

18 mar-00 19 513 2001 1 
24 mar-00 24 513 1805 1 
40 apr-00 36 756 4506 1 
64 apr-00 18 216 1049 1 
77 apr-00 24 480 2473 1 

1053 maj-00 33 891 9013 1 
1587 maj-00 35 945 4424 1 
3974 2000-09-06 33 891 4569 1 
3995 2000-08-17 37 910 3379 2 
4002 2000-10-25 26 702 2904 1 
4012 2000-06-21 40 1068 4825 3 
4030 2000-05-30 60 1578 10728 2 
4035 2000-09-28 19 399 2289 1 
4038 sep-00 17 357 2808 1 
4050 2000-05-04 33 891 9013 1 
4055 2000-08-03 15 399 3720 2 
4076 2000-06-26 34 902 7276 2 
4096 2000-06-08 33 843 4265 2 
4115 2000-05-22 27 729 2716 1 
4138 maj-00 33 877 2498 2 
4142 2000-05-07 33 877 2498 2 
4152 2000-04-19 15 300 2260 2 
4165 2000-05-16^ 30 810 3515 1 
4182 2000-05-28 32 852 4921 2 
4203 2000-06-13 48 1002 4108 1 
4204 jun-00 26 702 2556 1 

4226 2000-07-03 26 702 2746 1 
4248 2000-08-13 32 852 3267 1 
4268 2000-09-04 26 702 2678 1 
4294 2000-09-13 17 459 2093 1 

4312 2000-10-01 16 336 1171 1 
4355 2000-09-11 35 891 3226 
4374 2000-08-23 26 702 2683 1 
4393 2000-06-30 27 729 3738 1 
4410 2000-05-30 26 702 2852 1 

4427 2000-05-09 24 480 2064 1 

4432 2000-08-09 26 546 1901 1 
4453 aug-00 27 567 2146 1 
4466 2000-09-11 26 546 2519 1 
4481 2000-09-22 26 546 2044 1 
4495 2000-10-05 27 576 2108 1 

4511 2000-10-23 27 567 1829 1 

4527 2000-11-01 27 ^ 2821 1 
4541 2000-11-10 33 681 3114 2 
4555 2000-11-27 31 633 3289 2 

4570 2000-12-11 24 482 2423 3 
4597 2000-05-11 55 1445 6398 2 

• 2000-12-18 11 231 829 1 

- • - 2000-05-28 68 1762 15731 4 



HUVUDTUNNEL 402 FORTSÄTTNING 

4635 2000-06-20 73 1810 23937 3 
4655 2000-07-11 32 732 12450 1 
4669 2000-08-06 47 1235 6996 2 
4690 2000-08-22 33 678 3140 1 
4705 2000-08-27 28 588 2674 1 
4719 2000-09-03 37 777 8078 
4726 2000-12-11 26 546 2136 1 
4732 sep-00 26 546 2519 1 
4734 2000-09-10 34 702 3511 
4747 2000-09-14 28 588 2382 1 
4764 2000-09-20 28 588 2122 1 
4778 2000-09-27 28 588 1917 1 
4793 2000-10-03 31 675 2905 2 

Totalt: 1914 45700 256565 1,4 



HUVUDTUNNEL 501 Appendix 7 

Sektion Datum Antal häl Borrmeter Cement Omgångar 

4792 jan-01 19 399 1561 1 
4795 jan-01 39 668 1868 2 
4807 dec-00 62 0' 0 4209 3 

dec-00 42 910 2788 2 
4836 dec-00 36 771 3587 2 
4850 nov-00 41 837 3486 3 
4866 nov-00 57 1179 12140 2 
4882 okt-00 30 630 2818 1 
4895 okt-00 39 819 5978 2 
4910 okt-00 33 693 1172 1 
4925 aug-00 37 777 5313 2 
4940 aug-00 24 504 2956 2 
4955 jul-00 30 630 2551 1 
4970 jun-00 29 609 2959 1 
4984 jun-00 29 609 2658 1 
4999 jun-00 41 837 4177 2 

5014 maj-00 39 797 5314 3 
5032 maj-00 38 761 5659 2 
5045 maj-00 35 723 10161 2 

5066 apr-00 64 1658 9748 3 
5088 apr-00 35 905 4206 3 
5109 mar-00 44 1158 5949 2 
5127 mar-00 24 648 2996 2 
5146 mar-00 22 550 2548 2 
5167 feb-00 17 455 1773 2 
5168 feb-00 15 378 1686 1 
5204 feb-00 37 983 4624 2 
5224 jan-00 56 918 5628 2 
5241 jan-00 33 883 4476 2 
5264 dec-99 30 810 2914 1 
5285 nov-99 38 1010 3501 2 
5306 nov-99 43 1141 4991 1 
5317 dec-99 39 646 3891 2 
5319 okt-99 53 1103 383 2 
5332 okt-99 58 1230 13491 2 
5333 okt-99 26 516 2066 2 
5345 sep-99 41 853 3155 2 
5360 sep-99 43 893 3617 2 
5375 sep-99 29 609 1667 1 
5388 aug-99 15 315 754 1 
5402 aug-99 15 315 644 1 
5419 aug-99 9 189 971 1 
5433 jul-99 12 246 1404 1 
5447 feb-00 35 727 3362 1 

5462 jun-99 35 727 3818 1 
5478 jun-99 52 1020 3398 2 

5492 maj-99 31 620 3229 1 
5493 maj-99 15 289 1274 2 

5 5 0 7 maj-99 37 724 3438 1 

5522 apr-99 41 712 3661 2 



HUVUDTUNNEL 501 FORTSÄTTNING 

5529 maj-99 24 480 3512 1 
5537 apr-99 32 628 4431 1 
5544 maj-99 30 590 4038 1 
5553 mar-99 35 694 4236 2 
5567 mar-99 14 276 1775 2 

Påslag feb-99 45 890 7450 2 
Påslag apr-99 11 9875 1 
Påslag apr-99 9 180 4444 1 
Totalt: 1944 41192 237379 1.7 



HUVUDTUNNEL 502 Appendix 8 

Sektion Datum Antal hål Borrmeter Cement Omgångar 

4824 okt-00 28 504 2243 1 

4839 sep-00 27 567 2085 1 
4855 sep-00 28 588 1458 1 
4870 sep-00 80 1580 8021 5 

4881 aug-00 69 1367 7085 4 

4898 aug-00 31 645 3779 2 
4914 aug-00 85 1063 16299 3 

4934 jun-00 39 1037 4933 2 
4955 jun-00 28 756 3235 1 
4968 maj-00 30 630 2391 1 

4983 maj-00 30 630 2554 1 

4993 maj-00 44 804 3321 2 

5010 apr-00 30 630 2936 1 

5030 apr-00 33 891 3267 1 

5050 mar-00 38 1006 5617 2 

5071 mar-00 34 904 5370 2 

5085 mar-00 39 799 3784 2 

5105 feb-00 33 883 3392 2 

5125 feb-00 40 1064 4565 2 

5135 feb-00 17 459 2271 1 

5140 jan-00 42 874 3609 2 

5161 dec-99 37 999 4038 1 

5180 dec-99 28 756 2318 1 

5195 nov-99 37 769 3321 2 

5215 nov-99 19 501 3504 2 

5235 okt-99 23 615 4866 2 

5250 okt-99 13 273 1364 1 

5264 okt-99 13 273 1258 , 1 
5279 okt-99 13 273 1402 1 

5293 sep-99 13 273 1401 1 

5306 sep-99 18 370 1721 1 

5321 sep-99 37 769 3282 2 

5336 aug-99 44 904 5508 3 

5352 aug-99 48 990 6617 4 

5367 aug-99 13 273 1228 1 

5382 jul-99 18 368 1157 1 

5395 jul-99 13 273 532 1 

5410 jul-99 12 252 569 1 

5424 jul-99 28 578 2452 1 

5440 jun-99 32 666 2614 1 

5455 jun-99 32 660 3400 1 

5469 jun-99 26 520 1 

5484 maj-99 33 648 3238 1 

5499 maj-99 37 732 3868 2 

5514 maj-99 38 754 3940 2 

5529 apr-99 36 714 4379 2 

5544 apr-99 36 714 3084 2 

5559 apr-99 30 588 752 1 

5575 mar-99 35 688 2730 2 

5583 sep-00 21 441 2501 2 



HUVUDTUNNEL 502 FORTSÄTTNING 

5590 mar-99 15 296 814 2 
okänd sep-00 68 314 1453 1 
Påslag feb-99 26 630 5289 1 
Påslag okt-99 18 378 5044 1 
Totalt: 1735 35933 184771 1,6 



RAMP 211 Appendix 9 

Koordinat Datum |Antal omgångar Inj. Cement (kg) Hålfyllnad Antal häl Borrmeter 
915 2000-05-02 1 5492 1525 40 786 
931 2000-04-18 1 8246 1675 39 766 
945 2000-04-07 1 3436 1000 22 440 
960 2000-03-28 4795 625 43 808 
977 2000-03-12 1 7461 2300 47 844 
992 2000-02-17 6633 600 43 571 

1007 2000-02-03 9270 400 50 930 
1021 2000-01-19 1 9095 575 41 804 
1030 2000-09-17 1 3167 400 11 214 
1037 1999-12-21 1 7335 1300 49 954 
1044 2000-11-22 1 0 IDSO 8 160 
1049 1999-12-10 2527 575 41 595 
1058 2000-12-14 1 537 675 11 214 
1059 1999-11-30 1 2188 650 39 569 
1065 2000-07-24 1 5335 0 92 718 
1069 1999-11-17 4454 560 44 582 
1074 2000-03-29 1 2258 550 12 180 
1079 1999-11-06 1 2634 425 39 ••• 

1081 2000-04-26 1 2506 500 12 180 
1087 2000-05-09 1 2379 250 12 180 
1090 1999-10-29 8822 750 41 595 
1100 1999-10-23 7313 700 41 591 
1110 1999-10-18 1 3482 500 39 569 
1120 1999-10-06 1 5318 725 39 569 
1120 2000-03-05 1 3081 700 20 386 
1122 1999-09-22 1 2043 700 51 488 

1122,5 2000-07-13 1589 0 21 94 
1132 1999-09-08 1 7633 875 45 749 
1148 1999-08-10 1 2446 200 17 340 
1164 1999-06-10 1 2056 325 19 380 
1180 1999-08-12 1 2558 200 20 480 
1282 1999-12-03 1 1325 725 38 554 
1292 2000-02-16 2 2119 600 25 480 

Totalt 42 139533 22635 1111 17339 



RAMP 212 Appendix 10 

Koordinat Datum Antal omgångar Inj. Cement (kg) Hålfyllnad Antal häl Borrmeter 

743 1999-06-18 1 2231 625 43 844 

758 1999-06-30 1 2329 1000 43 844 

773 1999-08-11 3237 300 49 954 

788 1999-08-19 1 2271 1650 45 882 

803 1999-08-28 5048 50 982 

819 1999-09-07 1 11006 1125 45 882 

832 1999-09-14 12068 1000 47 922 

847 1999-09-23 1 3242 975 45 882 

862 1999-09-30 6405 375 51 1002 

877 1999-10-09 1 7132 45 882 

892 1999-10-19 1 2341 1100 45 882 

907 1999-10-27 1 2063 1150 45 882 

922 1999-11-04 1 2005 975 45 882 

932 1999-11-10 1 3106 1050 45 882 

952 1999-11-18 1 2367 1150 45 882 

967 1999-11-28 1 1344 1000 45 882 

982 1999-12-07 1 2631 1450 45 882 

997 1999-12-15 1 1693 1225 45 882 

1012 1999-12-27 1 2663 1450 45 882 

1027 2000-01-07 1 7141 1200 45 882 

1042 2000-01-25 1 3216 950 38 744 

1057 2000-02-07 1 927 200 18 360 

Totalt 25 86466 21150 969 19000 



RAMP 213 Appendix 11 

Koordinat Datum Antal omgångar Inj. Cement (kg) Hålfyllnad Antal hål Borrmeter 

412 2000-05-08 1 1181 2425 36 722 
427 2000-04-20 1 1564 2600 40 72" 
442 2000-04-11 1 2901 2600 43 844 

457 2000-04-02 1 2686 1000 43 844 

473 2000-03-24 1 3372 1900 43 844 

486 2000-03-16 1 5589 2675 43 844 

501 2000-03-08 1 5704 1850 43 844 

515 2000-02-29 1 2797 1550 48 944 
530 2000-02-20 1 1401 2550 43 844 
545 2000-02-08 1 3664 1250 43 844 
560 2000-01-21 1 6514 250 43 844 
575 2000-01-13 6209 1050 47 880 

590 1999-12-27 7692 400 46 896 
605 1999-12-15 1 3175 825 43 844 
620 1999-12-06 1 1829 726 43 844 
633 1999-11-29 1 3290 900 43 844 

648 1999-11-23 1 1917 1100 43 884 
663 1999-11-14 4664 625 49^ 952 
679 1999-11-03 1 5941 325 43 844 
695 1999-10-24 1 5195 1000 43 844 

709 1999-10-14 1 6079 925 43 844 

724 1999-10-05 2 6321 250 45 880 

739 1999-09-25 2 7528 1100 52 1024 
755 1999-09-15 2 11271 1525 47 924 
769 1999-09-04 2 12411 600 51 1004 
785 1999-08-23 2 10230 800 46 904 

799 1999-07-08 3 4854 625 67 1054 

812 1999-06-14 1 3087 200 18 360 

881 1999-06-03 1 8401 400 42 942 
900 1999-12-01 1 5088 775 42 616 
910 2000-03-16 2 2971 650 24 460 

Totalt 42 155526 35451 1345 26023 



RAMP 214 Appendix 12 

Koordinat |Datum |Antal omgångar |lnj. Cement (kg) Hålfyllnad Antal hål Borrmeter 
1457 2000-02-07 1 3319 500 26 504 
1468 1999-12-16 1 £?2S 700 43 629 
1605 1999-06-02 1 1797 975 43 844 
1621 1999-06-14 1 1794 1175 46 902 
1636 1999-06-24 1 3581 925 45 882 
1651 1999-07-07 2 5403 500 47 922 
1661 1999-08-14 3 5720 700 55 1013 
1676 1999-08-26 2 3866 500 57 1053 
1687 1999-09-07 2 2190 375 30 648 
1698 1999-10-15 1 722 750 22 426 
1715 1999-11-03 1 6431 1125 45 884 
1730 1999-11-15 1 853? 1000 45 884 
1745 1999-12-09 2 6764 475 47 968 
1760 1999-12-27 1 1259 700 36 706 
1788 2000-01-31 1 4910 1075 45 884 
1803 2000-02-10 1 7371 950 46 904 
1816 2000-03-02 2 4824 2200 54 1056 
1831 2000-03-20 1 2244 2050 37 722 
1847 2000-04-04 2 4667 750 47 908 
1861 2000-04-26 3 5645 475 63 1040 
1876 2000-05-09 1 2767 500 42 824 
1891 2000-05-18 1 1026 2700 42 824 
1906 2000-05-30 1 6469 1225 42 824 
1921 2000-06-14 2 10720 575 45 880 
1936 2000-06-29 2 6210 600 58 1080 
1953 2000-08-08 2 8666 350 45 840 
1967 2000-08-18 1 4447 1000 43 844 
1985 2000-09-01 4 5938 1025 59 1060 
2000 2000-09-19 1 2014 1825 43 844 
2015 2000-09-29 1 8924 975 43 844 
2030 2000-10-09 1 3411 1475 41 804 
2165 2000-12-06 1 1969 1075 37 726 

Totalt 48 145334 31225 1419 27173 



Ramp 411 Appendix 13 

Sektion Datum Antal hål Borrmeter Cement Omgångar 
1251 apr-01 23 414 1099 1 
1262 mar-00 33 693 2312 1 
1290 mar-00 24 504 2503 1 
1305 feb-01 29 SOS 2515 2 
1320 jan-01 24 504 1273 1 
1330 feb-01 31 651 1997 2 
1346 mar-00 23 483 1382 1 
1360 mar-01 12 252 705 2* 
1375 apr-00 65 1365 7783 2 
1450 apr-00 25 525 1686 1 
1480 mar-00 25 525 1518 1 
1495 maj-00 53 1125 5418 3 
1515 apr-00 33 803 5023 2 
1537 apr-00 29 771 7056 2 
1557 mar-00 29 773 4570 2 
1580 mar-00 27 723 3304 1 
1599 feb-00 24 648 2489 1 
1620 feb-00 28 748 3251 1 
1641 feb-00 30 804 4239 2 
1664 jan-00 24 648 2054 1 
1684 dec-99 20 540 1788 1 
1704 dec-99 17 453 1831 1 
1727 dec-99 27 719 4090 2 
1744 nov-99 33 873 8448 2 
1758 nov-99 33 684 6433 2 
1780 nov-99 30 798 8330 2 
1801 nov-99 33 891 8885 2 
1823 okt-99 30 798 4113 1 
1838 okt-99 40 820 6086 2 
1853 okt-99 33 687 3103 2 



RAMP 412 Appendix 14 

Sektion Datum Antal hål | Borrmeter Cement Omgångar 

930 maj-99 39 768 3225 2 
945 apr-99 31 608 4346 1 
960 mar-99 55 1082 5258 3 
976 mar-99 48 944 8551 3 
985 feb-99 31 424 1848 1 
991 mar-99 14 274 2410 1 

1000 feb-99 43 848 6576 2 
1015 mar-99 31 610 2586 1 
1027 mar-00 32 628 2991 1 
1041 mar-99 32 628 1507 1 
1057 apr-99 39 774 4174 2 
1073 maj-99 40 768 3429 2 
1091 maj-99 32 628 3199 1 
1104 maj-00 31 614 3098 1 
1119 jun-99 32 660 3249 1 
1134 jun-99 32 660 3376 1 
1149 jun-99 28 584 3169 1 
1164 jun-99 39 809 3974 2 
1179 jul-99 36 750 4636 2 
1194 aug-99 27 567 2402 1 
1209 aug-99 40 832 5430 2 
1222 aug-99 43 853 6168 2 
1239 sep-99 46 958 3878 2 
1254 sep-99 44 906 4496 1 
1268 sep-99 50 980 4163 1 
1280J okt-99 49 1009 5100 1 
1294 okt-99 30 804 6240 2 
1314 nov-99 30 804 4518 2 
1334 nov-99 31 831 7864 2 
1354 nov-99 23 621 1722 1 
1373 dec-99 26 696 2418 1 
1392 dec-99 23 621 1924 1 
1412 dec-99 23 621 2138 1 
1431 jan-00 23 621 2979 1 
1451 jan-00 31 831 6453 2 
1470 feb-00 26 696 2771 1 
1490 feb-00 25 671 3091 1 
1510 mar-00 23 621 3285 1 
1530 mar-00 33 881 5490 2 
1550 mar-00 29 773 5612 2 
1570 apr-00 11 287 1159 2 
4607 dec-00 11 231 829 1 



RAMP 413 Appendix 15 

Sektion Datum Antal hål Borrmetei Cement Omgångar 
1050 maj-00 12 300 1224 2 
1067 apr-00 32 741 6817 1 
1084 apr-00 66 1449 12900 2 
1104 mar-00 12 324 1260 1 
1124 mar-00 23 756 10061 1 
1144 mar-00 23 621 1928 1 
1164 feb-00 25 671 2857 1 
1184 feb-00 23 621 3185 1 
1204 feb-00 23 621 1810 1 
1225 jan-00 29 771 3268 2 
1244 jan-00 35 881 4510 3 
1263 jan-00 26 721 4124 2 
1282 dec-99 31 821 3999 1 
1301 dec-99 23 621 2194 1 
1320 dec-99 26 861 2146 1 
1340 nov-99 26 696 2777 1 
1360 nov-99 29 771 3994 1 
1370 mar-00 23 621 1928 1 
1379 nov-99 31 831 4370 2 
1399 okt-99 31 831 7491 2 
1420 okt-99 23 483 4154 1 
1435 sep-99 50 1030 7771 2 
1449 aug-99 58 1112 5677 3 
1465 aug-99 47 893 4729 2 
1479 aug-99 41 829 3575 2 
1494 jul-99 33 665 5990 1 
1509 jun-99 37 765 4560 1 
1524 jun-99 35 729 3668 2 
1539 jun-99 33 681 3517 1 
1554 jun-99 33 648 2708 1 
1568 maj-99 37 740 5661 2 
1570 apr-00 34 756 6164 1 
1586 maj-99 33 648 2960 1 
1602 maj-99 37 734 4955 2 
1617 apr-99 37 734 2528 2 
1632 apr-99 33 648 2738 1 
1650 mar-99 33 648 2502 1 
1661 mar-99 40 788 3736 2 
1674 feb-99 46 910 3911 2 
1684 feb-99 30 414 2144 1 
1691 feb-99 43 584 4897 2 
1700 apr-99 35 694 4484 2 
1716 maj-99 36 714 3763 2 
1730 maj-99 39 768 4614 2 
1740 jun-99 36 768 3039 1 



RAMP 511 Appendix 16 

Sektion Datum Antal hål Borrmete Cement Omgångar 

T nov-99 29 779 4686 2 
19 nov-99 25 419 1777 2 

1180 feb-00 15 311 1524 1 
1201 feb-00 22 594 1966 1 
1223 jan-00 31 831 3674 2 
1243 jan-00 27 719 3265 2 
1254 dec-99 32 474 4526 2 
1264 dec-99 32 844 4518 2 
1282 jan-00 22 594 2716 1 
1301 feb-00 21 486 1657 1 
1322 feb-00 16 424 1916 2 
1342 mar-00 27 697 3609 3 
1362 mar-00 34 898 3993 2 
1383 mar-00 18 476 1560 2 
1404 apr-00 19 450 2071 2 
1427 apr-00 12 324 972 1 
1446 apr-00 25 572 2862 2 
1467 maj-00 16 426 1292 2 
1487 maj-00 28 574 2565 2 
1503 maj-00 23 483 2599 1 
1517 maj-00 33 346 1969 3 
1535 aug-99 49 989 8675 3 
5180 dec-99 28 756 2318 1 

RAMP 512 

Sektion Datum Antal häl Borrmete Cement Omgångar 
942 aug-99 51 1021 13247 4 
960 apr-00 28 380 5280 2 
975 apr-00 16 304 1571 1 
990 mar-00 22 462 1554 1 

1010 mar-00 12 324 1194 1 
1032 mar-00 18 447 1950 2 
1052 mar-00 12 324 1091 1 
1068 jan-00 17 459 1317 1 

okänt apr-00 22 462 1404 1 



RAMP 414 Appendix 17 

Sektion Datum Antal hål Borrmeter Cement |Omgångar 

1268 Okt-99 30 798 3415 1 
nov-99 30 798 4400 1 

1309 nov-99 35 925 6170 2 
1332 nov-99 33 875 4191 2 
1347 dec-99 31 825 2924 2 
1367 dec-99 24 648 1745 1 
1387 jan-00 23 621 1846 1 
1428 feb-00 27 725 3028 1 
1448 mar-00 26 698 3378 1 
1469 mar-00 28 756 2461 1 
1489 mar-00 41 1029 5994 3 
1509 apr-00 38 1016J 4939 2 
1529 apr-00 32 852 4471 2 
1556 feb-01 31 651 2388 2 
1570 mar-01 27 567 2049 1 
1586 mar-01 26 546 1971 1 
1610 apr-01 31 651 1382 2 
1697 apr-01 22 462 1438 1 
1729 mar-01 22 462 1316 1 
1747 mar-01 29 609 1566 2 
1762 feb-01 27 567 2520 2 
1776 feb-01 25 567 2593 2 
1792 jan-01 24 504 2589 1 
1810 dec-00 17 357 1834 1 

? feb-01 27 567 2593 2 
1380-153? feb-00 31 429 3214 2 

RAMP 514 

Sektion Datum Antal häl Borrmeter Cement Omgångar 

2365 feb-00 32 256 2597 2 
2380 jan-00 68 1218 7889 2 
2395 okt-99 66 1378 12427 3 
2410 sep-99 38 768 4583 1 
2425 sep-99 52 1064 6877 3 
2440 aug-99 38 782 3316 1 
2454 jul-99 39 803 3041 1 
2472 jul-99 31 651 2089 1 
2487 jun-99 44 916 3662 2 
2502 jun-99 43 895 5199 2 
2517 jun-99 47 924 3907 2 
2532 maj-99 48 952 6838 2 
2547 maj-99 41 812 5533 2 
2573 maj-99 14 276 1652 1 
2578 apr-99 36 714 3886 2 
2587 jun-99 44 916 3310 2 
2588 maj-99 17 340 5329 1 
2595 sep-00 23 469 2453 2 
2599 mar-99 22 436 • " - 1 

2562 pilot apr-99 39 768 4040 2 
2608 pilot mar-99 15 296 1084 2 
påslag nov-99 23 466 7646 3 



TOTALT S L 01 F.o.m juni 1999 t.o.m december 2000 Appendix 18 

Huvudtunnlar 

|lnj. Hål (st)|Borrmeter|Cement (kg)|Volym (m3)|Bm/m3 |kg/m3|Omg/stuff |kg/stuff |hål/m3| 

HT 201 2010 38143 294483 69870 0,55 4,2 1,221 5774 0,03 

HT 202 2452 47091 385399 101997 0,46| 3,8 1,09 6022 0,02 
Totalt 4462 85234 679882 171867 0,51 4,0 1,16 5898 0,03 

Ramper 

|lnj. Hål (st)|Borrmeter|Cement (kg)|Volym (m3)|Bm/m3 |kg/m31Omg/stuff |kg/stuff |hål/m3| 

Ramp 211 1111 17339 162168 22825 0,76 7,1 1,31 5068 0,05 

Ramp 212 969 19000 107616 24198 0,79 4,4| 1,14 4892 0,04 

|Ramp213 1345 26023 190977 28463 0,91 6,7 1,35 61611 0,05 

Ramp 214 1419| 27173 176559 36383 0,75 4,9 1,501 5517]_ 0,04 
Totalt 4844 89535 637320 111869 0,80 5,8 1,33 5409 0,04 

Enligt kontrakt Gäller för hela S L 01 

|lnj. Hål (st)|Borrmeter|Cement (kg)|Volym (m3)|Bm/m3 |kg/m31Omg/stuff |kg/stuff |hål/m3| 

Huvudtunnlar 9143 139213 1389438 239780 0,58 5,8 0,04 

Rampér 5786 98509 799750 146475 0,67 5,5 0,04 



Totalt S L 03 T.O.M V 120 Appendix 19 

Huvudtunnlar 

llnj.hål |Borrmeter|Cement |Volym |Bm/m3 |kg/m3 |Omg/stuff|kg/stuff |Hål/m3 | 

HT 401 1554 35844 175981 73826 048 2,38 1,5 3744 0,02 

HT 402 1914 45700 256565 98617 0,46 2,60 1.4 4072 0,02 

HT 501 1944 41192 237379 103746 0,40 2,29 1,7 4093 0,02 

HT 502 1735 35399 184771 75435 0,47 2,45 1,6 3422 0,02 

Ramper 

llnj.hål |Borrmeter|Cement |Volym |Bm/m3 |kg/m3 |Omg/stuff|kg/stuff |Hå l /m3"~| 

Ramp 411 887 20831 115284 46090 0,45 2,50 1.5 3719 0,02 

Ramp 412 1326 29776 161732 55506 0,54 2,91 1,5 3851 0,02 

Ramp 413 1488 32913 187288 55411 0,59 3,38 1,5 4162 0,03 

Ramp 414 737 17505 76415 47186 0,37 1,62 1,5 2939 0,02 

Ramp 511 584 13466 66710 24872 0,54 2,68 1,8 2900 0,02 

Ramp 512 198 4183 26608 7950 0,53 3,35 1,6 2956 0,02 

Ramp 514 820 16100 99547 29375 0,55 3,39 1,8 4525 0,03 

Enligt kontrakt Gäller för hela S L 03 

llnj.hål |Borrmeter|Cement |Volym |Bm/m3 jkg/m3 |Omg/stuff|kg/stuff |Hål/m3 

Huvudtunnlari 11573 199550 1310191 343099 0,58 3,82 JM 
7974| 1464291 788013| 233418| 0,63| 3,38 Ramper 0,03 

I 


