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1 Objekt	
 
Uppdragsgivare: Trafikverket 
Objekt: Godsstråket genom Bergslagen, 

Hallsberg – Degerön, delen Dunsjö – 
Jakobshyttan 

Objektnummer: 150011 
Skede: Järnvägsplan / Systemhandling 
Konsult: COWI AB 
Teknikansvarig konsult: Bergab – Berggeologiska 

Undersökningar AB 
Utförare (fältundersökningar): Bergab – Berggeologiska 

Undersökningar AB 
GEO-gruppen AB 

Leverantörer 
(laboratorieundersökningar): 

Skanska VTC Väst 
ALS Scandinavia AB 

 
Denna PM ingår som en del i framtagandet av järnvägsplan och systemhandling 
för Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Dunsjö – 
Jakobshyttan. COWI är huvudkonsult med Bergab som underkonsult. Bergab har 
ansvarat för teknikområde Bergteknik som innefattar berggrundsgeologi, 
bergteknik, bergmekanik, hydrogeologi i berg samt injektering. 

1.1 Kort	beskrivning	av	objektet	
Sträckan Dunsjö – Jakobshyttan på bandel 522 ligger i Askersunds kommun, 
Örebro län, och sträcker sig från ca km 227+400 till 232+900 (ny spårgeometri 
t.o.m. km 233+100). Befintligt ca 5 km långt enkelspår planeras att byggas om till 
dubbelspår, varav ca 2 km i ny sträckning. Utbyggnaden startar strax norr om sjön 
Skiren, följer befintligt spår genom samhället Mariedamm och fortsätter väster om 
befintligt spår söderut i planerad bergtunnel förbi Skeppsjön innan man ansluter 
mot befintligt spår vid Jakobshyttan.  
 
En bergtunnel planeras att anläggas mellan ca km 231+090 och 231+350 och 
utformas enligt krav i TRVK Tunnel 11. Projektets koordinatsystem är Sweref 99 
15 00 med höjdsystem RH2000. 
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Figur 1. Orienteringsbild från Trafikverkets hemsida. Röd pil anger läge för tunnel. 

1.2 Syfte	och	omfattning	
Syftet är att i Systemhandlingen redovisa de bergtekniska och geologiska 
förutsättningarna och förhållandena samt att redovisa möjliga tekniska lösningar 
med avseende på drivning, bergförstärkning och injektering. Denna PM omfattar 
förutsättningar, förhållanden och tekniska lösningar för aktuell bergtunnel inklusive 
förskärningar. Dessutom ska teknikområde Bergteknik bidra med den information, 
inom teknikområdet, som krävs för att upprätta en Järnvägsplan och en 
Miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Utförda fält- och laboratorieundersökningar ligger till grund för den Ingenjörs-
geologiska prognosen som sedan ligger till grund för de förslag på berg-
förstärkningsklassser som tagits fram för bergtunnel och förskärningar. Berg-
förstärkningsklasserna har tagits fram empiriskt i enlighet med Q-systemet.  
 
Fältundersökningarna ligger även till grund för den hydrogeologiska analysen som 
redovisas i form av ett injekteringskoncept med föreslagna injekteringsklasser. 
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1.3 Avgränsningar	
Undersökningsområdet för denna handling har begränsats till läge för planerad 
bergtunnel med tillhörande förskärningar, ca km 230+950 till 231+550. Utökad 
ytkartering har utförts mellan ca km 230+200 och 232+600, inom en korridor ca 
150 m på ömse sidor om planerad linjesträckning. För ytkarteringen användes den 
linjesträckning som var aktuell i juni 2016. 

2 Underlag	för	projekteringen	
Till underlag för denna PM ligger Markteknisk undersökningsrapport, Bergteknik 
(MUR Berg), handling 7043-13-081 där följande fält- och laboratorie-
undersökningar har utförts: 
 
Tabell 1. Utförda fältundersökningar fördelat på metod. 
Undersökningsmetod Antal / Mängd 
Ytkartering 19 observationspunkter inom ett 

område av ca 47 ha 
 

Kärnborrning 6 borrhål, totalt 215,45 m bergkärna, 
varav 4 i tunnelläge 

Vattenförlustmätning 3 borrhålsmätningar i 3 kärnborrhål 
 

 
 
Tabell 2. Utförda laboratorieundersökningar fördelat på metod. 
Undersökningsmetod Antal / Mängd 
Kartering av borrkärna 6 borrkärnor 

 
Bergmaterialegenskaper: 
kulkvarnsvärde 

3 prover 

Bergmaterialegenskaper: micro-Deval 3 prover 
 

Bergmaterialegenskaper: Los Angeles 
 

3 prover 

Bergmaterialegenskaper: glimmerhalt i 
finfraktionen 

3 prover 

Miljötekniska egenskaper: svavelhalt 3 prover 
 

 
Förutom ovanstående har material från SGU (Sveriges geologiska undersökning), 
COWI och Bergab använts vid projekteringen, se kapitel 2.1. 
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2.1 Tidigare	undersökningar	
 
Tidigare undersökningar har utförts av följande: 
 

 SGU – det aktuella området har tidigare undersökts av SGU och redovisas 
på det berggeologiska kartbladet serie Af nr 164 och 165 inklusive 
beskrivningar. Enligt kartbladet utgörs berggrunden av sur metavulkanit 
med stark ådergnejsomvandling. Mindre inslag av metabasit kan 
förekomma. Uppmätt foliation lutar brant (70-90°) mot nordöst och brant 
(80°) mot västsydväst.  
 

 Bergab – den befintliga järnvägen, bandel 522, besiktigades av Bergab 
under 2011. Information från detta material överensstämmer med 
undersökningar utförda i aktuellt skede och har inarbetats i den ingenjörs-
geologiska prognosen. 
 

 COWI har i ett tidigare skede utfört en fältundersökning, redovisad i 
”Utredning passage över Skeppsjön” daterad juni 2016 för en annan 
sträckning. I denna anges följande: 

 
 Bergarten utgörs av grå till röd metavulkanit med inslag av 

pegmatitiska ådror. Ställvis är berggrunden uppsprucken och vittrad 
med kaolinomvandling.  

 Svaghetszoner förekommer vid ca km 230+800, 231+000 och 
231+400.  

 Blockstorlek är huvusakligen 0,5-1,5 m med blockstorlek 0,3-1 m i 
svaghetszoner.  

 RQD uppskattas till kategori D, 8-12 sprickor per kubikmeter.  
 GSI uppskattas till 50-80, mycket blockig bergmassa med sprickornas 

ytkvalitet bra till acceptabel.  
 Följande sprickgrupper uppmättes, i fallande frekvens: brant-vertikal 

lutning mot sydväst (200-240°, strykning i nordväst-sydöst), brant 
lutning mot nordväst (270-330°, strykning i nordöst-sydväst).  

 Veckning förekommer och följande foliationsriktningar uppmättes: brant 
lutning mot sydväst (140-180°/85-90°) och brant lutning mot nordöst 
(300-320°/85-90°). 

 

2.2 Befintliga	anläggningar	
Inom undersökningsområdet har inga befintliga anläggningar identifierats förutom 
en enskild väg (Skepphultsvägen) ca 300 m väster om planerad tunnel på ca 
+170 m och befintlig järnväg bandel 522 Mariedamm – Jakobshyttan ca 100 m 
öster om planerad tunnel på ca +130 m. 
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3 Styrande	dokument	
Följande styrande dokument har använts vid projekteringen och vid fält- och 
laboratorieundersökningarna: 
 
Tabell 3. Styrande dokument. 
Styrande dokument Standard eller annat styrande 

dokument 
TRVK Tunnel 11 TRV publ nr 2011:087 
TK Geo 13 TDOK 2013:0667 
AMA Anläggning AMA Anläggning 13 
Projektering av bergkonstruktioner publ 2014:144 
Fältplanering SS-EN 1997-2 
Fältutförande SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

fälthandbok 
SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
Ytkartering SGF Rapport 1:2013 
Kärnborrning Wireline B, 60mm /42mm 
Vattenförlustmätning SS-EN ISO 22282-3-20012 
Borrkärnkartering TVR publ nr 2011:087 

publ 2014:144 
Kulkvarnsvärde SS-EN 1097-9:2014 
micro-Deval SS-EN 1097-1:2011 
Los Angeles SS-EN 1097-2:2010 
Glimmerhalt i finfraktionen VVMB 613-2001:100 
Svavelhalt 
 

SS-EN ISO 17294-1, EPA-metod 
(mod) 200.8 (ICP-SFMS) 
SS-EN ISO 11885, EPA-metod (mod) 
200.7 (ICP-AES) 

4 Projekteringsanvisningar	

4.1 Allmänna	förutsättningar	
De allmänna förutsättningarna i denna PM är TRVK Tunnel 11, Projektering av 
bergkonstruktioner (publ 2014:144) och TK Geo 13. Dessa dokument beaktar de 
mer generella regelverken. De allmänna och bergtekniska förutsättningarna för 
aktuellt projekt är: 
 

 Järnvägsutredning, daterad oktober 2006 
 Utredning passage över Skeppsjön, daterad juni 2016 
 Spårlinje, daterad 2016-12-21 
 Spårprofil, daterad 2016-12-21 
 Markteknisk undersökningsrapport, Bergteknik (MUR Berg), handling 

7043-13-081 daterad 2017-02-20 
 Ingenjörsgeologisk prognos, handling 7043-13-016 daterad 2017-02-20 
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4.2 Krav	enligt	UB		
Förutom krav i ovan nämnda dokument anges i uppdragsbeskrivningen (UB), 
avsnitt 3.21 följande krav avseende bergtunneln: 
 

 Korrosivitetsklass för stålkonstruktion enligt TRV publ nr 2011:087, ”TRVK 
Tunnel 11” tabell 5.2 "Sidoutrymme bakom tättslutande inredning, till 
exempel innertak och innervägg" ska vara C5-M. 

 Alla tunnlar och bergutrymmen ska utformas så att dessa kan inspekteras 
på handnära avstånd. 

 Konstruktioner för vatten- och frostsäkring som inte är utformade så att de 
ligger tätt anslutande till bergytan ska utformas så att hela bakomliggande 
bergytan kan okulär- eller fjärrinspekteras. Riktvärde för utrymme vid 
inspektion är ett fritt utrymme vid vägg på minst 1,0 meter och ett fritt 
utrymme till tak på minst 1,5 meter. 

 Konstruktioner för vatten- och frostsäkring i dubbelspårstunnel ska 
utformas så att rivning kan ske under enkelspårsdrift med nedsatt 
hastighet eller med mycket korta avstängningstider för trafiken (4 timmar 
dubbelspårsavstängning nattetid). 

 Tunneln ska vara mindre än 300 m lång. 
 
I avsnitt 3.22 ställs följande krav på bergslänters utformning: 
 

 Bergsslänter ska utföras med lutning 3:1 eller flackare. Vid höga 
skärningar, >10 m över rök, ska sektionsbreddning utföras till 12 m från 
spårmitt på en längd av minst 25 m, eller så långt som skärningshöjden 
överstiger 10 m. 

4.3 Objektspecifika	byggherreval	och	projekterings‐
förutsättningar	

För den aktuella bergtunneln har nedanstående objektspecifika byggherreval och 
förutsättningar antagits gälla: 
 

 Samtliga trafikutrymmen, sidoutrymmen och utrymningsvägar i berg 
hänförs enligt TRVK Tunnel 11 till säkerhetsklass 3. 

 Bergtunneln ska hänföras till Geoteknisk kategori 2. Typförstärkningar är 
baserade på den ingenjörsgeologiska prognosen och är giltiga vid 
geoteknisk kategori 2 (GK2).  

 Den tekniska livslängden för det bärande huvudsystemet väljs enligt TRVK 
Tunnel 11 till TLK 120. 

 Flödet från ett inläckningsställe i vägg eller tak får inte vara större än eller 
lika med 3 ml/h. För inläckningsställen över kontaktledningssystem, 
installationer för nödsituationer som till exempel nödbelysning och skyltar 
samt elutrustningar som till exempel kopplingsskåp får inga läckage 
förekomma som innebär direkt dropp på ovanstående. 

 Konstruktioner för en dränerad vatten- och frostsäkring ska utformas så att 
den inte utsätts för vattentryck. 
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 Tunneln ska dimensioneras för en köldmängd med återkomsttiden 50 år. 
 Inklädnad ska dimensioneras för permanent last från lossnande bergblock 

eller löst berg. 
 Storleken på last från lossnande bergblock eller löst berg på inklädnad ska 

bestämmas med hänsyn till de geologiska och strukturgeologiska 
förhållandena och med hänsyn till förekomsten av andra förstärknings-
insatser. 

 Konventionella bergbultar som används för bergförstärkning ska ha en 
stångdiameter av 25 mm. 

 Typförstärkningar baseras på Q-systemet. 

4.4 Krav	på	inläckning	med	hänsyn	till	miljödom	
I området saknas riskobjekt i form av brunnar för vattenförsörjning, bevattning eller 
energibrunnar. Det föreligger inga sättningskänsliga jordar eller risk för 
mobilisering av föroreningar i området. Det finns inte heller några naturvärden i 
form av våtmarker eller naturmiljö som är särskilt skyddsvärda. Med anledning av 
att det saknas objekt som kan påverkas av en grundvattenbortledning finns ingen 
anledning att förvänta några krav på begränsningar av inläckage till tunnel. Det är 
uppenbart att en grundvattenbortledning inte kommer att påverka allmänna eller 
enskilda intressen. 

4.5 Krav	på	vibrationer	vid	sprängning	
Inga vibrationskänsliga anläggningar eller konstruktioner har identifierats i 
området varför sprängning bedöms kunna utföras utan krav på tillåtna vibrationer.  
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5 Bergtekniska	åtgärder	
Bergtekniska åtgärder avser en beskrivning av de byggmetoder som bedömts 
lämpliga baserat på byggobjekt, utförda undersökningar och tolkningar av 
resultaten från dessa. Nedan ges en beskrivning av vald arbetsmetodik, en kort 
sammanfattning av resultaten från utförda undersökningar samt valda 
bergtekniska åtgärder.  

5.1 Metodik		
 
 

 

  

Inventering av tidigare 

undersökningar 

Kompletterande fält‐ och labundersökningar 

Tolkning och bearbetning av undersökningsmaterialet 
Bergmaterialegenskaper

Redovisning 

(MUR) 

Upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos 

Analys och utredning av: 

- Bergschaktmetoder 
- Stabilitet 
- Tätning

Förslag på : 

- Drivningsklasser 
- Förstärkningsklasser 
- Tätningsklasser
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5.2 Utförda	bergtekniska	och	hydrogeologiska	undersökningar	
Utförda fältundersökningar omfattar ytkartering, kärnborrning och vattenförlust-
mätning. Fältundersökningar med metodbeskrivning och analysresultat redovisas i 
Bilaga 1 i MUR Berg, Försöksrapport/Fält, handling 7043-13-083. 
 
Laboratorieundersökningarna omfattar kärnkartering, bergmaterialanalyser (micro-
Deval, kulkvarn och Los Angeles och analys av halten fri glimmer) samt svavel-
haltsanalys. Laboratorieundersökningar med metodbeskrivning och analysresultat 
redovisas i Bilaga 2 i MUR Berg, Försöksrapport/Lab, handling 7043-13-082. 

5.3 Ingenjörsgeologisk	prognos	
Utförlig redovisning av den Ingengörsgeologiska prognosen görs i en separat 
rapport, handling 7043-13-016, med tillhörande prognosritning 7043-13-085 och 
beteckningar 7043-13-086. Nedan ges en sammanfattning av resultatet från den 
Ingenjörsgeologiska prognosen. 
 
Bergkvaliteten är baserad på Qbas-värden. Tabell 4 visar bergkvalitetsfördelningen 
längs den 263 m långa tunneln. 
 
Tabell 4. Bergkvalitetsfördelning längs planerad tunnel. 

 
Bedömt normalberg inom undersökningsområdet utgörs av gråröd vulkanit med 
kubisk blockuppsprickning i tre huvudsprickgrupper, blockkantlängd ca 0,5-1,5 m 
och Qbas 1-4 eller högre. 
 
Längs tunneln prognosticeras två smalare svaghetszoner samt en bredare zon 
utanför det södra påslaget. I svaghetszoner är berggrunden uppsprucken i fyra 
sprickgrupper eller fler, blockkantlängd < 0,3 m och Qbas < 1. 
 
Vid det norra påslaget noterades sprickor med medelbrant lutning ut ur den östra 
förskärningen. Övriga uppmätta sprickor vid det norra påslaget och förskärningen 
är branta-vertikala (80-90°) eller flacka (20° eller flackare). Även vid det södra 
påslaget uppmättes endast branta-vertikala och flacka sprickor. Det är främst 
sprickor med medelbrant lutning (40-70°) ut ur skärningen som ger upphov till 
stabilitetsproblem. Lutning 3:1 motsvarar 72°. Både den norra och den södra 
förskärningen drivs dessutom delvis genom svaghetszoner. 

Qbas Bergkvalitet Längd (m) Procent % 
≥ 10  
 

Bra berg 55 20,9 (i kärnor 7,3) 

4 till < 10  
 

Acceptabelt berg 106 40,3 (i kärnor 11,8) 

1 till < 4  
 

Dåligt berg 77 29,3 (i kärnor 50,6) 

< 1  
 

Mycket dåligt berg 25 9,5 (i kärnor 30,3) 
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5.4 Beräkningar	
Inga dimensioneringsberäkningar med avseende på bergförstärkning har utförts 
inom uppdraget. Typförstärkningarna har tagits fram empiriskt enligt Q-systemet. 

5.5 Drivningsmetoder	
Tunneln drivs genom konventionella metoder genom borrning och sprängning. 
Drivningen kräver ingen uppdelning i drivningsklasser baserat på hänsyn till 
vibrationsrestriktioner eller annan påverkan av kringliggande anläggningar. 
Drivningen kommer i huvudsak att ske med 5-6 meter långa tunnelsalvor där hela 
arean tas ut i en salva.  
 
En anpassning av drivningen i påslagen görs dock genom att de inledande 10 
tunnelmetrarna från vardera ände drivs med pilot och stross med max salvlängd 
på 2,5 m. Uttaget av strossen ska utföras med en salvas eftersläpning i 
förhållande till pilottunneln.  
 
Bergskärningarna sprängs ut genom borrning från markytan. Inte heller här krävs 
någon uppdatering i drivningsklasser med hänsyn till vibrationsrestriktioner. 
Pallhöjder upp till 20 m sprängs ut utan delning av pallen. Vid större pallhöjder kan 
det bli aktuellt med en delning av pallen.  
 
Bergskärningar och förskärningar till tunneln sprängs normalt i en lutning 3:1. 
Tunnelpåslaget sprängs med en lutning på 10:1. Vid behov görs en anpassning av 
skärningarnas lutning med hänsyn till bergkvaliteten. Både den norra och den 
södra förskärningen drivs delvis genom svaghetszoner. Sprickor flackare än 3:1 
har noterats vid den norra förskärningen, där sprickor med lutning 1:1 till 2:1 ut ur 
skärningen förekommer på den östra sidan.  

5.6 Bergförstärkning	i	tunnel	och	förskärningar	

5.6.1 Q‐systemet	
Behovet av bergförstärkning i tunneln bestäms med hjälp av empiriska metoder. 
Behovet uppskattas med hjälp av Q-systemet som är framtaget empiriskt utifrån 
ett stort antal praktikfall. I Q-systemet ingår bland annat ett förstärkningsdiagram 
(Figur 2) ur vilket förslag på bergförstärkning kan utläsas baserat på Q-värde, 
tunnelns spännvidd samt ett framtaget förstärkningsindex, ESR. 
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Figur 2. Förstärkningsdiagram enligt Q-systemet (Barton, 2002). 
 
Förstärkningen delas enligt Q-systemet in i nio olika klasser vilka förklaras i Tabell 
5 nedan. Systematisk bultning utförs med bricka för att samverka med 
sprutbetongen. 
 
Tabell 5. Förstärkningsklasser enligt Q-systemet. 
Förstärkningsklass 
1  Oförstärkt eller selektiv bultning 
2 Sb Selektiv bultning 
3 B+Sfr Systematisk bultning samt fiberarmerad sprutbetong 

5-6 cm 
4 Sfr (E500) +B Fiberarmerad sprutbetong 6-9 cm samt systematisk 

bultning 
5 Sfr (E700) +B Fiberarmerad sprutbetong 9-12 cm samt systematisk 

bultning 
6 Sfr (E700) 

+RRSI+B 
Fiberarmerad sprutbetong 12-15 cm samt systematisk 
bultning 

7 Sfr (E700) 
+RRSII+B 

Fiberarmerad sprutbetong >15 cm samt systematisk 
bultning 

8 CCIRKA eller 
Sfr (E700) 
+RRSIII+B 

Platsgjutna betongkonstruktioner eller Fiberarmerad 
sprutbetong >15 cm samt systematisk bultning + 
förstärkningsbågar av bult eller sprutbetong 

9 Platsspecifik 
lösning 

 

 
Behovet av förstärkning bestäms genom resultatet från Q-värdeskaraktäriseringen 
utifrån tunnelkartering och med hjälp av Q-värdesdiagrammet. Diagrammet är 
baserat på att Q-värde och den ekvivalenta dimensionen, De, bestäms. De är 
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förhållandet mellan tunnelns spännvidd och kvantiteten ”Förstärkningsindex för 
bergrum/tunnel”, ESR. 
 
Enligt Q-systemet är det skillnad på förstärkningsbehov i tak och väggar. Med 
anledning härav multipliceras Q-värdet med en faktor enligt Tabell 6 nedan vid 
bestämning av väggförstärkning. Dessutom används vägghöjden som spännvidd 
vid bestämning av erforderlig väggförstärkning enligt Q-systemet. 
 
Tabell 6. Multiplikationsfaktor vid bestämning av väggförstärkning. 
Q-värde Multiplikationsfaktor vid 

bestämning av väggförstärkning 
Q > 10 5 
0,1 < Q <10 2,5 
Q < 0,1 1 

 
Dimensioneringen av det bärande huvudsystemet baseras på framtagna Q-värden 
utan hänsyn till yttre faktorer, så kallade Qbas-värdet. Qbas-värdet beräknas enligt 
följande formel: 
 
 Qbas= (RQD / Jn) * (Jr / Ja) * (Jw / SRF) 
 
där parametrarna Jw och SRF har satts till 1.  

5.6.2 Förstärkningsklasser	i	planerad	tunnel	
För den aktuella bergtunneln erhålls då följande förstärkningsbehov för givna Qbas-

värden och spännvidd 14 m: 
 
Tabell 7. Förstärkningsbehov för aktuell tunnel. 
Qbas

  
Takförstärkning
  

Väggförstärkning Bergför-
stärknings-
klass (a-d) 

Q > 10
  

Bultavstånd, s: 2,3 m 
Bultlängd, Lb: 4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 
60 mm  

Bultavstånd, s: 2,8 m 
Bultlängd, Lb: 2,4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 

a 

4 < Q <10
  

Bultavstånd, s: 2,1 m 
Bultlängd, Lb: 4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 
60-90 mm  

Bultavstånd, s: 2,3 m 
Bultlängd, Lb: 2,4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 

b 

1 < Q <4
  

Bultavstånd, s: 1,7 m 
Bultlängd, Lb: 4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 
90-120 mm  

Bultavstånd, s: 2,0 m 
Bultlängd, Lb: 2,4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 
60 mm 

c 

0,1 < Q <1
  

Bultavstånd, s: 1,3 m 
Bultlängd, Lb: 4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 
120-150 mm  

Bultavstånd, s: 1,3 m 
Bultlängd, Lb: 4 m 
Sprutbetongtjocklek, tc: 
90-120 mm 

d 
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Dessa bergförstärkningsåtgärder framställs på prognosritningen i tabellform på 
ritning 7043-13-085 och tillhörande beteckningar 7043-13-086, med 
beteckningarna a till d enligt tabellen ovan. 
 
Bergförstärkning i förskärningar bedöms kunna utföras med bergbult och bergnät. 

5.7 Bergförstärkning	av	tunnelpåslag	
Förstärkning av tunnelpåslagen föreslås utföras med spiling d.v.s. långa ingjutna 
bultar vilka monteras i två rader kring tunnelperiferin. Den första raden sätts ca 0,5 
m utanför teoretisk tunnelkontur med c/c 1,5 m med ca 30 graders lutning uppåt 
från horisontalplanet. Den andra raden monteras ca 1 m utanför den första. Även 
dessa bultar sätts med c/c 1,5 m men med ca 10 graders lutning uppåt från 
horisontalplanet. Längden på samtliga bultar är 6 m. Vid behov utförs ytterligare 
en spilingomgång efter att tunneln sprängts ca 4 m, se ritning 7043-13-087. Visar 
sig bergytan vara kraftigt uppsprucken när bergförstärkningen ska utföras 
kompletteras den med min 60 mm fiberarmerad sprutbetong vilket innebär att man 
får en ca 1,5 m bred krage runt tunnelpåslaget. 
 
Beroende på bergkvaliteten kan det eventuellt även bli nödvändigt att förstärka 
bergskärningsdelen ovanför den förstärkta kragen. Bergförstärkningen utförs i så 
fall med bergbultar, eventuellt i kombination med bergnät.   
 
Efter att tunneln sprängts färdigt och permanentförstärkningen har utförts förses 
tunnelpåslagen med platsgjutna betongportaler. Tunnelportalerna utförs med en 
normal längd av 5 meter. Portalerna placeras med ett instick i tunneln på ca 3 m, 
räknat från hjässan på tunneln, varvid ett utstick på 2 meter erhålls. 
Bergförstärkningen för tunneln och påslaget är dimensionerad utan någon 
bärande portal.  
 
Om det vid detaljprojektering i senare skede visar sig nödvändigt att utföra en 
portal som tar last kan en möjlig lösning vara en motgjuten konstruktion eftersom 
en slankare konstruktion omöjliggör underhåll och utbyten av bakomliggande 
förstärkning. Eftersom krav på tätskikt och kontaktinjektering riskerar att göra 
konstruktionen så styv att den tar last vid rörelser kan det behövas deformerbara 
material i övergången. I någon form av slutskede av ett brottförlopp kan 
konstruktionen behöva ta last av löskärna om kontaktzonen är deformerbar.    

5.8 Injekteringskoncept	
Injekteringsdesignen är baserad på konventionell förinjektering med cement i 
väggar och tak. Tunneln tätas i huvudsak för att klara funktionskrav för 
anläggningen och för att kunna driva och förstärka tunneln utan kompletterande 
tätningsinsatser. Då inga omgivningskrav finns utförs ingen injektering av tunnelns 
botten. 
 
En injekteringsklass utgör grunden för den förinjektering som utförs, se IK1 
(Injekteringsklass 1) på ritning 7043-13-088. Denna utförs med en hållängd på ca 
21 meter med ett överlapp om 4 meter. Injekteringshålen utförs med ett stick, 
avstånd mellan teoretisk tunnelkontur och borrhålsbotten, om 5 meter i vägg och 
tak, se ritning 7043-13-088. Som grundutförande injekteras varje hål med ett bruk 
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som har flytgräns 2 Pa och viskositet 0,02 Pas (motsvarar ca vct 0,8) under 15 
minuter med 2 MPa övertryck. Injekteringen avbryts om ett flöde på mindre än 2 
l/min uppmätts under två minuter, samtidigt som designtrycket (2 MPa) upprätt-
hålls. Om hålet har större sprickor eller kontakt med markytan kan bruksåtgången 
bli stor och designtrycket svårt att upprätthålla. Därför stoppas injekteringen om 
den totala bruksvolymen i hålet är större än 300 l. 
 
Injektering utförs med alla borrhål manschetterade, där de ännu oinjekterade har 
öppna ventiler. Om bruk kommer ur ett ännu ej injekterat hål, s.k. sambandshål, 
påbörjas injektering av sambandshålet omedelbart, så kallad samtida injektering. 
 
Om injekteringsbruk noteras in i tunneln, s.k. ytläckage, men designtrycket kan 
upprätthållas görs ingen åtgärd. Om designtrycket inte kan upprätthållas, eller om 
den synliga läckagemängden blir avsevärd väljs ett tjockare bruk eller 
injekteringen avbryts.  
 
Vid påslagen kan injekteringsskärmens längd och injekteringstrycket behöva 
anpassas. Behov av ytterligare injektering kan föreligga i anslutning till berget i 
zonerna. Vid zonberg vid södra påslaget borras 4 kontrollhål om 15 m för att 
identifera behov av splitspacing av injektering i väggar och tak, se IK2 
(Injekteringsklass 2) på ritning 7043-13-088. Splitspacing innebär att ytterligare hål 
borras och injekteras mittemellan de hål som redan är utförda. 
 
Prognosticerade injekteringsklasser redovisas i Ingenjörsgeologisk prognos, 
handling 7043-13-016 ritning 7043-13-085 och tillhörande beteckningar 7043-13-
086.  

5.9 Vatten‐	och	frostisolering	
Där erforderlig täthet ej uppnås för att uppfylla tekniska krav på inläckage, se 
kapitel 4.3, utförs kompletterande tätningsinsatser med konventionella insprutade 
dräner. Dränerna dimensioneras och utformas så de uppfyller i kapitel 4.2 och 4.3 
ställda krav. 

6 Övrigt	

6.1 Osäkerheter	
Prognosen baseras på olika datakällor. De undersökningar som utförts i projektet 
är följande:  

 Kärnborrning till tunnelnivå samt kartering och karaktärisering av dessa  
 Ytkartering ovan mark  

All information som är en direkt observation värderas som säker i sitt läge. Med 
direkt observation menas exempelvis ytkartering och borrkärnekartering.  
 
All information som är en indirekt/tolkad information värderas som mindre säker i 
sitt läge. Med indirekt/tolkad observation menas exempelvis information från 
interpolerad data där resultatet behöver tolkas för att det ska vara användbart för 
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prognosarbete. Prognosen bygger i huvudsak på direkta observationer medan de 
indirekta observationerna har använts som stödjande underlag.  
 
Merparten av undersökningarna utgör endast stickprov i en mycket stor bergvolym 
och det blir därför ofrånkomligt att det, mellan dessa, finns luckor där det inte finns 
någon information om de verkliga förhållandena. Det karterade ytberget har i 
många fall utsatts för yttre påverkan i form av vittring. Detta gör att bedömningen 
vid sprickkarteringarna på dessa ytor kan vara mer osäkra med avseende på 
sprickbeläggning/sprickfyllnad, sprickvidd och övriga sprickegenskaper. Dock 
värderas dessa sprickobservationer i prognosen på samma sätt som 
sprickobservationer från kärnborrhål.  
 
Framtagande av Systemhandlingen har skett under kort tid varför omfattningen på 
undersökningar har anpassats till tidplaner, projektskede samt objektets typ och 
geografiska läge. 
 
Följande prognososäkerheter förekommer, men är ej oacceptabla: 
 

 Endast få bergblottningar förekommer inom undersökningsområdet och 
visar endast förhållanden i ytberget. 

 
 Lägen för provpunkter har endast mätts in med handhållen GPS innan 

kärnborrning utförts. Osäkerheter i såväl x-, y- som z-led är alltså stora, på 
meter- till 10-meter-skala. 

 
 Sprick- och foliationssymboler i plan på prognosritningen är endast 

illustrativa och anger ej exakt läge eller frekvens. 
 

 Mekaniska egenskaper har endast grovt uppskattats okulärt. Bedömning 
av övriga parametrar har också uppskattats okulärt men med hjälp av 
anvisningar i TDOK 2014:144. 

 
För att minimera osäkerheterna skulle ytterligare undersökningar kunna omfatta 
t.ex.:  

 Kompletterande kärnborrning 
 Geofysik 
 Kompletterande Jb-sondering 
 Kompletterande hydrauliska tester 

 

6.2 Kontrollprogram	
Kontrollprogram under drivning bör omfatta följande: 
 

 Kontroll av ingenjörsgeolgisk prognos 
 Verifiering av bärförmåga 
 Kontroll av injektering 
 Kontroll av utförda förstärkningsåtgärder 
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