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Abstract 
 

 
This master thesis highlights the risks associated with tunneling in land and mountains. In 
the report you will find questions raised from the authors. The questions were answered 
by the company Implenia, which built a tunnel in Vinsta that is linked to the main tunnel 
in the project E4 Förbifart Stockholm. You can also find answers from the company 
Zublin regarding the Södermalm tunnel. 
 
The purpose of the report was to get an insight into the tunneling process and analyze the 
risks that appeard in projects E4 Förbifart Stockholm and the Södermalmstunnel. 
 
Furthermore, the purpose was also to inform and reach out to others about those risks that 
may occur in a tunneling process. In addition to this, this work aims to enlightening all 
projectors about the importance of taking into account the above-mentioned risks at the 
design stage to prevent shuting down at the construction stage. 
 
The questions were answered through interviews with both companies regarding these 
projects. The projects were interesting to the authors because one company Implenia had 
to deal with a so-called leakage while making the tunnel. While the company Zublin was 
working with a so-called mountain race during their tunneling process. More about the 
handling of these events will be found later in this report. 
 
With the help of two compendiums and a doctoral and some webpages, the report was 
completed. This report is also limited to these two companies and their projects only. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete framhäver de risker som finns med tunneldrivning i jord och berg. I 
rapporten finner du som läsare framtagna frågeställningar från författarna. 
Frågeställningarna är besvarade av företaget Implenia som byggt en tunnel i Vinsta som 
är kopplad till huvudtunneln i projektet E4 Förbifart Stockholm. Du finner även svar från 
företaget Zublin angående projektet södermalmstunneln.  
 
Syftet med rapporten var bland annat att få en inblick på hur tunneldrivningsprocessen går 
till samt analysera dem riskerna som uppstod inom projekten E4 förbifart Stockholm och 
Södermalmstunneln.  
 
Vidare var även syftet att informera och nå ut till andra om dem risker som kan 
förekomma vid tunneldrivningsprocess. Utöver detta syftar det här arbetet till att upplysa 
samtliga projektörer om hur viktigt det är att ta hänsyn till ovannämnda risker vid 
projekteringsskedet för att hindra stopp vid byggskedet. 
 
Frågeställningarna besvarades genom intervjuer med båda företagen angående dessa 
projekt. Projekten var intressanta för författarna eftersom det ena företaget Implenia, fick 
hantera ett så kallat läckage under drivningen av tunneln. Medans företaget Zublin, 
handskades med ett så kallat ras under deras tunneldrivningsprocess. Mer om hanteringen 
av dessa händelser framkommer senare i denna rapport. 
 
Med hjälp av två kompendier och en doktorsavhandling samt ett fåtal webbsidor på nätet, 
blev rapporten fullbordad. Denna rapport är även begränsad till enbart dessa två företag 
och deras projekt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En tunneldrivningsprocess består av ett antal delprocesser. Inom dessa processer 
medföljer risker som kan påverka ett tunneldrivningsprojekt både ekonomiskt och 
tidsmässigt. 
 
Huvudriskerna på en tunneldrivningsprocess är geologiska risker och mekaniska risker. 
Dessa risker kan innebära att tidsplaneringen på ett projekt kan överskrida och att 
ekonomin kan passerar den planerade budget. 
 
I en geoteknisk undersökning får man fram bergkvalitén och detta är viktigt vid planering 
av projektet. Vid hinder som ras och vattenläckage är det viktigt att åtgärda dessa genom 
injektering och förstärkning.  
 
Under tunneldrivningsprocessen utförs arbetet genom utvald tunneldrivningsmetod. Ett 
flertals maskiner används då under arbetet. Maskinerna kräver en kontinuerlig service 
samt mekaniskt underhåll vid t ex stopp i maskin. 
 
Under projekteringen av ett projekt är det viktigt att analysera vilka risker som kan 
förekomma under byggskedet för att inte få ett stop i driften då det är kritiskt. 
 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilken typ av jord/bergart har man arbetat med? 
• Vilken tunneldrivningsmetod har man använt sig av vid arbetet?  
• Val av material vid utförande? 
• Har några speciella problem uppstått?  Exempelvis ras, stop i drivning, mekaniska 

fel m.m. 
• Vad har man gjort för att åtgärda problem?  
• Antal personal, antal maskiner och vilka material har man haft? 

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med examensarbete var bland annat at få en inblick på hur 
tunneldrivningsprocessen går till samt analysera dem riskerna som uppstod inom 
projekten E4 förbifart Stockholm och södermalmstunneln.  
 
Vidare var även syftet att informera och nå ut till andra om dem risker som kan 
förekommer vid tunneldrivningsprocess. Utöver detta syftar det här arbetet till att upplysa 
samtliga projektörer om hur viktigt det är att ta hänsyn till ovannämnda risker vid 
projekteringsskedet för att hindra stopp vid byggskedet. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Examensarbetet är avgränsat till två tunneldrivningsprojekt: E4 Förbifart Stockholm och 
Södermalmstunneln, varav det ena projektet E4 förbifart Stockholm är ett pågående 
projekt medan södermalmstunnel är ett slutfört projekt.  
 
Arbete har utgått ifrån intervjuer med Mät chef Johan Asplund som arbetar i Implenia, 
som är en utförande entreprenad på projektet E4 förbifart Stockholm och en intervju med 
arbetschef Andreas som arbetar i Zublin som utfört projektet Södermalms tunnel. Vidare 
är frågeställningar avgränsade till dessa två projekt.  
 
 
 
 
 
 
 

2 Metod  

2.1 Material 
 
Inspelning av intervjuerna genomfördes genom ljudinspelningsapp på mobiltelefon. 
Arbetet utfördes dessutom med hjälp av ett kompendium och en avhandling från 
föreläsare/ lärare på kungliga tekniska högskolan Therese Isaksson.  
 
 

2.2 Utförande 
Examensarbete utfördes genom intervjuer med Mät chef Johan Asplund på Implenia och 
Arbetschef Andreas på Zublin.  
Utöver detta genomfördes arbetet med hjälp utav två informationskällor. Den ena var ett 
kompendium angående geoteknik och bergarbete och den andra var en avhandling, båda 
skriva av föreläsare/ lärare på kungliga tekniska högskolan Therese Isaksson.  
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3 Resultat  

3.1 Implenia – Förbifart Stockholm 

3.1.1 Processanalys 

Vilken typ av bergart har man arbetat med?  

Bergart är ett fast oorganiskt ämne som man definierar genom dess mineraler och dess 
kemiska sammansättning och hur den är tillverkad. Vanligtvis delar man bergarterna i ett 
par huvudgrupper magmatiska bergarter, metamorfa bergarter och sedimentära bergarter. 
Sedimentära bergarter klassas som sämre bergarter och kräver mer förstärkning vid 
tunneldrivning. Bergarter genomgår en förändring jämt och ständigt och övergår i 
varandra och bildar olika typer av bergarter. Metamorfa bergarter bildas när olika 
bergarter utsätts för så stora tryck och ändrade temperaturer som leder till en omvandling. 
Detta kan ske exempelvis när kontinentalplattor krockar. Granit och gnejs är båda 
metamorfa bergarter som klassas som bra berg. I Stockholm är detta en vanlig blandning 
av berg som existerar. I allmänhet är granit ganska homogen både vad gäller 
sammansättning och sprickfrihet och är mycket fördelaktig för bergrum med stor 
spännvidd. (Isaksson Therese 2018)  

E4 Förbifart Stockholm är ett stort projekt som är i fullgång i dagens läge. I projektet 
byggs det en tjugo km lång tunnel, som blir en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö. 
Det är beräknat att ta cirka tio år att bygga klart E4 Förbifart Stockholm. Tunnelen byggs 
inte från en och samma öppning utmed hela sträckan. Utan man bygger öppningar på sju 
olika platser och gräver sig in till huvudtunneln, på så sätt går projekttiden snabbare. 
(Trafikverket (2018) 

En av dessa sju platser som man arbetar med är under Vinsta som ligger i västra 
Stockholm. Tunneln går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och 
fram till Lunda. Vinsta etappen beräknas att ungefär sex år. I Vinsta har man tre områden 
där man arbetar utifrån,  Johannelund, Förrådsgränd och Lövstavägen. (Trafikverket 
2018) 

Företaget Implenia är ett av flera företag som är med och jobbar med projektet E4 
Förbifart Stockholm. Dem jobbar bland annat med Vinsta etappen, där man har grävt sig 
fram till huvudtunneln. Företaget har två entreprenader som dem bedriver. Dem utgår från 
Lunda och arbetar söderut och når Johannelund projektet och västerut under Mälaren och 
når Lovö projektet. I tunneldrivningen har man arbetat i berg som består mestadels av 
granit och gnejs. Det är den bergartern som man har fåt ut ur sin geotekniska 
förundersökning. (Trafikverket 2018) 

( E4 Förbifart Stockholm) 
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Bilaga 1 

Vilken tunneldrivningsmetod har man använt sig av vid arbetet?  

I Projektet i Vinsta har en geoteknisk föreundersökning visat att man har berg som i 
mestadels består av granit och gnejs men även en liten del diabas. Men när man ska jobba 
i berget så tar man hänsyn till vad berget består av. (Asplund Johan. Mätchef Implenia. 
Intervju den 2018-04-03) 

Det finns olika tunneldrivningsmetoder man kan använda vid borrning av berg. Enligt 
litteraturen Maidl (1994), så finns det följande metoder: Konventionella metoder och 
Tunneldrivningsmaskiner. Den konventionella metoden använder man maskin typ: 
Borrning och sprängning, Road header och Grävare. Denna metod används vanligtvis i 
hårt berg som t ex granit, medelhårt berg t ex sandsten och jord t ex lera. 
Tunneldrivningsmaskiner som är den andra metoden använder man maskintyp: osköldade 
maskiner som TBM och sköldade maskiner som slurry/kombi, jord(EPB) och öppen. 
Denna metod används i hårt berg t ex granit, medelhårt berg/jord t ex sandsten/sand och 
jord t ex lera. 

Den vanligaste bergarten i Sverige är granit och gnejs. Därför är den vanligaste 
tunneldrivningsmetoden den konventionella metoden. Det finns olika 
tunnelsektioner/former som beroende på bergklasser/kvalitet kan användas vid 
tunneldrivning. Genom att välja rätt tunnelform kan man använda olika 
förstärkningsåtgärder för att få låga byggkostnader utan att riskera att minska säkerheten. 
Det finns många faktorer som spelar roll vid vilken typ av drivningsmetod som är mest 
lämplig att använda. Det kan vara t ex kontraktsrelaterade förhållande som byggtid, 
byggstart och projektspecifika som tunnellängd, tvärsnitt och form. 

I en tunnel kan storlek på tunnelarea och form ändras vid användning av den 
konventionella metoden. Även förstärkning av tunnlar som används t ex sprutbetong och 
bultar är en stor fördel som bidrar till att använda dem konventionella metoderna. Man 
använder konventionella drivningsmetoder i t ex berg som är så pass stabil att den inte 
kräver mekanisk stöttning. Man tillämpar denna metod oftast vid projekt med korta 
sträckor, där investeringskostnader är låga och etableringen kan ske snabbt. Faktorer som 
påverkar val av vilken typ av konventionell drivningsmetod är många, vissa av dem är 
bland annat: Kvalitet (tryckhållfasthet), stabilitet (Tiden då tunnel kan hålla utan att 
kollapsa då den inte varit utsatt för någon förstärkning) och bergets kvarthalt. Borrning 
och sprängning används då vatten förekommer i bra berg. Vid bergfront som är mindre 
bra kan man använda Road header eller grävmaskiner. Konventionella drivningsmetoder 
sker i ett upplägg av serie, för varje del genomförs ett arbete. Detta sker i en 
drivningscykel första stadiet för denna process är att man salvborrar med en hydraulisk 
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borrmaskin, sedan lägger man salvor där man vill spränga. När man har laddat med salvor 
på utvalda plaster så spränger man. Därefter måste man vädra tunnel för det uppstår 
spränggaser efter sprängning i följd med att man går ner i tunnelen med lastare och 
utschaktar utsprängda salvan. Sedan vill man få ner lös berg som finns kvar och det gör 
man med en maskin som skrotar. Därefter rensar man bort sten som finns kvar i följd med 
att man drift förstärker tunneln. (Isaksson. Theresa 2018) 

I Vinsta projektet har entreprenaden använt konventionella metoder för att genomgöra sitt 
arbete. Arbetare i detta projekt har varit bland annat yrkesarbetare som har kört borr och 
grävmaskiner och lagt salvor i berget mm. Vid tunneldrivningen kan det uppstå 
problem/hinder under processen. Vanliga problem kan uppstå som slitna rör till 
borrmaskiner som måste ändras samt andra mekaniska problem. 

När man har kommit igång med den så kallade drivningscykeln ligger alla dessa serier av 
aktiviteter på en kritisk linje, detta innebär att skulle det ske ett stop av t ex mekaniska fel 
så blir det direkt stillestånd i tunneldrivningen. Vilket är föröddande om det sker ett stop t 
ex mer än en timme eftersom det medför stora förluster och kostnader samt försening i 
tidsplanen. Därför har man valt att i Vinsta projektet att förebygga, underhålla och 
ständigt serva maskinerna.  (Asplund Johan. Mätchef Implenia. Intervju den 2018-04-03) 

Val av material vid utförande, antal personal och antal 
maskiner? 

Vinsta projektet är en av flera etapper där man jobbar med Förbifart Stockholm. Företaget 
Implenia är etablerade i Lunda området och arbetar med projektet. Under arbetet av 
tunneldrivning så kan det kräva mycket material beroende på vilka utmaningar 
entreprenörer genomgår. I Vinsta har företaget grävt en tunnel till huvudtunneln och 
använt sig av maskiner för att transportera material samt utnyttja material. Företaget har 
använt sig av t ex borrigg för att borra i berget, injektering utrustning för att injektera 
cement, sprutrobot för att spruta betong, lyftbord för att installera bult, hjullastare används 
som servicemaskin för att bära in injekteringscement och bult och höglyftare för att bära 
in material. På projektet fanns det ungefär sextio yrkesarbetare och fyrtio tjänstemän. 
(Asplund Johan. Mätchef Implenia. Intervju den 2018-04-03) 

I tunneldrivning kan det krävas att entreprenörer förstärker berget på olika sett beroende 
på hur berget ser ut. Vanliga sett att förstärka berg på är att arbetarna förstärker med 
armeringsmattor och stålbågar. Ett annat sätt att förstärka är också använda bergbultar och 
sprutbetong. 

Sprutbetong används väldigt ofta mycket av i tunneldrivningsprojekt och fungerar som 
vanlig betong. Det framställs genom att det sprutas av t ex en sprutrobot med hjälp av 
lufttryck sprutas mot en bergvägg sedan skall det härdas och torkas. Det finns två metoder 
för sprutbetong torrsprutning och våtsprutningmetoden. Vid användandet av 
våtsprutningmetoden tillsätts vatten tillsmans med betongmassan för att sedan pumpas 
upp till munstycket och med hjälp av lufttrycket sprutas det ut mot bergväggen. Vid 
torrsprutningsmetoden blandas betongmassan utan vatten men man tillsätter ändå vatten 
vid munstycket. Fördelen med sprutbetong är att det är formbart men är endast bärande i 
kombination med berget. Förstärkningen tar normalkrafter och reaktionskrafter men 
väldigt lite böj moment och funkar som en temporär förstärkning. Förstärkningen funkar 
även som tätning och stoppar mindre utfall av sprickor i berget t ex läckage samt mindre 
ras.  
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Bergbultar används som en förstärkning då det sammanbinder lösa block och får sämre 
berg att fungera som ett bärande enhet. Bultarna kan användas på t ex småblockigt berg 
då håller den ihop lösa block. Det finns även låsstensbultar som stoppar enstaka block att 
falla. Balkbildande bultförstärkning är ett sett att bilda ett bärande enhet då man pressar 
ihop takskiktet. Sedan finns det ingjutna, ej förspända och förspända bultar som används 
som förstärkning men i Sverige är den vanligaste förstärkningsbulten en ingjuten bult av 
kam stål ej förspänd. (Isaksson. Theresa 2018) 

I Vinsta projektet har företaget varit i kontakt med dåligt berg som har haft djupa sprickor 
och läckage av vatten. Det har lett till att de har fått använda sig av mycket material som 
cementpasta och sprutbetong. Med hjälp av deras sprutrobot har man sprutat betong för 
att förstärka berget och så har arbetare använt sig av deras injekteringsutrustning för att 
injektera med cement för att stoppa läckage och täta i sprickorna. Arbetet av projektet har 
krävt väldigt mycket sprängmedel, injekteringscement, anläggningscement, bultar och 
sprutbetong.  

 

 

3.1.2 Riskanalys 

 

Har några speciella problem uppstått?  Exempelvis ras, stop i 
drivning, mekaniska fel m.m. 

Företaget Implenia har vid Vinsta projektet använt sig av konventionella 
tunneldrivningsmetoden sprängning och borrning. Vid denna metod kan det förekomma 
vissa problem och hinder. Men även förutsättningarna i berget kan ge hinder i 
tunneldrivnings processen  

Överlag är tunnel projekt stora och dyra att genomföra. Lagar och regler måste följas vid 
genomförandet. Hänsyn till trafik, miljö och allmänhet är en av flera saker som måste 
prioriteras. Ett fler antal personer är inblandade i ett sådant projekt ingenjörer, 
geotekniker, tunnelspecialister, konsulter och yrkesarbetare mm. Geotekniska och 
geologiska undersökningar görs innan projektet kan starta eftersom det alltid finns en vis 
osäkerhet angående jordens/bergets innehåll och vilka förutsättningar man har. (Isaksson 
Theresa 2002) 

Vid planering av tunnelprojekt är det viktigt att det genomförs noggranna undersökningar. 
Förutom geotekniska och geologiska undersökningar behöver projektören göra val av 
materia samt mängd av material. Projektet kräver även rätt maskin val för utförandet av 
arbete. Undersökningar under projektering leder sedan till kostnadsberäkningar där man 
beräknar ungefärlig kostnad för att utföra projektet. Tidsplan blir en stor del av hur 
mycket projektet i slutändan kommer att kosta. (Isaksson Theresa 2002) 

Risker i projektet kan därför delas upp i olika faktorer t ex risker relaterade till 
konstruktionen, utförande av arbete, kontraktrelaterade, ekonomiska, politiska och 
fysiska. (Charoenngam & Yeh, 1999; Chapman et al, 1981). Nedan finns en beskrivning 
för risker (se bilaga 3) 
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Bilaga 2 Categories of risk after Charoenngam &Yeh (1999).  

 

 

 

 

 

Construction-related risk factors Contractual and legal risk factors 
Construction delay Delayed dispute resolution 
Changes in the work Change order negotiation 
Availability of resources Delayed payment on contract and extras 
Delayed site access Insolvency of contractor or owner 
Damage to persons or property Financial and economic risk factors 
Late drawings and instructions Inflation 
Defective design Funding 
Cost of tests and samples National and international impacts 
Actual quantities of work Political and societal risk factors 
Performance-related risk factors Environmental issues 
Defective work Regulations (e.g. safety or law) 
Productivity of equipment Public disorder 
Productivity of labour Physical risk factors 
Conduct hindering work performance Subsurface geological conditions 
Suitability of materials Subsurface hydrogeological conditions 
Accidents Acts of God (earthquake, fire etc.) 
Labour disputes 

 

I Vinsta projektet har man haft lite problem med själva berget. Vid sprängning och 
borrning av berget så uppstod det läckage i dem djupa sprickorna berget hade. Problemet 
med att få läckage är ett vanligt problem som uppstår under ett tunnelprojekt. Detta hinder 
kräver tätning och injektering i berget som tar tid och en hel del material går åt.  

Förutom läckage i berget så hade entreprenörerna vardagliga problem som förekommer 
under ett tunnelprojekt. T ex slitage av rör på maskinerna, mekaniska fel på maskiner och 
slut på material, leverans problem.  

 

3.1.3 Åtgärder 

Vad har man gjort för att åtgärda problem?  

Under projekteringen vill man försöka förutse vilka risker som kan uppstå och hur detta 
ska åtgärdas samt att detta ska räknas med i tidsplaneringen. 
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Under Vinsta projektet hade entreprenörerna problem med vatten läckage i berget. Detta 
förekommer i tunnelprojekt och kan åtgärdas. Beroende på storlek på sprickorna och 
läckaget bestäms åtgärdes metod samt tid och mängd material. Lösning vid läckage är 
tätning och injektering. Under tunneldrivningscykeln har yrkesarbetarna i projektet fått 
förinjektera extra mycket pga vatten läckaget. Ibland kan det även behövas att 
efterinjektera på vissa ställen där det behövs. Vid injektering läggs en injekteringsskärm 
därefter injekterar arbetare med cementpasta. När ett läckage problem uppstår kan det 
ibland krävas mycket injektering. Detta kan påverka tidsplanen på tunneldrivningscykeln 
t ex att efter arbetarna injekterat att dem lägger en salva och efter sprängning få gå in och 
injektera igen eftersom den första förstärkningen inte räckte eller att läckaget inte fått ett 
stoptryck.  

(Princip för injektering) 

 

Bilaga 3 

På arbetsplatsen sker det ofta problem med material och maskiner. Det kan ske mekaniska 
fel och även slut på förbrukat material. Etappen i Vinsta har företaget Implenia valt att 
använda än förbyggande metod. Det sker genom att ständigt försökt vara steget före vid 
problemlösning men bland annat mekaniska hinder. Företaget har valt att förbygga såna 
problem med service av maskiner och med reservlager av slangar, rör och andra 
reservdelar. Dem har också en skiftgående mekaniker som är på plats ifall det skulle vara 
så att det skulle behövas. 

Eftersom E4 Förbifart Stockholmsprojektet är så stor finns flera etapper som kopplas till 
huvudtunneln. I Vinsta finns en etapp, sedan finns det flera andra etapper nära till endast 
några kilometer. I och med att dem andra projekten ligger så nära intill så kan dem hjälpa 
varandra med exempelvis material och maskiner. Företaget har transportmedel för att 
transportera till och från maskiner ifall det skulle behövas. (Asplund Johan. Mätchef 
Implenia. Intervju den 2018-04-03) 
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3.2 3.2   Zublin - Södermalmstunneln 

3.2.1  Processanalys 

 Vilken typ av bergart har man arbetat med? 

En jordart byggs vanligen upp av ett eller flera kontraktioner som t.ex. lera, silt, sand, 
grus, sten eller block. Olika jordarter skiljer sig från varandra genom bland annat 
mineralsammansättning och inre uppbyggnad.  

Morän är den vanligast jordart i Sverige. Morän utgör 75 % av den översta jordtäcktytan i 
Sverige. Morän bildas direkt igenom materialavlagring från inlandsisen, med det menas 
att materialet inte utsätts för kornstorlekssortering. Morän är en osorterad jordart med sten 
och block utspridda i en finkornig grundmassa. 

Moränens sammansättning varieras mellan finkornig lermorän till grovkornig grusmorän 
det är beroende av berggrund som inlandsisen nöttas bort. Lermorän finns i område med 
skiffer- och kalkstensberggrund, medan sten, blockhaltiga sandiga moräner finn i 
urbergsområde. (Swedgeo 2018)  

En del av Södermalmstunnel byggdes under Maria Magdalena kyrkan. Den 24 januari 
2009 påbörjades arbetet av södermalmstunnel och avslutades 9 juli 2017. 
Södermalmstunneln sträcker sig från Söder Mälarstrand till Högbergsgatan. Tunneln går 
igenom berg hela vägen, förutom en kortare del under Maria Magdalena kyrka som går 
igenom morän/sand. (Andreas Carlsson- Arbetschef Infrastruktur Zublin -Intervju 2018-
04-04) 

Entreprenören för tunnelarbetet var företaget Zublin. Företaget som är en tysk 
konstruktions företag som har varit involverad i den svenska marknaden sedan 2005. 
Zublins uppgift i projektet var att bygga spår och servicetunnlar. (Diva 2014) 

 

Vilken tunneldrivningsmetod har man använt sig av vid arbetet?  
 

Vid tunneluppbyggnad är tunneldrivningsmetoden en process med många moment som 
måste utföras. Först görs en markundersökning, efter det påbörjas tunneldesign, och sist 
görs en undersökning för att ta reda på vilken bergart berget har. Tunneldrivningsmetoden 
och geologiska förhållanden är viktiga faktorer vid beräkning av tid och kostnader för 
tunnelarbetet. (Isaksson. Theresa 2018) 

Borrning av tunnlar började redan under 1800-talet i Europa, det första landet som 
började med tunnelborrning var England. När tekniken användes första gången i England 
var det ett lyckat försök. 1950–60 talet uppfanns det en ny teknik som kallas TBM 
(Tunnel Boring Machine). Borrhuvudet består av diskar och kuttrar, som gör det lättare 
att borra igenom berget. Denna teknik används vid tunneldrivningar i olika typer av berg. 
I Sverige börjades TBM tekniken användas sedan år 1977. Eftersom Sverige har hårt 
berg, och TBM tekniken är en bra maskinval för långa tunnlar upp till >1000m, så fanns 
det stor möjlighet att TBM skulle bli den mest använda tunneldrivningsmetod just i 
sådana miljöer. (Diva 2015) 
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I södermalmstunnel projektet utfördes konventionella metoden som 
tunneldrivningsmetod. Den konventionella metoden består av olika typer som borrning 
och sedan sprängning i hårt berg, samt användning av road header och grävning i jord och 
mjukare berg. Konventionella metoder är flexibla att jobba med då det går att ändra area 
och form på tunneln. De avvikelser som kan uppstå från den planerade ritningen är 
beroende på hur länge indrivning av borren är i berget. Ju längre indrivning, desto större 
avvikelse. Detta kan göra att tillräckligt med utrymme för sprängningen inte finns på 
grund av borrhålen inte har de avståndet som önskas. Den vanligast avståndet som drivs 
vid varje cykel är 0.5 till 6 meter och måste upprepas vid varje ny sträcka. Nackdelen med 
konventionell drivning är att byggnader blir instabila när byggandet är i tätbebyggt 
område. Detta pga. vibrationerna från sprängningen. En stor erfarenhet hos personalen 
krävs för att kunna använda metoden på rätt sätt. Problem med sättningar kan uppstå vid 
liten övertäckning och utan kompletterande åtgärder. 

 (Konventionella metoder se bilaga 1) 

(Isaksson. Theresa 2018) 

 

                 bilaga 4 

I de dåliga partierna av morän använde yrkesarbetarna sig av maskinen Road 
header. Road header är en elektrohydraulisk maskin. Används som 
utgrävningsutrustning som består av ett bomhagget skärhuvud som ger effektiv 
funktion vid grävning vägar, tunnlar och andra underjordiska grottor. Det betyder 
att det går att gräva utan sprängningsämne. Road header används i medelhårda 
berg och jord. Dessa maskiner är utmärkta då de kan användas även för att bryta 
ner kol och andra mineralstenar utan att orsaka några skadliga vibrationer.  

 (bild av maskinen road header se bilaga 2) 
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                      Bilaga 5 

 

 

 

Val av material vid utförande? 

 

Arbetet av södermalmstunnlen har behövt nyttja en större mängd olika material och 
maskiner som injekteringsmaskin för att injektera cement, borrning och sprängning för att 
kunna ta sig fram i tunneln, vanlig cement, sprutrobot för att spruta betong, bergbultar för 
förstärkning ovan jord, betong, cement, hjullastare användes som servicemaskin för att 
bära in injekteringscement, stålfiber mm. (Andreas Carlsson- Arbetschef Infrastruktur 
Zublin -Intervju 2018-04-04) 

I dagens läge i tunneldrivning används ofta sprutbetong vid byggande av tunnlar, genom 
en sprutrobot blir det möjligt att spara arbetskraft och tid. För att få livslängd krävs det 
skikttjocklek på minst 50mm. Betongtjocklek bestäms av berget kvalitet, spännvidden 
vad projektet ska användas till. Med hög hastighet betongmassa och med tryckluft mot en 
berg yta kan en stark betongförstärkning bildas. Sprut betong kan utföras på två olika sätt 
den första är torrsprutning och den andra är våt sprutning. Torr sprutning används vid 
betongreparation och mindre bergförstärkningsarbete. Torrsprutning är första metoden där 
en torr betongmassa slagtransporteras med hjälp av tryckluft som omedelbart tillsätts med 
vatten innan betongen når underlaget. Den andra metoden är våt sprutning som används 
till rationell bergförstärkning där det behövs hög kapacitet. Färdigblandad betongmassa 
pumpas genom ett slag och med hjälp av tryckluft, accelererande tillsatsmedel gör att 
betong fastnar vid av ex sprutning på tunneltak.  

Bergförankring används för att förstärka tunnlar, bergrum samt bergslänter ovan jord. 
Användning av bergförankring görs för att förstärka bergets svagheter för att få säker och 
beständig berganläggning. (Besab 2018)  

Under arbetet av södermalmstunnel märkte yrkesarbetarna i tunneln. Att de nådde ”fin 
sand” detta betyder att man kom fram till dålig jord som orsakade ras. Arbetarna använde 
sprutrobot för att spruta betong mellan rören så att de skulle få stop på sanden som läkte 



 

16 

in väldigt snabbt och bergbultar för att förstärka berget. Sedan har de använt sig av 
bergbultar för att kunna förstärka och undvika en till ras. (Andreas Carlsson- Arbetschef 
Infrastruktur Zublin -Intervju 2018-04-04) 

 

Antal personal, antal maskiner och hur material har man haft? 
 

Södermalmstunnel var ett stort projekt som behövdes mycket material, personal och 
maskiner. Som författarna på detta examensarbete har nämnt förut så hade det skett ett ras 
under arbetet. För att åtgärda raset kräver det många maskiner och personaler mm. I detta 
projekt arbetade tjugo tjänstemän, tjugo berg arbetare, trettio betong män och tio mark 
folk. Projektet har behövt många stora och små utrustningar som t.ex. när sanden började 
rinna använde arbetarna grävmaskin skopan för att hålla emot sanden och två stycken 
atlas copco maskiner, cement, tvåtusen femhundra kubik betong och brand/stål fiber. 
(Andreas Carlsson- Arbetschef Infrastruktur Zublin -Intervju 2018-04-04) 

 

3.2.2  Riskanalys 

Har några speciella problem uppstått?  Exempelvis ras, stop i 
drivning, mekaniska fel m.m. 
 

I tunneldrivningsarbete kan det uppstå hinder under projektets gång. När detta händer, 
kan det bli stop i projektet som kan leda till förseningar samt förluster. Hinder som kan 
uppkomma är t.ex. att materialet tar slut, maskinen slutar att fungera, personalskador osv. 

Ras händer när enstaka eller ett flertal lösa stenar och/eller block ramlar nedför en 
slutning eller stup. Ras uppkommer i branta bergslänter och friktionsjord som t.ex. sand 
och grus främst i vattendrag och särskilt där berggrund är uppluckrad eller har sprickor. 
Vid tunnelarbete används t.ex. schaktningsmaskin. I vissa delar av tunneln kan lösa stenar 
eller block orsaka ras i tunneln som gör att maskinen får funktions fel, eller att den blir 
fast under de lösa stenarna/block som har fallit. 
Ras i tunnlar kan orsaka många hinder/problem som t.ex. att arbetarna blir skadade, stop i 
projektet upp till ett år eller längre, beroende på hur stor ras det blir, tills man hittar 
passiva åtgärder. (Krisinformation 2018) 

I Projektet Södemalmstunnel var riskanalysen för projektet väl förberedd under de 
förutsättningar som rådde vid den tiden. Under Maria Magdalena kyrka hade de visat sig 
att man ska skulle komma fram till fyrtio meter morän jord som kräver markförstärkning 
för att genomföra tunneldrivningen vid detta område. Vid projekteringen hade 
projektörerna kommit överrens om att spiling d.v.s. långa ingjutna bultar som monteras i 
två rader runt tunnelperiferin, var den förstärkningslösningen som skulle passa projektet. 

(Spiling)  
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Bilaga 6 

Den elfte november 2011 när man arbetade under Maria Magdalena kyrkan då hade 
byggnaden av tunneln kommit halvvägs, där det hände något oförväntat när sand började 
läcka in. Arbetarna noterade sand läckage och valde att borra ytterligare en meter in i 
tunneln. Då började sanden rinna och orsakade ras.  Fem till tio kubik sand kom in vilket 
var väldigt svårt att hantera. 

 

Konsekvenserna av raset orsakade inga personskador eller materiella skador, däremot 
blev det skorsteneffekt i tunnel som orsakade sättning i Maria Magdalena Kyrkogården. 
Då blev det stop i projektet i ungefär ett år tills en bättre lösning var etablerad. (Andreas 
Carlsson- Arbetschef Infrastruktur Zublin -Intervju 2018-04-04) 

( Ras i södermalmstunnel)  

 

Bilaga 7 

3.2.3 Åtgärder 
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Vad har man gjort för att åtgärda problem?  
 

I dagens läge finns det avgränsat med bra berg att arbeta i. Kommande tunnelprojekt 
kommer att förmodligen ligga i dåligt berg. Genom ny och förbättrad teknologin kan 
katastrofala situationer undvikas. Det är viktigt att inte utföra tunneldrivning på jord och i 
berg som har liten bergtäckning då det ofta kan leda till enorma kostnader, detta har dock 
använts i vissa fall men väldigt få.  
 
Som författarna på detta examensarbete har nämnt så hade det skett ras i 
södermalmstunnel. Projektörerna hade bestämt att förstärka morän området under Maria 
Magdalena kyrka genom att använda sig av spiling. Problemet blev tydligt i efterhand, 
eftersom spiling blev ett misslyckat försök för att förstärka markområdet. På grund av 
avståndet mellan spilingen läckte nämligen moränsand igenom. 
 
Det tog ett år tills projektörerna kom på en bra lösning för att kunna fortsätta med arbetet. 
Lösning blev att man använde sig av jetgrouting metoden. Av denna metod fick man bra 
underlag för förstärkning med betongpålar och säkerheten för tunnelarbetarna. (Andreas 
Carlsson- Arbetschef Infrastruktur Zublin -Intervju 2018-04-04) 
 
Denna metod utvecklades år 1970 i japan. Slutet av 1970 började specialfirmor i Europa 
att använda sig av metoden. Användning av injektion i jord har ökat mycket på grund av 
utvecklingen av jetgrouting, jetgrouting är även användbar i finkornig jord. Till skillnad 
från den normala låtrycksinjektionen behålls inte jordens kornstruktur vid jetgrouting, 
däremot det bildas pålartade kroppar som består av jord och det injicerande bindemedlet. 
 
 
(Princip för Jetgroutingmetoden) 

  
Bilaga 8 

 
 
Jetgrouting används inte bara vid jordförbättring, utan metoden används också vid 
förstärkning vid tunneldrivning. Det har gjort att det har blivit lättare att göra förstärkning 
av jorden och avspärrning av grundvatten enklare och med mindre risk. Jetgrouting är en 
drivningsförstärkning som skall skydda personal och maskiner, förhindra sättningar och 
förbättra taktunneln. Om den injekterande jordkroppen är under grundvattenytan så måste 
grundvattentypen kontrolleras. 
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Fördelen med jetgrouting är att den gör bra underlag för förstärkning med sprutbetong 
samt frontstabiliteten höjs och säkerheten för tunnelarbetarna. Jetgrouting är lönsam för 
kortare tunnelsträckor och man får alltid löpande information om de kommande 
tunnelmetrarna. På grund av jetgrouting metoden har det blivit minskning på femtio till 
sextio procent sättningar jämfört med drivning av pilot tunnel. Jetgrouting metoden är 
lämplig vid små vattentryck upp till några meter och i grusigjord. 
Nackdelen med jetgrouting är vid högt vattentryck och finkorniga jordar räcker det med 
en liten lucka i injektionsskärmen kan det göra så att jorden rinner ut och orsakar 
problem. Det är därför Väldigt viktigt att göra fler lager skärmar med kombination av 
grundvattenhållning. För att man ska få bra täthet måste man borra i noggrannhet 
dessutom måste man vara noggrann med förundersökning så att konstruktion skall vara 
tät mot grundvatten.  
Utföring av jetgrouting är delad i tre steg. Steg ett: utförande av en spolborrning med en 
diameter av ca tio cm, Steg två: pålartade utspolning av jorden vid tillbakadragande av 
stången och inpressning av cement-bentonitblandningen med hjälp av en roterande 
högtrycksstråle, Steg tre: Upprepat. 
När det tillförs cementlösning, vatten och luft till munstycke då går det att utföra att 
utföra injektionen med 1-fas-, 2-fas- eller 3-fasstänger. Det som bestämmer 
diametern/bredd samt hållfasthet och genomsläpplighet för injektionskropp är geologin, 
pumptrycket, hastighet vid användning av röret och användning av metod/lösning.  
Isaksson Therese (2018)  
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Diskussion 
 
Vinsta projektet 

Geotekniska föreundersökning visade att berget var uppbyggd av granit och gnejs. Under 
tunneldrivningen uppstod det läckage. Det beror på att berg har olika bergklasser och 
under sprängning kan det ske djupare sprickor än planerat. Detta är svårt att förhindra då 
det inte kan kontrolleras. 
 
Södermalmstunnel 
 
Efter geotekniska undersökningen visade sig att tunneln skulle byggas i morän jord. 
Undersökningen visade även att under maria kyrkan skulle det vara ändrad jordart, sand. 
Det var räknat med under projekteringen att det skulle uppstå sand under området. Så 
raset var en risk man räknade med. Under projekteringen framstod det vilken riktning 
tunneln skulle byggas. Efter geotekniska förundersökningen kunde projektörerna 
konstatera att det inte var ett val att bygga runt sand området vid maria kyrka 

 

 

4.2 Slutsatser 
 
Arbetet har gett en inblick på hur tunneldrivningsprocessen går till då man utfört detta 
genom konventionella tunneldrivningsmetoder. Dessutom risker som kan förekomma då 
processen är igång.  
Riskerna för tunneldrivning arbete kan vara väldigt många, beroende på val av 
tunneldrivningsmetod kan riskerna avgränsas. Utöver det är riskerna begränsade beroende 
på jord/bergart.  
Stockholm består av mycket berg, granit och gnejs och jord av morän. Detta är fallet för 
de två projekt som är redovisade i examensarbetet.  
Eftersom det exsisterar så allvarliga risker med tunneldrivning är det viktigt att upplysa 
och förebygga risker vid tidigt skede. Upplysning till projektörer om riskerna som 
framgår ligger till grund till att ge en bättre arbetsmiljö samt ge ett bättre slutresultat i 
helhet. 
 

 

 
 
 
 
 

Vilken typ av jord/bergart har man arbetat med? 
I Vinsta etappen bestod berget av granit och gnejs och i södermalmstunneln bestod 
jorden av morän och sand 
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• Vilken tunneldrivningsmetod har man använt sig av vid arbetet? 

Tunneldrivningsmetoden för båda projekten har varit den konventionella metoden 
borrning och sprängning. 

• Val av material vid utförande? 

 
Företaget för Vinsta etappen har använt sig av t ex borrigg för att borra i berget, 
injektering utrustning för att injektera cement, sprutrobot för att spruta betong, 
lyftbord för att installera bult, hjullastare används som servicemaskin för att bära in 
injekteringscement och bult och höglyftare för att bära in material 
 
Zublin använde vid södermalmstunneln vanlig cement, sprutrobot för att spruta 
betong, bergbultar för förstärkning ovan jord, betong, cement, hjullastare användes 
som servicemaskin för att bära in injekteringscement, stålfiber mm. 

• Har några speciella problem uppstått?  Exempelvis ras, stop i drivning, 
mekaniska fel m.m. 

I Vinsta etappen blev det ett vattenläckage i berget och i Södermalms tunneln skedde 
det ett ras. 

• Vad har man gjort för att åtgärda problem?  

För att få stopp på läckaget vid Vinsta etappen fick yrkesarbetarna på projektet 
injektera berget med cementpasta. För att lösa problemet med raset vid 
södermalmstunneln fick arbetarna injektera och förstärka jorden genom en metod som 
kallas jetgrouting. 
 

• Antal personal, antal maskiner och vilka material har man haft? 
 

Företaget för Vinsta etappen har använt sig av t ex borrigg för att borra i berget, 
injektering utrustning för att injektera cement, sprutrobot för att spruta betong, 
lyftbord för att installera bult, hjullastare används som servicemaskin för att bära in 
injekteringscement och bult och höglyftare för att bära in material. På projektet fanns 
det ungefär sextio yrkesarbetare och fyrtio tjänstemän.  
 
I Södermalms projekt arbetade tjugo tjänstemän, tjugo berg arbetare, trettio 
betongarbetare och tio mark folk. Projektet har behövt många stora och små 
utrustningar som t.ex. när sanden började rinna använde arbetarna grävmaskin skopan 
för att hålla emot sanden och två stycken atlas copco maskiner, cement, tvåtusen 
femhundra kubik betong och brand/stål fiber 
 
 
 

 

 



 

22 

 



 

23 

5 Referenslista 
 
 

• (Isaksson Therese 2018) Geoteknik och bergarbete Stockholm Kungliga tekniska 
högskola) 

 

• (Trafikverket (2018). E4 Förbifart Stockholm. Hämtat 2018-04-16/ från 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-
lan/Forbifart-stockholm/) 

 

• Asplund Johan. Mätchef Implenia. Intervju den 2018-04-03 

 
 

• (Isaksson Theresa (2002) MODEL FOR ESTIMATION OF TIME AND COST 
BASED ON RISK EVALUATION APPLIED ON TUNNEL PROJECTS 
(Doktorsavhandling, Kungliga tekniska högskola, Stockholm) 

 

• (Charoenngam & Yeh, 1999; Chapman et al, 1981) 

 

• Swedgeo (2018) Jordarter. Hämtat 2018/05/01/ från:  
http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-
miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/lera-och-kvicklera/ 

 

• Diva (2014) Master Thesis Grouting Citybana.Hämtat 2018/04/20/ från:  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:731055/FULLTEXT01.pdf 

 

• Besab (2018) betongsprutning Hämtat 2018/04/16/ från  
http://www.besab.se/produkter-tjanster/berg/betongsprutning/ 

 

• Andreas Carlsson- Arbetschef Infrastruktur Zublin -Intervju 2018-04-04  

 
 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/
http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/lera-och-kvicklera/
http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/jordmateriallara/lera-och-kvicklera/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:731055/FULLTEXT01.pdf
http://www.besab.se/produkter-tjanster/berg/betongsprutning/


 

24 

• Krisinformation (2018) Ras och Skred. Hämtat 2018/04/ 14/ från:   
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-
naturolyckor/ras-och-skred 

 

o Road header (2018) Hämtad 2018-04-16 från 

(https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/mechanical-cutting-

equipment/roadheaders-for-mining/) 

 

• Isaksson Therese (2018) Jetgrouting metoden.  
Stockholm:Kungligatekniskahögskola 

 

• Diva (2015) Examensarbete inom  energi och miljö (2018-04-10) från : 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:844932/FULLTEXT01.pdf 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/ras-och-skred
https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/mechanical-cutting-equipment/roadheaders-for-mining/
https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/mechanical-cutting-equipment/roadheaders-for-mining/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:844932/FULLTEXT01.pdf


 

25 

6 Bilagor 
 

 

• Bilaga 1:  Trafikverket https://www.trafikverket.se/nara-
dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Tunnlar/ 

 

• Bilaga 2 : Risker tabell, tagen ur Categories of risk after Charoenngam &Yeh 
(1999). 

• Bilaga 3:Norconsult https://www.norconsult.se/vara-projekt/behovsprovad-
injektering/ 

 

• Bilaga 4: Konventionella metoder, tagen ur (Isaksson Therese 2018) 

 

• Bilaga 5: Road header, tagen ur  

(https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/mechanical-cutting-
equipment/roadheaders-for-mining/) 

 

• Bilaga 6: Spiling, http://projects.dr-sauer.com/taxonomy/term/50?page=4 

 

 

• Bilaga 7: Andreas Carlsson- Arbetschef Infrastruktur Zublin 

 

• Bilaga 8: Jetgrouting, https://www.researchgate.net/figure/Application-of-jet-
grouting-steps-after-Poh-and-Wong-2001_fig2_289534049 
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