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Förord 

Detta är ett examensarbete som utförts för avdelningen Betongbyggnad på Institutionen för 
Byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet omfattar 30 
högskolepoäng och är det avslutande momentet i vår civilingenjörsutbildning inom 
Samhällsbyggnad med inriktningen anläggningsprojektering. Arbetet utfördes för NCC AB 
och Byggs Sprutbetong AB i samband med byggandet av Norrströmstunneln som utgör en del 
av järnvägsprojektet Citybanan.  

Vi vill tacka:  

Företaget NCC AB och Byggs Sprutbetong AB samt dess anställda för att vi fått möjligheten 
att utföra vårt examensarbete hos dem. Detta har gett oss en större inblick i hur arbets-
processen ser ut vid drivning av en tunnel i stadsmiljö och ökat vår kunskap inom området 
sprutbetongförstärkning.  

Betongindustri AB för ett trevligt studiebesök samt för de provtagningar som utförts hos dem 
i samband med detta examensarbete. 

Alla inblandande från Vattenfall Research & Development på laboratoriet i Älvkarleby för de 
provtagningar som ni utfört. Speciellt tack till Jan-Åke Grändås som tog emot oss på 
studiebesök och svarade på de frågor som rörde provtagningarna på sprutbetongen.  

Lars Rosengren och Robert Swindell som hjälpt oss med frågor angående projekteringen och 
den geotekniska klassningen av Citybanan. Jonas Holmgren som bidragit med sin stora 
kunskap inom sprutbetong. Lars-Elof Bryne och Stefan Trillskott som hjälpt oss med de 
provtagningar vi utfört. Institutionen för byggvetenskap på KTH för att vi fått tillgång till 
deras laboratorium då vi utfört egna provtagningar på sprutbetongen. 

Slutligen ett särskilt tack till våra handledare. Från Byggs Sprutbetong AB, Ronny Frisk som 
alltid ställt upp och även varit beredd att svara på frågor och funderingar som dykt upp under 
arbetets gång. Samt från KTH Anders Ansell och Håkan Stille för all assistens och den 
kunskap ni delat med er.  

 

Stockholm, mars 2011 

Mauri Kettunen Linder 
Ozan Kilic 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

I samband med byggandet av Norrströmstunneln som är en del utav järnvägsprojektet 
Citybanan används sprutbetong som bergförstärkning. Bergkvaliteten är på många sätt 
avgörande för utformningen och dimensioneringen av denna typ av bergförstärkning. En 
vanlig bergklassificeringsmetod som används för att uppskatta bergmassans kvalitet är RMR-
metoden vilket även är den metod som tillämpas vid klassificering av bergmassan i 
Norrströmstunneln. I denna rapport har ett utav syftena varit att undersöka vilken påverkan 
bergkvaliteten i en tunnelsektion har på provtagningar och dimensioneringen av 
sprutbetongförstärkning. Detta har till stora delar undersökts genom att studera de dokument 
och bygghandlingar där krav och regleringar på provtagningar och dimensionering ställs. 
Undersökningen visade på att bergkvaliteten hade en betydligt större påverkan på 
dimensioneringen av sprutbetongförstärkning än på de provtagningar som utförs. 
Dimensioneringen påverkades dels av vilken geoteknisk klassning den tunnelsektion som ska 
förstärkas har tilldelats, där bergets karaktär och kvalitet är en utav de parametrar som vägs in 
beslutet. Den hade även en direkt påverkan då en tunnelsektion beroende på RMR-värdet 
erhåller en bergtyp som är indelad i bokstäverna A till D. Vid ett högt RMR-värde (> 70) 
vilket motsvarar mycket bra berg kan ett tunnare lager av sprutbetong appliceras jämfört med 
ett lägre RMR-värde. Bergkvalitetens påverkan på provtagningarna var begränsad till dess 
inverkan på den geotekniska klassningen. Gemensamt kontrollprogram berg, vilket är det 
dokument som reglerar omfattning och frekvensen på provtagningarna, styrs enbart av den 
geotekniska klassningen som för en tunnelsektion antingen är GK2 eller GK3. Bergets 
karaktär och kvalitet är bara en av flera parametrar som vägs in i beslutet om vilken 
geoteknisk klassningen en tunnelsektion ska tilldelas och har därmed en väldigt begränsad 
påverkan på provtagningarnas frekvens och omfattning. 

I Norrströmstunneln utförs kontinuerligt provtagningar på sprutbetongen för att säkerställa att 
bergförstärkningen kan uppfylla sin funktion på ett tillfredställande sätt. Vid dessa 
provtagningar har provresultaten visat stora variationer i de egenskaper som testats. Ett 
exempel på detta är tryckhållfastheten som varierat från 38,7 MPa till 80,1 MPa mellan de 
provtagningar som utförts. Detta trots att betongreceptet hos den sprutbetong som används vid 
förstärkningsarbetet alltid är densamma. Huvudsyftet med detta arbete har varit att identifiera 
orsakerna till de stora variationerna i tryckhållfastheten mellan provtagningar samt undersöka 
vart i ledet, från tillverkning till provtryckning, variationerna kan påträffas. Resultaten som 
fås kan sedan användas i vidare arbete i det fall det är önskvärt att mer noggrant identifiera 
vilka faktorer som orsakat variationerna i tryckhållfastheten mellan tidigare provtagningar. 
För att undersöka detta har resultaten från de tidigare utförda provtagningarna analyserats. Det 
har även utförts två egna provtagningar på sprutbetongen där de aktörer som medverkat är 
Betongindustri AB, KTH och Vattenfall Research & Development. När orsakerna till de höga 
variationerna i tryckhållfastheten undersöktes uppstod svårigheter i att isolera enskilda 
faktorers påverkan. Anledning till detta berodde till stora delar på att det fanns för många 
faktorer som kan ha påverkat sprutbetongen från tillverkningen vid fabrikerna fram till 
provtryckningen. De egna provtagningarna som utfördes utformades därför på ett sådant sätt 
att det skulle gå att identifiera vart i ledet variationerna i tryckhållfastheten kunde påträffas.  



Nedan följer en kort sammanfattning av de resultat och slutsatser som gjordes i detta 
examensarbete relaterade till variationerna i tryckhållfastheten.   
 

 Resultaten från de genomförda provtagningarna visade på stora variationer i tryck-
hållfastheten mellan provresultaten längs hela kedjan, från de gjutna kubproverna vid 
tillverkningen till de sprutade provformarna vid förstärkningsarbetet. Variationen 
mellan provresultaten var även ungefär i samma storleksordning oberoende av vart i 
ledet provtagningarna utförts. Då variationerna mellan provserierna inte i någon större 
grad påverkats av vart i ledet provtagningarna utförts, går det inte att utesluta att de 
faktorer som orsakat variationerna vid tillverkningen även kan ha orsakat vissa 
variationer längre ner i ledet.  
 

 Provresultaten som används för att bedöma om sprutbetongen uppfyller de krav som 
ställs är ett medelvärde av tre kubprover (en provserie) som sågas ut från samma 
provform. När provresultaten analyserades påträffades relativt stora variationer inom 
provserierna vilket kan ha bidragit till att ha ökat variationerna mellan provserierna. 
Om sprutbetongen i en provform inte är homogen kan det vara en förklaring till varför 
Byggs Sprutbetong AB har fått varierande resultat för olika kubprover, trots att de är 
utsågade från samma provform. Inhomogenitet i en sprutad provform kan bero på 
laminering, skiktning, varierande porositet eller av andra orsaker som har en påverkan 
på betongkvaliteten. 
 

 Provresultaten hade i vissa fall relativt låga värden på tryckhållfastheten i förhållande 
till de övriga proverna, vilket ökar variationerna mellan proverna. En anledning till att 
vissa prover erhåller låga värden på tryckhållfastheten kan bero på att sprutbetongen 
har utsatts för hög porositet eller laminering. Andra faktorer som kan orsaka låga 
värden på tryckhållfastheten hos en sprutbetong är sprickbildning genom kemisk 
krympning (autogen krympning) och/eller uttorkningskrympning.  
 

 Provåldern hos en sprutad provform och mätosäkerheten vid provtryckning bedömdes 
ha en mindre betydelse på variationerna i tryckhållfastheten mellan provtagningar. 
 

 

 

 

 

 



Abstract  

In connection to the construction of Norrströmstunneln, which is part of the railway project 
Citybanan, shotcrete reinforcement is used as rock support. The rock quality is in many ways 
critical to the design and dimensioning of this type of reinforcement. A common rock 
classification method used to estimate the rock mass quality is the RMR-method which is also 
the methodology used to determine the rock mass in Norrströmstunneln. One of the purposes 
of this report was to examine how the rock quality affects sampling and dimensioning of the 
shotcrete reinforcement in a tunnel section. This has largely been investigated by studying the 
construction documents from which requirements and regulations on sampling and 
dimensioning are stated. The investigation revealed that the rock quality had a considerably 
larger influence on the dimensioning of the shotcrete reinforcement than on the sampling. The 
design was partly influenced by the geotechnical classification that a tunnel section is 
assigned, where the rock character and quality is one of the parameters considered in the 
decision. It also had a direct impact when a section of the tunnel, depending on the RMR-
value receives a rock type graduated in letters A to D. At a high RMR-value (> 70) which 
corresponds to very good rock, a thinner layer of shotcrete can be applied compared to a 
lower RMR-value.  The rock qualitys influence on sampling was limited to its effect on the 
geotechnical classification. Gemensamt kontrollprogram berg, which is the document that 
regulates the extent and frequency of sampling, are governed exclusively by the geotechnical 
classification which for a tunnel section is either GK2 or GK3. The rock character and quality 
is just one of several parameters that are taken into account when the geotechnical 
classification of a tunnel section is determined. Therefore it has a very limited impact on the 
frequency and extent of the sampling.  

In Norrströmstunneln the shotcrete is continuously tested to ensure that the rock 
reinforcement can fulfill its function in a satisfactory manner. The test results of these samples 
have shown large variations in the properties tested. An example of this is the compression 
strength which ranged from 38.7 MPa to 80.1 MPa. This is despite that the concrete recipe of 
the shotcrete is always the same. The main purpose of this report has been to identify the 
causes of the variability in compressive strength between samples and examine in which part, 
from manufacturing to pressure test, variations may occur. The results obtained can then be 
used in further work in the case were it is desirable to more accurately identify the factors that 
cause variations in compressive strength between sampling. The results of previously 
conducted tests have been analyzed to investigate these variations. Two additional samplings 
have also been performed on the shotcrete in which the actors involved were Betongindustri 
AB, KTH and Vattenfall Research & Development. When the reasons for the high variability 
in compressive strength were examined, difficulties were encountered in isolating the 
influence from individual factors. Reason for this was due largely to the existence of the many 
factors that could affect the shotcrete from production at the plants until the pressure test. The 
two additional samplings was therefore designed in such a way that it would be possible to 
identify in which part the variations in compressive strength could occur.  



Below is a brief summary of the results and conclusions made in this thesis related to the 
variations in compressive strength.  
 
• The results from the conducted samplings showed a wide variation in compressive strength 
between samples along the entire chain, from the manufacturing of the molded cube samples 
to the sprayed samples in the reinforcement process. The variation between the test results 
were also roughly the same size, regardless of where in the chain the concrete was tested. Due 
to the fact that the variations were not significantly influenced by where the concrete was 
tested, it cannot be excluded that the factors causing variations in the production also may 
have caused some variations further down the line. 
 
• The test results used to determine whether the shotcrete fulfills the requirements stated, is 
based on a mean value of three cube samples (a test series) which has been cut from the same 
test mold. When the test results were analyzed relatively large variations within the test series 
where encountered. This may have contributed to increase the variations between the different 
test series. If the shotcrete in a sample form is not homogeneous, it may be one explanation 
for why Byggs Sprutbetong AB has received mixed results for different cube tests, although 
they all came from the same test form. Inhomogeneity in a sprayed sample form may be due 
to lamination, stratification, varying porosity or other causes that have an impact on concrete 
quality.  
 
• The test results had in some cases low values on the compression strength compared to the 
other tests, which increases the variability between samples. One of the reasons that samples 
sometimes receives lower values on the compression strength, may be because the shotcrete 
has been exposed to high porosity or lamination. Other factors that can cause low values on 
the shotcretes compression strength are cracking through chemical shrinkage (autogenous 
shrinkage) and / or drying shrinkage.  
 
• The test age of a sprayed sample form and uncertainties due to pressure testing was found to 
have a lesser impact on the variations of compressive strength between samplings. 
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1. Inledning 

1.1  Introduktion 
Citybanan är ett mycket stort och komplext järnvägsprojekt som är tänkt att fördubbla 
järnvägskapaciteten genom Stockholm när det är klart år 2017. Projektet är uppdelat i olika 
entreprenader där Byggföretaget NCC AB arbetar med den enskilt största entreprenaden som 
heter Norrströmstunneln vilket även är den del där detta examensarbete har utförts. 
Norrströmstunneln kommer efter att den är färdig att bestå av en bergtunnel och en station 
med en total längd på 1048 meter. När berget sprängs ut vid tunneldrivning behöver 
bergmassan förstärkas upp vilket görs med sprutbetong. I Norrströmstunneln utförs 
bergförstärkning av ett dotterbolag till NCC AB som heter Byggs Sprutbetong AB. Detta 
examensarbete behandlar till största del de provtagningar som utförs på sprutbetongen och 
sprutbetongförstärkningen samt bergkvalitetens inverkan på provtagningarna och 
förstärkningsbehovet. 

1.2 Syfte 
I Norrströmstunneln utförs en stor mängd omfattande provtagningar på sprutbetong-
förstärkningen i syftet att säkerställa att den uppfyller sin funktion som bergförstärkning. 
Resultaten från tidigare utförda provtagningar visar på stora variationer i egenskaperna hos 
sprutbetongen. Detta examensarbete har fokuserat på de variationer som påträffas i 
tryckhållfastheten då det på grund av begränsade resurser och tid är svårt att undersöka alla 
egenskaper. Varför tryckhållfastheten har valts att undersökas och inte andra egenskaper beror 
på att den ger en bra uppskattning om sprutbetongens generella kvalitet.  

Huvudsyftet med detta arbete är att identifiera orsakerna till de stora variationerna i 
tryckhållfastheten mellan provtagningar samt undersöka vart i ledet, från tillverkning till 
provtryckning, variationerna kan påträffas. Detta kan sedan skapa underlag för vidare studier 
där mer specifika orsaker undersöks. Om det skulle gå att minska variationerna i 
provresultaten kan det finnas möjligheter till att minska provfrekvensen. Provtagningar är en 
tidskrävande och kostsam process som delvis kan orsaka störningar i förstärkningsarbetet. Det 
är därför av intresse att inte utföra fler provtagningar än nödvändigt. 

I arbetet har det även undersökts vilka dokument och bygghandlingar som reglerar och ställer 
krav på provtagningarna och dimensioneringen av sprutbetongförstärkningen. Detta har gjorts 
för att få en bättre bild av vad som påverkar frekvensen och omfattning av provtagningarna. 
En sprutbetongförstärkning påverkas även till stor del av bergmassans kvalitet och 
egenskaper. Ett bisyfte med detta examensarbete har därför även varit att undersöka vilken 
påverkan bergkvaliteten har på dimensioneringen av sprutbetongförstärkning och de 
provtagningar som utförs på sprutbetongen. 
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1.3 Metod 
I det inledande skedet av detta examensarbete utförde författarna en litteraturstudie i syfte att 
öka förståelsen inom de områden som behandlas i examensarbetet. Större Delen av denna 
litteraturstudie presenteras som bakgrund i kapitel 2. För att undersöka vad som orsakar de 
stora variationerna i tryckhållfastheten har tidigare provtagningar analyserats. Det har även 
utförts två egna provtagningar på sprutbetongen där de aktörer som medverkat är 
Betongindustri AB, KTH och Vattenfall Research & Development. Vilken påverkan 
bergkvaliteten har på provtagningarna och dimensioneringen av sprutbetongförstärkningen 
har till stora delar undersökts genom att studera de dokument och bygghandlingar där krav 
och regleringar på provtagningar och dimensionering ställs. Författarna har även varit i 
kontakt och haft flertalet samtal med kunniga och delaktiga personer inom områdena 
Citybanan, bergmekanik, bergteknik, sprutbetong och sprutbetongförstärkning. I samband 
med examensarbetet har det även gjorts besök hos Betongindustri AB:s fabrik i Hammarby 
Sjöstad där sprutbetongen tillverkas. Ett besök gjordes även på Vattenfall Research & 
Development laboratorium i Älvkarleby där sprutbetongens egenskaper undersöks och testas. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på sprutbetongen i sprutbetongförstärkningen och behandlar till 
exempel inte samverkan från de bergbultar som frekvent används. Då huvudsyftet har varit att 
undersöka variationer i tryckhållfastheten har ingen större vikt lagts vid övriga egenskaper 
hos sprutbetongen som sprickhållfasthet, böj- och draghållfasthet mm. Vidhäftningens roll har 
till viss del behandlats då denna egenskap till mycket stor del är beroende av bergkvaliteten. I 
rapporten har ingen form av utredning gjorts med hänsyn till utförandet av de provtagningar 
och metoder som inte författarna själva har utfört. Det har därmed antagits att de metoder som 
använts följer de regler och krav som ska gälla, exempelvis Svenska Standard (SS) och 
Europa Standard (SS-EN). Vid analys av variationer i tryckhållfastheten hos sprutbetongen 
har främst två parametrar använts vilket är Standardavvikelse och Variationskoefficienten. 
Standardavvikelsen och Variationskoefficienten ger en bra uppskattning om variationerna 
inom en population och har av den anledningen valt att användas i denna rapport.  
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2. Bakgrund 

2.1 Citybanan 
Idén om att öka Stockholms järnvägskapacitet och som i ett senare skede ledde till byggandet 
av Citybanan grundades redan 1988, Trafikverket (2011). SJ:s banavdelning, numera 
Trafikverket, tog då fram två förslag för utbyggnaden av Stockholms järnväg. Det ena 
alternativet var en tvåspårig tunnel mellan Tomteboda och Årsta. Det andra alternativet var att 
bygga ett nytt spår mellan Stockholms central och Stockholms södra samt två nya spår på en 
bro över Årstaviken. Inget slutgiltigt beslut fattades då förslagen ansågs ha för stor påverkan 
på kulturmiljön vid Riddarholmen. Dock så konstaterades det att en ökning av järnvägs-
kapaciteten var nödvändig för framtiden. 

År 1991 presenterades Dennispaketet som var en överenskommelse mellan moderaterna, 
socialdemokraterna och folkpartiet att göra stora satsningar på väg- och kollektivtrafiken i 
Stockholmsregionen under perioden 1992-2005, Dennispaketet (1996). Dennispaketet var 
tänkt att underlätta för att de miljömål som antagits av riksdagen mellan åren 1988-1991 
skulle kunna uppfyllas samt att minska luftföroreningarna i Stockholmsregionen. Bland 
miljömålen fanns bland annat att minska kväveoxider med 30 procent till 1995 och med 50 
procent till år 2000 jämfört med andelen utsläpp av kväveoxider från år 1988 samt att inte öka 
koldioxidutsläppen. Den 29 september 1991 skrev de tre partierna under Dennispaketet som 
omfattade satsningar på arton miljarder för investeringar i vägar och sexton miljarder för 
utbyggnad av kollektivtrafiken. Väginvesteringarna var tänkt att finansieras med biltullar och 
kollektivtrafiken med landstingsmedel och statliga anslag. I satsningar på kollektivtrafiken 
ingick att bygga ett tredje spår mellan Stockholms central och Stockholms södra samt två nya 
spår på Årstabron.  

Dennispaketet skrotades den 6 februari 1997 och berodde enligt en artikel från Fria Tidningen 
på ett för stort motstånd från aktivister och intresseorganisationer, Fria Tidningen (2007). 
Bland de som protesterade för att få bort Dennispaketet fanns bland annat ungdomsförbund, 
fältbiologer och Svenska Naturskyddsföreningen. Protesterna rörde främst de omfattande 
satsningarna på byggandet av motorlederna som ansågs skulle öka utsläppen av växthusgaser 
och luftföroreningar samt orsaka andra störningar från trafiken. Däremot var de protesterande 
för en fortsatt satsning på förbättringar och utveckling av kollektivtrafiken. Även fast 
Dennispaketet inte ledde till några direkta framsteg varken när det gällde Årstabron eller det 
tredje spåret, så visade det på att det fanns ett stort intresse för att fortsätta förbättra 
kollektivtrafiken och utveckla Stockholms järnvägsnät. 

Den 14 december 2000 ger regeringen i uppdrag åt Banverket att ta fram en plan gällande 
utökandet av spårkapaciteten genom centrala Stockholm med Regeringsbeslutet I 75, 
”Uppdrag att planera för en utökad spårkapacitet genom centrala Stockholm”, Trafikverket 
(2000). Syftet med regeringsbeslutet var att skapa en långsiktig och miljöanpassad 
helhetslösning för kollektivtrafiken. Banverket skulle även föra förhandlingar gällande 
finansieringen av den tänkta lösningen med parter som skulle gynnas av denna satsning. 
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Målsättningen med beslutet var att den utökade spårkapaciteten skulle vara klar att användas 
senast 2011. 

I enlighet med Regeringsbeslutet I 75 så presenterade Banverket i februari 2002 en förstudie 
med tre förslag: 

 Kungsholmenbanan, en tvåspårig tågtunnel mellan Älvsjö och Tomteboda som 
passerar under Kungsholmen.  

 

 Tredje spåret, ett nytt spår längs med befintliga spår utmed Centralbron.  
 

 Pendeltågstunneln/Citybanan, en tvåspårig tågtunnel mellan Stockholms södra och 
Tomteboda via Stockholms city.   
 

Förstudien visade även på att den bästa lösningen för att uppfylla regeringens krav om att 
skapa en långsiktig och miljöanpassad helhetslösning för kollektivtrafiken genom centrala 
Stockholm var alternativet Citybanan, Trafikverket (2005). Banverket utförde sedan en 
järnvägsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som överlämnades till regeringen den 16 
april 2004 för att pröva förslaget Citybanan enligt 17 kap. Miljöbalken. 

Miljöbalken 17 kap. 1 §: ”Regeringen skall pröva tillåtigheten av nya verksamheter av 
följande slag”  

Punkt 3: ”Järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av 
minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik” 

Förslaget om att bygga Citybanan fastslogs den 3 mars 2005 då förslaget prövats och 
godkänts enligt 17 kap. Miljöbalken, Trafikverket (2005). Banverket fick därmed tillåtelse att 
fortsätta med projekt Citybanan förutsatt att dessa krav uppfylldes: Citybanan ska utformas 
och dimensioneras så att det går att utrymma tunnlar och stationer om en olycka inträffar, 
järnvägsspåren i tunnlarna får inte användas för godstrafik om inte dispens ges, en 
programplan ska upprättas som visar skadlig påverkan och störningar främst relaterad till 
byggskedet samt förslag på åtgärder om dessa inträffar samt en plan på hur jord- och 
bergmassorna ska tas tillvara på.  

Den officiella byggstarten startade i januari 2009 och mer än 20 år efter att idén om att bygga 
Citybanan grundades är arbetet nu i full gång, Trafikverket (2011). Citybanan kommer 
sammanlagt att utgöra cirka sex kilometer dubbelspårig järnvägstunnel, två nya stationer samt 
en service- och räddningstunnel som löper parallellt med järnvägstunneln. Den 
tunneldrivningsmetod som används vid byggandet av Citybanan är sprängning. Innan 
sprängning sker så måste först en stor mängd hål borras i berget där sprängämnet ska 
appliceras, vilket för en dubbelspårstunnel innefattar cirka 200 borrhål för varje sprängsalva. 
Efter sprängning transporteras det bortsprängda bergmassorna bort för att krossas och 
återanvändas. Delar av bergmassorna återanvänds vid byggandet av Citybanan och resterande 
används vid andra byggen runt om i Stockholms län. Den totala massan berg som kommer att 
ha sprängts ut vid byggandet av Citybanan är cirka 4,3 miljoner ton. Efter det att bergmassan 
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2.2 Sprutbetong 
Sprutbetong består av ballast, cement, vatten och diverse olika kemiska tillsatsmedel, Ansell 
& Holmgren (2010). Sprutbetongen kan materialmässigt inte likställas med vanlig gjuten 
betong då den normalt innehåller finare partiklar, har en högre cementhalt och blandas med en 
tillstyvnadsaccelerator. Detta bidrar till att sprutbetongen får en annan mikrostruktur än vanlig 
betong som bland annat ökar krympningen. Sprutbetong används huvudsakligen för 
släntstabilisering, reparationsarbeten och som bergförstärkning vid tunnelbyggen. En annan 
avgörande skillnad mellan sprutbetong och vanlig gjuten betong är appliceringsmetoden 
vilket behandlas i kapitel 2.3. 

Sprutbetongen kan delas in i två delar, cementpasta och ballast där cementpastan verkar som 
sprutbetongens bindemedel och uppstår genom cementhydration när cementpartiklarna 
reagerar med vatten, Lagerblad et al. (2006). Idag blandas ofta tillsatsmedel in i sprutbetongen 
för att uppnå olika önskade egenskaper som exempelvis snabbare tillstyvnadshastighet, 
förbättrad pumpbarhet och förbättrad sprutbarhet. Även fibrer av olika material och typer kan 
blandas in i betongmassan för att förändra sprutbetongens egenskaper. De olika typerna av 
beståndsdelar som en sprutbetong utgör har varierande egenskaper och kvalitet. Det är därför 
viktigt att anpassa sammansättningen utifrån de egenskaper som söks.  

2.2.1 Cement 

I Norrströmstunneln används cementtypen Portlandcement som till huvuddel består av 
kalksten och lera. Kalkstenen och leran hettas upp till en temperatur på cirka 1500 ˚C och 
bildar cementklinker. Cementklinkern kyls sedan av och krossas till ett fint material som 
blandas med gips till slutprodukten Portlandcement, Lagerblad et al. (2006). Portlandcement 
är av typen anläggningscement och används ofta i tunnelbyggen där det ställs krav på 
sprutbetongens värmeutveckling och sulfatresistens. När cementpastan hårdnar genom 
hydration sker en värmeutveckling i materialet. Vid användning av anläggningscement i 
betongblandningen blir denna värmeutveckling relativt låg vilket minskar risken för 
temperatursprickor. En sprutbetong som innehåller anläggningscement kan blandas med 
mindre vattenmängd än många andra cementsorter vilket ger ett lågt värde på 
vattencementtalet (vct). Detta lämpar sig bra i arbeten där höga krav ställs på beständighet och 
hållfasthet, Cementa (2003). 

2.2.2 Vattencementtalet 

Vattencementtalet, är viktkvoten mellan vatten och cement och beräknas enligt Ekv. 2.1. 
Förhållandet mellan den mängd vatten och cement som finns i en betongblandning har stor 
påverkan på betongens egenskaper. Vanligtvis brukar vct för en sprutbetong variera mellan 
0,35 – 0,5. Ett lägre vct används för att få fram högpresterande betong då höga krav ställs på 
hållfastheten. Även porositeten i betongen påverkas av förhållandet mellan vattenmängden 
och cementmängden då ett lågt vct ger en tät betong med låg porositet. En lägre porositet ger 
även betongen förbättrade egenskaper mot frostbeständighet, Beaupré (1994). 
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vct	= 
mvatten

mcement

(2.1)

2.2.3 Ballast 

Ballast är ett samlingsnamn för de olika typer av bergmaterial som används i betong 
exempelvis, grus, sand, bergkross mm. och kan delas in i två huvudgrupper, bergkross och 
naturgrus, PCA (2011). Vilken typ av ballast som används har en stor påverkan på den färska 
och hårdnade betongens egenskaper. Finballast från krossat berg har generellt en mer 
ogynnsam kornform och ett större innehåll av finpartiklar vilket leder till att mer vatten måste 
tillsättas i betongblandningen än då betongblandningen sker med naturgrus vilket har en mer 
rundad och slät kornform. Det är därför viktigt att val av ballast anpassas efter de egenskaper 
som efterfrågas i sprutbetongen samt dess användningsområde. Några exempel på egenskaper 
hos ballasten som påverkar sprutbetongen är fraktionen, hårdhet, kornform, ytstruktur, vikt, 
porositet, absorption och ytfukt. Det är även viktigt att ballasten är ordentligt rengjord från 
jord- och lerpartiklar som annars har en negativ påverkan på betongens egenskaper. När 
ballasten tillsätts i betongblandning uppstår porer mellan ballastkornen. Mängden porer som 
bildas för en viss typ av ballast beror på kornens form och ytstruktur. Korn som har en grov 
yta och är kantiga eller avlånga bidrar till en större mängd porer i betongblandningen än korn 
som har en slät yta och är runda. Porositeten påverkar den mängd cementpasta som krävs för 
att få en arbetbar betongblandning. Ballasten delas in i olika fraktioner genom så kallade 
siktkurvor. Dessa är ofta indelade i intervall exempelvis ballastkorn med diametern 0-8 mm 
hamnar i fraktionen 0/8. Siktkurvorna talar även om hur mycket av varje kornstorlek som ska 
finnas med i den efterfrågade betongen. Fraktionen och den maximal kornstorlek påverkar 
betongmassans arbetbarhet, pumpbarhet, hållbarhet samt mängden cementpasta som behövs. 

2.2.4 Silikastoft 

Silikastoft är en finkornig restprodukt som ofta används i sprutbetong, Beaupré (1994). Dess 
puzzolana egenskaper och finkornighet gör att kohesionen i sprutbetongen ökar vilket minskar 
risken för separation. Silikastoft förbättrar även pumpbarheten, minskar återstudsen och ökar 
den maximala skikttjockleken som kan appliceras vid varje påslag. Då ofta en mindre del, 
cirka 5 %, av cementen ersätts med silikastoft blir den färska betongen med trögflytande 
vilket kan kompenseras genom att tillsätta flyttillsatsmedel. 

2.2.5 Luftporbildande tillsatsmedel 

Luftporbildande medel används för att förbättra en betongmassas pumpbarhet och 
frostbeständighet genom att öka mängden porer i betongen. Ett problem med att tillsätta 
luftporbildande medel i sprutbetong är att större delen av luftporerna försvinner vid pumpning 
och vid kompaktion då betongmassan slår emot en yta. I tidigare studier, Beaupré (1994) 
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undersöktes skillnaden i porositeten hos en sprutbetong innan pumpning, efter sprutning och 
då betongen hårdnat. Då inget luftporbildande medel användes fick sprutbetongen, efter 
sprutning, en porositet på ungefär 2-4% jämfört med 3-6% då luftporbildande medel hade 
tillsatts i betongblandningen. Det initiala luftinnehållet, innan pumpning, varierade mellan 
4,3% till 20%. Resultaten visade på att luftinnehållet efter sprutning var oberoende av den 
initiala mängden luftporer som fanns i betongmassan innan sprutning. Den hårdnade 
sprutbetongen hade även generellt ett något högre luftinnehåll än den betongen som 
undersöktes direkt efter sprutning.  Luftporbildande medel ger därmed inte en lika stor ökning 
av frostbeständigheten för en sprutbetong som för en vanlig gjuten betong.  

2.2.6 Flytillsatsmedel 

Flytillsatsmedel används för att påverka konsistensen hos betongmassan genom att elektriskt 
ladda cementpartiklarna, Beaupré (1994). Då flyttillsatsmedel tillsätts i betongmassan blir 
konsistensen lösare vilket förbättrar pumpbarheten. Fördelen med att använda 
flyttillsatsmedel är att man inte behöver tillsätta vatten som då skulle påverka betongens vct. 
Vct kan därmed hållas låg då konsistensen behöver vara mer lättflytande. Detta medför att 
flyttillsatsmedel ofta används i sprutbetong som har höga krav på beständighet och hållfasthet 
exempelvis högpresterande betong.  

2.2.7 Retarder 

En retarder används för att förlänga den tid det tar för sprutbetongen att hårdna. Detta görs 
genom att retardern i ett tidigt stadie av tillstyvnadsprocessen kapslar in cementkornen vilket 
fördröjer cementhydrationen. Om en retarder som innehåller klorider eller alkalier tillsätts kan 
detta leda till korrosion av stålarmering i betongen. Bortsett från detta orsakar en retarder 
ingen direkt negativ påverkan på sprutbetongens egenskaper förutom att den naturligt 
fördröjer hållfasthetsutvecklingen, Beaupré (1994). 

2.2.8 Tillstyvnadsaccelerator 

I gjuten betong kan en accelerator användas för att påskynda tillstyvnadsprocessen, Lagerblad 
et al. (2006). Den vanliga acceleratorn minskar cementens öppethållandeperiod genom att 
påverka kalciumsilikatsystemet och gör att betongen hårdnar snabbare. I sprutbetong tillsätts 
istället en tillstyvnadsaccelerator som ger upphov till en momentan tillstyvnad i betongen. 
Skillnaden mellan dessa är att en tillstyvnadsaccelerator endast bidrar med en falsk tillstyvnad 
medan en vanlig accelerator påskyndar den naturliga tillstyvnadsprocessen. En falsk 
tillstyvnad kännetecknas av att betongens hårdnad inte är relaterad till de massiva 
cementreaktionerna. Även fast denna typ av tillstyvnad inte orsakats av att betongen hårdnat 
genom cementhydration är effekten ändå önskvärd eftersom sprutbetongen måste vara 
tillräckligt styv att den inte faller av efter påsprutning.  
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Påverkan på cementhydrationen 

Det finns tre olika typer av tillstyvnadsacceleratorer som vanligtvis används i sprutbetong 
vilket är vattenglas, akaliaccelerator och alkalifri accelerator. Tillstyvnadsacceleratorer 
påverkar cementhydrationen, och därmed även strukturen på betongen på olika sätt beroende 
på vilken typ som används. I en studie som utförts på uppdrag av SveBeFo (Stiftelsen Svensk 
Bergteknisk Forskning), undersöktes hur olika tillstyvnadsacceleratorer påverkar cement-
hydrationen, Lagerblad et al. (2006). Cementreaktionerna undersöktes med isotermal 
kalorimetri där värmeutvecklingen i betongen mäts under hydrationsförloppet med en 
kalorimeter. Även provtryckningar av sprutade betongprismor gjordes. Testerna utfördes på 
ren cementpasta (95 % cement, 5 % silikastoft) utan tillsatt accelerator samt prover som 
blandats med fyra olika tillstyvnadsacceleratorer varav tre var alkalifria och en var av typen 
vattenglas. Studien visade på att alkalifria acceleratorer ger upphov till en viss retardation av 
de massiva cementreaktionerna som bygger upp den verkliga styrkan hos betongen. 
Cementpasta som innehåller alkalifria acceleratorer hårdnar därmed långsammare än pasta 
utan alkalifria acceleratorer samt pasta innehållande vattenglas. 

Alkalifri accelerator 

Det finns flera olika varianter av den alkalifria acceleratorn men i huvudsak består den 
av amorf aluminiumhydroxid Al(OH)3 och aluminiumsulfat Al2(SO4)3. Aluminiumsulfatet 
utgör den största delen i blandningen, Lagerblad (2010b). Vissa alkalifria acceleratorer 
innehåller även aluminiumklorid AlCl, Lagerblad et al. (2006). En skillnad mot alkali-
acceleratorer är, förutom avsaknaden av alkalier, att de alkalifria acceleratorerna innehåller 
sulfatjoner. Detta gör att man slipper vissa problem med beständigheten, Lagerblad et al. 
(2007). Då en alkalifri accelerator används vid applicering ökar även porositeten i 
sprutbetongen vilket ökar risken för att krympning på grund av uttorkning ska ske. Eftersom 
ung sprutbetong är väldigt känslig för krympning måste detta kompenseras genom att 
betongen vattenhärdas, Lagerblad et al. (2010a). 

2.2.9 Tillstyvnadsprocessen 

Tillstyvnadsprocessen beskriver stegvis hur det går till när betongmassan hårdnar genom 
cementhydration. Denna kan delas in i följande fyra stadier:  

1. I det första stadiet ”vätskefasen” blandas cementet med vatten vilket skapar ett tunt 
skal av cementhydrat runt cementkornen som fördröjer vidare hydration.  
 

2. Under stadium 2 ”öppethållandeperioden” sker omlagringar i hydrationsprodukterna 
som förhindrat att massiva cementreaktioner kunnat ske. Detta möjliggör för stadium 
3. 
 

3. Under stadium 3 ”Accelerationsperioden” bildas ett gap mellan cementkornen och 
cementhydraten. Vatten kan nu komma i kontakt med cementmineralet vilket skyndar 
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på hydrationsprocessen. Mellanrummet mellan cementkornen fylls med nybildat 
cementhydrat som gör att betongen hårdnar. 
 

4. I stadium 4 så övergår betongen i en reaktionsprocess där reaktionshastigheten avtar. I 
detta steg sker en långsammare hydrationsprocessen där cementgelen blir mer 
regelbundet uppbyggd på grund av omstruktureringar, Lagerblad et al. (2006).  

Det finns en stor skillnad i hur tillstyvnadsprocessen påverkar sprutbetong i förhållande till 
vanlig gjuten betong, Lagerblad et al. (2010a). När sprutbetong appliceras används en 
tillstyvnadsaccelerator vilket leder till att cementhydrationen kommer ske i en stel betong-
massa. Cementhydrationen leder till att betongen krymper och i vanlig gjuten betong kan de 
krafter som uppstår i betongmassan tas upp då den färska betongen kan röra på sig. Men för 
sprutbetong kommer krympning att ske i en betongmassa som är mycket stelare vilket 
påverkar sprutbetongens egenskaper. Detta gör att sprutbetongen kommer få en annan struktur 
och porositet. 

2.3 Appliceringsmetoder 
Sprutbetongen appliceras genom att betongmassan sprutas mot en bergyta med hjälp av 
tryckluft, Stille et al. (2004). Sprutbetongen fäster sedan mot bergytan genom adhesion 
(vidhäftning). Det finns idag två olika metoder som används, torrsprutning som är den äldsta 
metoden och våtsprutning som är den vanligaste metoden framförallt vid stora arbeten, 
exempelvis tunnelprojekt, Ansell & Holmgren (2010). Vid torrsprutning transporteras 
torrbruket med hjälp av tryckluft genom en slang fram till ett munstycke där vatten tillsätts 
vid påsprutningen, se figur 2.2. Torrsprutning orsakar ofta stor dammbildning och har 
begränsad kapacitet jämfört med våtsprutning. Vid våtsprutning, vilket är den metod som 
används i Norrströmstunneln, tillsätts vattnet istället i en blandare där betongmassan via en 
slang pumpas fram till munstycket, se figur 2.3. Vid munstycket tillsätts tryckluften som gör 
att den färdigblandade betongen kan sprutas mot underlaget, Stille et al. (2004). Då 
betongmassan ska kunna pumpas fram från blandaren krävs det att betongen är tillräckligt 
lättflytande vilket medför att vct normalt måste vara högre än vid torrsprutning. En god 
pumpbarhet kan även uppnås genom att tillsätta luftporsbildande medel eller flyttillsatsmedel 
i betongblandningen, Lagerblad et al. (2007). Fördelar med våtsprutning jämfört med 
torrsprutning är att återstudsen generellt sätt blir mindre. Vid våtsprutning kan även tjockare 
skikt appliceras utan att flera påslag behöver göras vilket medför att våtsprutning ger en stor 
kapacitet. En annan fördel med våtsprutning är att det är lättare att tillsätta rätt vattenmängd i 
betongblandningen då detta görs i en blandare, Beaupré (1994). 
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återstuds vara ett bra mått på betongens sprutbarhet. För att öka sprutbarheten kan silikastoft 
och tillstyvnadsacceleratorer tillsättas i betongblandningen, Ansell et al. (2006). Då 
sprutbetongen kan appliceras i tjocka skikt sparar man båda tid och pengar. Det är därför 
viktigt ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv att eftersträva så hög skikttjocklek som 
möjligt. Tyvärr finns det inget enkelt sätt att mäta eller räkna ut hur tjockt lager som maximalt 
kan appliceras vid ett förstärkningsarbete, utan denna information måste ofta erhållas genom 
en kombination av erfarenhet och praktiska försök. 

2.3.2 Pumpbarhet 

Vid förstärkningsarbeten med metoden våtsprutning måste betongmassan kunna pumpas 
genom en slang fram till munstycket. Detta medför att pumptrycket måste vara större än; 
friktionen mellan betongen och slangens inre väggar, betongens tröghet och det tryck som 
krävs när betongmassan ska pumpas till en höjd som överstiger pumpens. Två reologiska 
parametrar som är starkt förknippade med pumpbarheten hos betong är flytgränsspänningen 
och viskositeten, Lagerblad et al. (2007). Flytgränsspänningen hos en sprutbetong är den kraft 
eller energi som krävs för att sätta betongmassan i rörelse, Gram (2008), medan viskositeten 
är ett mått på betongens seghet, Nykvist (2008). Pumpbarheten styrs även av betongens 
stabilitet vilket är motståndet mot vattenseparation under tryck, Lagerblad et al. (2007).  
Ballasten som används i betongblandningen har en stor påverkan på pumpbarhet genom 
parametrar som; mängd och proportion av ballastens finmaterial och övriga fraktioner, 
kornstorlek och kornform. Dessa styr både packningsgraden och hålrumsvolymen hos 
betongmassan. En betongmassa som har en hög hålrumsvolym behöver en större mängd 
cementpasta för att bli pumpbar än motsvarande betongmassa med en lägre hålrumsvolym.  
En betong som innehåller fibrer har dessutom generellt en större hålrumsvolym vilket kan 
kompenseras genom att öka volymen cementpasta eller använda en ballast som innehåller en 
större mängd finmaterial, Lagerblad et al. (2007). Förbättring av pumpbarheten hos en 
sprutbetong kan även uppnås genom att tillsätta luftporbildande medel, silikastoft och 
flyttillsatsmedel, Beaupré (1994). 

2.3.3 Kompaktering 

En avgörande skillnad mellan sprutbetong och vanlig gjuten betong är appliceringsmetoden. 
När sprutbetong används som bergförstärkning så sprutas betongmassan med hög hastighet 
mot berget vilket leder till att sprutbetongen kompakteras vid anslaget. Detta gör att 
sprutbetongen ofta får en ökad tryckhållfasthet då luftporerna pressas ut ur betongmassan av 
kraften vid anslaget, Beaupré (1994). Kompakteringen leder också till att sprutbetongen får en 
lägre permeabilitet (vattengenomsläpplighet) och förbättrar även generellt alla mekaniska 
egenskaper hos sprutbetongen. En viktig faktor som påverkar kompakteringsgraden hos 
sprutbetongen är hastigheten hos partiklarna när de träffar bergytan. Då betongen sprutas med 
en högre hastighet blir betongen mer kompakt än då en lägre hastighet används. Andra 
faktorer som kan ha en påverkan på kompakteringsgraden är, sprutteknik och betong-
sammansättningen. 
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2.3.4 Återstuds 

Återstuds är den del av den sprutade betongmassan som inte fäster vid substratytan, Stille et 
al. (2004). I ett tunnelbygge motsvarar substratytan den del av tunneln som ska förstärkas med 
sprutbetong, vanligtvis tunneltak och tunnelväggar. Återstudsen är generellt sätt högre i 
början innan sprutbetongen har hunnit bygga upp ett skikt som resterande betongmassa kan 
fästa på, Ansell et al. (2006). Det finns flera olika parametrar som påverkar hur stor mängd av 
betongmassan som studsar tillbaka vid sprutning. Dessa parametrar kan delas in två olika 
kategorier: Återstuds relaterad till sprutteknik och återstuds relaterad till betong-
sammansättningen, Beaupré (1994). De viktigaste parametrarna relaterade till sprutteknik är 
sprutvinkeln mot ytan, avståndet från ytan till sprutmunstycket och hur stor yta som ska 
sprutas, Malmgren et al. (2004). De viktigaste parametrarna relaterade till betong-
sammansättningen är mängden ballast, ballastens egenskaper, mängd cement, silikastoft, 
fibrer och accelerator, Beaupré (1994). 

2.4 Fiberarmerad sprutbetong  
Innan fiberarmerad sprutbetong fanns användes armeringsnät som förstärkningsmaterial i 
samband med sprutbetongförstärkning. Dessa formades efter bergkonturen där man sedan 
skulle spruta betongen. Detta var en väldigt mödosam process där hela arbetslag fick arbeta 
från flyttbara ställningar för att lyckas fästa och forma armeringsnätet i tunneltak och -väggar. 
Förutom den fysiska påfrestningen hos arbetarna var detta en väldigt tidskrävande process. 
När fiberarmeringen kom kunde sprutbetongen istället förstärkas redan i blandningsfasen av 
betongmassan, vilket har lätt till att stora tidsbesparingar har kunnat göras, Ansell & 
Holmgren (2010). Idag finns det flera olika typer av fibrer på marknaden där de vanligaste är 
stålfibrer, glasfibrer och plastfibrer. Det finns även stora variationer i utformning och storlek 
på fibrerna som påverkar den fiberarmerade sprutbetongens egenskaper. Längden på 
framförallt stålfibrer måste även anpassas för att fibrerna inte ska fastna i slangen då de 
pumpas fram till munstycket. 

2.4.1 Syftet med fiberarmering 

Fiberarmering tillsätts i sprutbetongen för att begränsa krympningen, minska sprickvidderna 
och fördela sprickbildningen. Studier har visat att oarmerad betong ofta får en enda kraftig 
spricka vid krympning medan fiberarmerad sprutbetong får flera mindre sprickor. Detta är 
önskvärt för att sprutbetongen ska kunna uppfylla sin funktion som bergförstärkning. Den 
sprickfördelande effekten då stålfibrer har blandats in i betongmassan har enligt tidigare 
studier redan kunnat åstadkommas vid en stålfibertillsats på 0,25 volymprocent fibrer, Ansell 
(2006). I en annan studie utförd av Ansell & Holmgren (2007) bekräftas att tillsättning av 
stålfibrer kan reducera krympningen då stålfibrerna försenar uppsprickningen och begränsar 
sprickvidderna. Fyra provkroppar av ringtyp förvarades i 50 % relativ luftfuktighet (RH) och 
en temperatur på 20° C. Fyra betongtyper testades: Vanlig betong, stålfiberarmerad betong, 
stålfiberarmerad betong med glasfiber (6mm) samt stålfiberarmerad betong med glasfiber 
(12mm). Betongblandningarna med glas– och stålfibrer förblev ospruckna efter 100 dygn och 
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den betongblandning som enbart innehöll stålfibrer sprack inom 43-65 dygn där sprickan blev 
ca 0,1mm. Referensprovet som saknade glas- och stålfibrer sprack inom 31-38 dygn och 
sprickvidden blev 0,4 mm, Ansell & Holmgren (2007).  

2.5 Sprutbetong som bergförstärkning 
Vid ett tunnelbygge krävs olika typer av förstärkningsåtgärder för att tunnelkonstruktionen 
skall klara att ta upp de yttre belastningar som tunneln utsätts för. En vanlig 
förstärkningsmetod som används idag är sprutbetongförstärkning. I tunnelbyggen är 
sprutbetongens primära syfte är att säkra bergmassan samt bidra till en säkrare arbetsmiljö. 
Sprutbetongförstärkningen jämnar även ut tunnelkonturen så att tunnelns tvärsnittsform kan 
bibehållas. 

2.5.1 Murbrukseffekten  

Då betongmassan sprutas under högt tryck mot bergytan tränger cementpasta och delar av den 
finkorniga ballasten in i sprickor i berget och förseglar ytan. Sprickorna täpps på så viss igen 
och därmed förhindras utlakning av lera och annat löst material, vilket kallas för 
murbrukseffekten, Stille et al. (2004).  Då sprängning har skett i samband med ett 
tunnelbygge strävar berget efter att uppnå ett nytt jämviktsläge. Detta leder till rörelser i 
bergmassan vilket kan orsaka blocknedfall och i värsta fall tunnelras. Risken för detta ökar 
om urlakning av lera och finpartiklar tillåts ske fritt vilket kan ge upphov till större och 
snabbare rörelser i bergmassan. Genom att i ett tidigt skede efter sprängning applicera 
sprutbetongen på bergytan förhindras urlakning. Detta minskar bergets rörelser och ökar även 
bergets förmåga att bära sig självt, Ansell & Holmgren (2010). Murbruseffekten uppnås redan 
vid ett tunt lager av sprutbetong med en tjocklek mellan 20-30mm, Stille et al. (2004). 

2.5.2 Tryckhållfasthet 

Tryckhållfasthet är en egenskap hos sprutbetong som ofta används för att ge en uppfattning 
om sprutbetongens kvalitet. Denna egenskap är vanligtvis inte dimensionerande hos en 
sprutbetongförstärkning där egenskaper som böj- och draghållfasthet samt vidhäftning är av 
större vikt. Tryckhållfastheten hos sprutbetong är däremot betydligt viktigare då bergmassan 
förstärks upp av ett sprutbetongvalv. Då är tryckhållfastheten avgörande eftersom 
bergmassans belastning sker i form av tryckkrafter på sprutbetongen. I en tidigare studie 
jämfördes hur vattencementtalet och mängden luftporer påverkar tryckhållfastheten hos 
hårdnad sprutbetong. Tryckhållfastheten mättes vid 28 dygn respektive 7 dygn där vct och 
luftporinnehållet varierade för tre olika blandningar enligt Figur 2.4, Beaupré (1994). 
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viktigt att skilja på betongens ålder då krympningen sker. Betongmassans ålder kan delas in i 
färsk betong, ung betong och hårdnad betong. Då det är cementpastan som utsätts för 
krympning är risken för krympning större ju mer cementpasta betongblandningen innehåller. 
Faktorer som påverkar sprutbetongens uttorkning är den relativa fuktigheten i omgivningen, 
temperaturen, vattencementtalet (vct) samt tjockleken på sprutbetongskiktet. Färsk och ung 
betong har en viss förmåga att ta upp krympspänningar utan att sprickor bildas då betongen 
fortfarande mer eller mindre kan röra sig. Om en för stor uttorkning sker i ett tidigt skede av 
tillstyvnadsprocessen kan dock uttorkning medföra kraftig sprickbildning. Tillsättning av 
tillstyvnadsacceleratorer kan göra sprutbetongen mer känslig för krympning då den 
momentana styvheten medför att betongmassan inte kan krympa fritt.  

I en studie som utförts på uppdrag av SveBeFo, Lagerblad et al. (2006), studerades krympning 
hos sprutbetong genom krympmätningar på prismor som sågats ut ur cementbruk. 
Undersökningen omfattade fyra olika typer av acceleratorer varav tre är alkalifria och en är 
vattenglas samt en utan någon typ av accelerator (referensprov). Studien visar att 
sprutbetongen är mycket känslig för fukt och uttorkning i det unga stadiet innan betongen har 
börjat härda vilket kan leda till krympning och därmed sprickbildning. Vid för hög uttorkning 
kan krympsprickor uppkomma och det är därför viktigt att vattenhärdning sker. Studien 
visade även att sprutbetong utsätts för mer krympning om den innehåller alkalifria 
tillstyvnadsacceleratorer än vattenglas. Resultatet gav en 30 % ökning i krympning hos 
cementbruk som innehåller alkalifria acceleratorer jämfört med cementbruk utan någon typ av 
accelerator. För att motverka sprickbildningar pga. uttorkning hos färsk och ung betong är det 
viktigt att man vattenhärdar sprutbetongen. Detta görs genom att det regelbundet sprutas 
vatten på konstruktionen efter det att sprutbetong applicerats.  

2.6 Bergmassans egenskaper 
När en tunnel skall byggas utförs ofta en förundersökning för att beskriva hur bergmassan ser 
ut. En bra förundersökning där bergförhållandet beskrivs relativt noggrant leder till att risken 
för att något oförutsägbart ska inträffa minskar. Hur bra respektive dåligt berg som finns där 
en tunnel ska byggas har stor påverkan på utformning och val av bergförstärkning. 
Bergmassans struktur är ofta väldigt komplex med sprickor, variationer i bergarter och 
bergkvalitet. Detta tillsammans med att undersökningstekniken ofta är ofullkomlig gör det 
svårt att bestämma bergmassans mekaniska egenskaper. Med bergklassificeringssystem görs 
en ansats att bestämma egenskaperna hos bergmassan genom tidigare erfarenheter som förs 
vidare från arbetsplats till arbetsplats, Stille et al. (2004).  

Syftet med bergklassificeringssystem är att i första hand direkt kunna beskriva lämpliga 
förstärkningsåtgärder och i andra hand beskriva bergmassans egenskaper. Exempel på 
bergklassificeringssystem som används idag är Q-metoden och RMR-metoden (Rock Mass 
Rating). I båda metoderna är syftet att få fram ett värde som beskriver kvaliteten på berget. De 
ingående parametrarna som används för att få fram dessa värden är för Q-metoden; Antalet 
sprickgrupper, sprickornas råhet, sprickornas vatteninnehåll, sprickornas omvandlingsgrad, 
RQD-värde (Rock Quality Designation) och Strength Reduction Factor som beskriver 
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spänningssituationen (SRF). De parametrar som undersöks i RMR-metoden är; Bergets 
hållfasthet, RQD-värdet, grundvattenförhållanden, Sprickavstånd, Sprickornas utseende, 
sprickriktning och orientering. Efter det att bergkvaliteten utvärderats och bedömts med 
RMR- och/eller Q-metoden kan dimensionering av sprutbetong utföras, Stille et al. (2004). 
RQD-värdet som används i båda klassificeringsmetoderna är en metod för att bedöma 
bergmassans kvalitet genom att analysera borrkärnor från kärnborrprovningar. Detta görs 
genom att beräkna hur stor del av hela borrkärnan som utgörs av ostörda kärnbitar med en 
längd som är minst 100 mm, Stille et al. (2004). RQD värdet beräknas enligt Ekv. 2.2. 

 

RQD(%) = 
100 ∗ längd	av	hela	kärnbitar kärnbitar 100

den	totala kärnlängden
 

(2.2)

 

Vid beräkning av RQD-värdet måste även hänsyn tas till borrkärnans total längd, diameter 
samt om sprickor har uppkommit i samband med hanteringen och borrningsarbetet, Stille et 
al. (2004). 

2.6.1 Svaghetszoner i berg 

En svaghetszon i berget kan karakteriseras som en spricka eller ett litet område med nedsatt 
hållfasthet, Stille et al. (2004). En typ av svaghetszon relaterad till förstärkningsarbeten med 
sprutbetong kan även vara berg med låg vidhäftningen, se figur 2.6. Sprickorna i berget är en 
avgörande faktor när det gäller tunnelförstärkningar. Dessa kan ha alla olika orienteringar, 
bredder och längder. Även parametrar som sprickornas råhet, vågighet, omgivande bergets 
hållfasthet, fyllnadsmaterial och fyllnadsgrad behövs ta hänsyn till. Den vanligaste typen av 
brott i bergmassan inträffar längs en svaghetszon. Vid identifierade svaghetszoner behöver 
bergmassan förstärkas betydligt mer än där bergkvaliteten är god. Detta leder ofta till en 
kraftigare förstärkning genom att ett tjockare lager av sprutbetongen måste appliceras samt att 
fler bergbultar måste används. En annan förstärkningsmetod med sprutbetong som kan 
tillämpas där bergkvaliteten är mycket dålig eller i områden med låg bergtäckning är att 
sprutbetongen formas så den bildar ett valv i bergkonturen. Detta kallas för valvverkan av 
sprutbetongen. 
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3. Sprutbetongförstärkningen i Norrströmstunneln 

Norrströmstunneln är en del av det sex km långa tunnelsystem som Citybanan utgör. Vid detta 
tunnelbygge måste bergmassan efter tunneldrivning förstärkas, vilket görs med sprutbetong 
och bergbultning. Förstärkningsarbetet utförs av Byggs Sprutbetong AB, ett dotterbolag till 
byggföretaget NCC AB. Tillverkaren av sprutbetongen som används i Norrströmstunneln är 
Betongindustri AB och de som utför testerna på sprutbetongen för att se att kraven uppfylls är 
Vattenfall Research & Development. För att kontrollera att bergförstärkning uppfyller de krav 
som ställs utförs förprövningar och fortlöpande provningar. De dokument som i huvudsak 
reglerar och ställer krav på sprutbetongen, sprutbetongförstärkningen och provtagningarna är 
den Tekniska beskrivningen (TB), TB (2009) och Gemensamt kontrollprogram berg (GKB),  
GKB (2009) 

3.1 Gemensamt kontrollprogram berg 
I samband med byggandet av Norrströmstunneln utförs en mängd provtagningar och 
kontroller på sprutbetongförstärkningen. Detta regleras i bygghandlingen GKB. Dokumentet 
beskriver vilka egenskaper hos sprutbetongen som skall provas i samband med tunnelbygget. 
I kontrollprogrammet framgår även vilka metoder som ska användas vid provtagningarna 
samt provtagningarnas omfattning och frekvens. Avgörande för frekvensen och omfattningen 
av provtagningarna är den geotekniska klassningen för respektive tunnelsektion. Den 
geotekniska klassningen beskrivs i en senare del av denna rapport. Det gemensamma 
kontrollprogrammet är indelat i två delar; förundersökning respektive fortlöpande provning. 
Förundersökningen omfattar provtagningar på sprutbetongen innan förstärkningsarbetet har 
påbörjats. Syftet med förundersökningen är att fastställa att den sprutbetong som används i 
tunneln kommer att uppfylla kraven som ställs i TB.  I ett tunnelprojekt räcker det inte med att 
endast utföra förundersökningar. Provtagningar måste även utföras kontinuerligt under hela 
förstärkningsarbetet för att säkerställa att sprutbetongförstärkningen i respektive tunnelsektion 
är tillfredställande. Detta görs genom fortlöpande provningar vilket även regleras i GKB. Hur 
samtliga provtagningarna påverkas av den geotekniska klassningen redovisas i bilaga 1. 

3.2 Teknisk beskrivning 
I den tekniska beskrivningen framgår vilka krav som ställs på sprutbetongen, arbetsutförandet 
och sprutbetongförstärkningen.  
 

 Sprutbetongen regleras genom krav på exempelvis: Tillverkningsklass, cementtyp, 
kornstorleksfördelning hos ballasten, stålfibrer mm. 
 

 Utförandet regleras genom krav på exempelvis: Rengöring av berg innan sprutning, 
krav på temperatur vid applicering, krav på dosering av accelerator mm. 
 

 För den färdiga sprutbetongförstärkningen ställs krav på sprutbetongens olika 
egenskaper som exempelvis vidhäftning och tryckhållfasthet. 
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Den tekniska beskrivningen avgör därmed om sprutbetongförstärkningen för respektive 
provtagning är godkänd eller icke godkänd. Även detta dokument är liksom GKB indelad i 
två delar, förundersökning och fortlöpande provning, se bilaga 1. 

3.3 Sprutbetongkedjan 
Betongindustri AB ingår i Heidelberg Cement koncernen och är en av Sveriges ledande 
tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong. Sprutbetongen som används vid 
bergförstärkningen tillverkas i två olika fabriker som finns i belägna i Hammarby sjöstad samt 
Värtahamnen. Förutom tillverkning så levererar Betongindustri AB även betongen till 
arbetsplatsen där avståndet från båda fabrikerna till Norrströmstunneln är mindre än 5 km.  

3.3.1 Fastställande av godkänt betongrecept 

Ett betongrecept beskriver betongmassans specifika sammansättning. För att ett betongrecept 
ska bli godkänt att användas krävs det att den uppfyller vissa krav. Kraven som ställs på den 
färdiga sprutbetongen för Norrströmstunneln finns i den tekniska beskrivningen (TB), Krav 
vid förundersökning, se bilaga 1. Innan förstärkningsarbetet påbörjas tar Byggs Sprutbetong 
AB tillsammans med Betongindustri fram ett recept på en sprutbetong som är anpassad utifrån 
de krav och förutsättningar som finns. Vattenfall Research & Development testar sedan 
sprutbetongen i sitt laboratorium i Älvkarleby. När sprutbetongen väl är godkända enligt de 
krav som ställs i TB är betongreceptet redo att börja användas. Betongindustri AB avänder 
receptet för att vid beställning leverera den godkända produkten.  

3.3.2 Betongrecept för Norrströmstunneln 

I projekteringsstadiet utfördes en mängd kärnborrprovningar i berget där Norrströmstunneln 
skulle byggas. Resultaten visade på att det fanns klorider i bergmassan vilket ökar risken för 
korrosion. Området runt Norrströmstunneln blev därför klassad som marin miljö vilket 
innebar att höga krav ställdes på frostbeständigheten för sprutbetongen. Kravet på 
frostbeständigheten i marin miljö, XS3, Betongindustri AB (2010), innebär att sprutbetongen 
inte får ha ett vct som överstiger 0,40. Sprutbetongen som används har därmed en relativt hög 
halt av cement i förhållande till vatten vilket inte är optimalt med hänsyn till krympning och 
sprickbildning, se tabell 3.1. 
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Tabell 3.1: Betongreceptet som används vid bergförstärkning i Norrströmstunneln. Från 
Byggs Sprutbetong AB (2011). 
 
Typ Beskrivning 

Anläggningscement 520 kg/m3 

Vatten 208 kg/m3 

Vct 0,40 

Ballast, naturgrus Fraktion 0/8 

Stålfiber 55 kg/m3 

Alkalifri accelerator 3-6 % av cementmängden 

Silikastoft 0 % av cementmängden 

Luftporbildande medel Docering varierar och viktas procentuellt mot mängden cement 

Flyttillsatsmedel Docering varierar och viktas procentuellt mot mängden cement 

Retarder Docering anpassad för att fördröja cementhydrationen tills dess att 
bergförstärkning sker 

 

3.3.3 Tillverkningsprocessen  

När en tunnelsektion efter tunneldrivning är redo att förstärkas med sprutbetong skickas en 
order från NCC AB till Betongindustri AB. Ordern beskriver vad som efterfrågas där följande 
punkter finns med:  
 

 Betongrecept 

 Ungefärlig volym sprutbetong  

 Starttid för leverans 

 Plats för leverans 
 

Samtliga delar som ingår i betongreceptet blandas sedan i en roterande blandare på en av 
tillverkningsfabrikerna. Vatten tillsätts först, därefter ballasten och sist cementbruket, fibrer 
och de tillsatsmedel som ska ingå. Tillsatsmedel doceras procentuellt mot cementmängden. I 
blandaren mäts konsistensen med en wattmätare som mäter hur trögt det går att rotera 
betongen i blandaren. I de fall betongmassan har en för trög konsistens, vilket kan orsaka 
otillfredsställande pumpbarhet, tillsätts flyttillsatsmedel som gör betongmassan mer 
lättflytande. Flyttillsatsmedel används som komplement istället för vatten då vattenmängden 
har inverkan på vattencementtalet, vct. Ballasten som tillsätts i blandaren har från början en 
fukthalt som kan variera från olika lass. Den initiala fukthalten beror av att ballasten ofta har 
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Dessa sprutas i samband med förstärkningsarbetet med samma betongmassa som används för 
att förstärka berget. Vid sprutning placeras formarna så att betongen kan sprutas ungefär 
vinkelrätt mot formbotten. Det vanligaste är att provformarna sprutas ungefär i mitten på 
förstärkningsarbetet av ett betonglass. Varje provenhet förses sedan med identifierings-
uppgifter som datum för sprutningen och vilken tunnelsektion provformen tillhör. Den 
standard som reglerar sprutning av provformar är SS 13 72 20, BST (1987a). 

3.3.6 Förvaring och transport i Norrströmstunneln 

Efter det att provformar har sprutats vattenhärdas provformarna på plats i tunneln under det 
första dygnet. Vattenhärdningen sker vanligtvis fyra till fem gånger om dagen. Hur mycket 
vattenhärdning som behövs beror på den relativa fuktigheten (RH) i tunneln. Vid en högre 
luftfuktighet minskar risken för uttorkning och proverna klarar sig där av med mindre 
vattenhärdning jämfört med lagringsutrymmen där luftfuktigheten är låg. Efter vatten-
härdningen flyttas proverna till ett vattenbad där de lagras fram till dess att de ska 
transporteras vidare. Efter att provformarna lagrats i vattenbad i Norrströmstunneln 
transporteras de med fraktbil upp till Vattenfall Research & Developments laboratorium i 
Älvkarleby. Eftersom detta är kostsamt transporteras ofta flera provformar samtidigt vilket 
gör att tiden då de anländer till Vattenfall kan variera. Den standard som reglerar lagringen 
och transport av provformar är SS 13 11 12, BST (1987b). 

3.3.7 Förvaring av provformar i Älvkarleby 

Då provformarna har anlänt till laboratoriet i Älvkarleby placeras provkropparna i en 
ställning, se figur 3.2. I ställningen vattenhärdas de genom en vattendusch som sprutar vatten 
över proverna i 5 min varje timma och förhindrar på så sätt uttorkning. Under förvarings-
perioden sågas tre kuber ut ur varje provlåda som ska testas, se figur 3.3. Tidpunkten då 
utsågningen sker är beroende av när provlådorna anlänt till laboratoriet. Då de anländer i god 
tid före 28 dygn har gått sågas kuberna ut cirka en vecka innan tryckning ska ske. I de fall 
provformarna anländer sent sågas kuberna ut 1-2 dygn innan provtryckning, Grändås (2010). 
De utsågade kuberna placeras åter igen i ställning och erhåller samma vattenhärdning som 
tidigare fram till dess att tryckning av kuberna ska ske. 
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4. Reglering av provtagningar och dimensionering 

I samband med projektet Citybanan har gemensamma riktlinjer för bergförstärkning och 
tätning, samt vatten- och frostisolering tagits fram, GK (2007). Målet är att tunnelsystemet 
ska kunna dimensioneras, utföras och kontrolleras på ett likartat sätt oberoende av vilken 
projektör som utför arbetet. För att detta ska uppnås har tunnelbygget delats in i olika 
sektioner där respektive sektion tilldelats en geoteknisk klassning (GK). Den geotekniska 
klassningen har till största delen utförts innan byggskedet genom bland annat kärnborr-
provningar och hällkartering, Rosengren. L(2011). De krav som ställs på hur en geoteknisk 
klassning för järnvägstunnlar ska ske finns beskrivna i BV Tunnel och BKR (Boverkets 
konstruktionsregler). Men då kraven från BV Tunnel och BKR inte gav tillräcklig information 
om hur den geotekniska klassningen skulle utföras för järnvägstunnlar i berg ansågs det att 
“begreppet “geoteknisk klassning” borde vidgas jämfört med den betydelse det tycks ha enligt 
BV Tunnel”. Detta resulterade i att val av GK för Citybanan gjordes utifrån en egen tolkning 
med ledning av krav och rådtext från BV Tunnel och BKR. BV Tunnel behandlar dessutom 
inte områden i tunneln som inte är trafikutrymmen, exempelvis; sidoutrymmen, 
utrymningsvägar, servicetunnlar, uppgångar och tvärtunnlar. Trafikverket beslutade i detta 
fall att för Citybanan ska samma standard som gäller för trafikutrymmet även gälla för övriga 
delar av tunnelsystemet. Med tunnlar avses ”samtliga utrymmen inom Citybanan som helt 
omges av berg”. 

4.1 Indelning av geoteknisk klassning 
Kraven som finns beskrivna i BKR är endast skrivna för geokonstruktioner, GK (2007), 
exempelvis spontar, pålar och stödmurar, se bilaga 1. Detta ledde till osäkerheter i att avgöra 
om en bergtunnel, liksom Citybanan, kunde betraktas som en geokonstruktion. Vidare så 
tyckte man att förutsättningarna enligt BKR var dåligt anpassade till tunnlar i berg och utifrån 
detta valdes det att den geotekniska klassningen GK1 inte skulle tillämpas för Citybanan. De 
geotekniska klasserna som respektive tunnelsektion i Citybanan delas in i är därför endast 
GK2 respektive GK3. Grovt kan man säga att en tunnelsektion som är klassad som GK2 är 
mindre riskfylld än en tunnelsektion som är klassad som GK3. Detta medför att kraven på 
dimensioneringen och kontrollen av sprutbetongförstärkningen generellt är högre för en 
tunnelsektion som är klassad som GK3. I bilaga 1 finns det beskrivet vilka förutsättningar 
som ska vara uppfyllda för att en tunnelsektion ska bli klassad som GK2. I de fall kraven inte 
uppfylls kommer tunnelsektionen istället bli klassad som GK3. 

Det är även bestämt att vid val av gräns för den geotekniska klassningen ska så stora 
sammanhängande områden/tunnelsträckor som möjligt eftersträvas, GK (2007). I de fall ett 
mindre område av GK2 befinner sig längs ett större område av GK3 ska hela tunnelsektionen 
klassas som GK3. Det omvända gäller dock inte. 
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 4.2 Geoteknisk klassning i Citybanan 

4.2.1 Val av geoteknisk klassning 

Citybanans tunnelsystem är väldigt komplext där förutsättningarna hela tiden varierar, GK 
(2007). Vilka faktorer som har störst påverkan på den geotekniska klassningen skiljer sig 
därmed från fall till fall, Rosengren. L(2011). Vid val av geoteknisk klassning har man vid 
projekteringen därför tittat på flera olika parametrar:  
 

 Utförda undersökningar 

 Bergets karaktär och kvalitet 

 Dräneringsförhållanden 

 Spännvidd 

 Bergtäckning 

 Avstånd till befintliga byggnadsverk 

 Erfarenhet av aktuell bergmassa och tunnelkonstruktion 

 Omgivningsförhållanden 

4.2.2 Kompletterande kontroll vid GK3 

Då en tunnelsträcka i Citybanan har blivit klassad som GK3 ska en kompletterande kontroll 
göras, GK (2007). Denna kontroll har utformats utifrån det som står i BV Tunnel. Nedan 
redovisas hur denna kontroll ska utföras samt i vilken omfattning. 

”Kompletterande kontroll av bergkonstruktion i GK3 ska utföras av en från projektet 
fristående expert i omfattning enligt teknisk beskrivning” 
 
Kontrollen ska omfatta: 
Projektering, inklusive drivningssekvens, drivningsrestrektioner, dimensioneringsberäkningar 
och föreslagna mätinsatser. Utförande under byggskedet samt slutresultat. 

4.3 Påverkan på provtagningar 
Den geotekniska klassningen har en mycket stor påverkan på de provtagningarna som görs på 
sprutbetongen och sprutbetongförstärkningen. Detta genom att dokumentet GKB som ställer 
krav på provtagningarnas frekvens och omfattning utgår från GK. Den enda egenskapen hos 
sprutbetongen som i GKB inte berörs av den geotekniska klassningen är frostbeständigheten. 
För att se hur provtagningar på samtliga egenskaper hos sprutbetongen påverkas, se bilaga 1. 
Bergets karaktär och kvalitet är en av de parametrar som det tas hänsyn till vid bedömningen 
av en tunnelsektion. Den har därmed inte så stor enskild påverkan vid val av geoteknisk 
klassningen men måste ändå vägas in i beslutet. Parametrar som ofta har en betydligt större 
påverkan på den geotekniska klassningen och därmed även provtagningarna är bergtäckning 
och spännvidd, Swindell. R (2011), 
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kan uppskattas. Bergkvaliteten för den undersökta tunnelsektionen tilldelas därefter en 
bergtyp beroende på RMR-värdet, se tabell 4.1. Bergtypen kombineras sedan med tabell 1-4 
för att avgöra dimensioneringen av sprutbetongförstärkningen, se bilaga 2. I de fall 
bergkvaliteten bedöms vara så dålig att den har ett RMR-värde under 30, dvs. bergtyp D, 
utförs särskilda lösningar och dimensioneringar som varierar från fall till fall.  

 

Tabell 4.1: RMR-värdets påverkan på bergtypen. Från Byggs Sprutbetong AB (2011). 

Bergtyp RMR-värde Beskrivning 

A 70 - 100 Mycket bra 

B:1 60 - 70 Bra 

B:2 50 - 60 Acceptabel 

C 30 - 50 Dålig 

D < 30 Mycket dålig 
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5. Analys av tidigare provtagningar 

I samband med byggandet av Norrströmstunneln utförs kontinuerligt provtagningar på 
sprutbetongen i syfte att undersöka vilken kvalitet sprutbetongförstärkning har i respektive 
tunnelsektion. I denna del analyseras resultaten från 40 stycken sprutade provformar som 
tidigare testats vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby, se figur 5.1. Tidpunkterna då 
provformarna sprutats är mellan den 17 december 2009 till den 24 november 2010.  

Definitioner: 

Provtagning: En sprutad provform som skickats till Vattenfall Research & Development där 
tryckhållfastheten bestämts. 

Provserie: Vid varje provtagning sågas tre kubprover ut från en provform, vilket bildar en 
provserie av tre kubprover.  

 

Figur 5.1: Resultaten av Vattenfall Research & Developments tidigare testade provserier 
listade i storleksordning där kryssen representerar provresultaten.  
 

5.1 Undersökta parametrar 
Målsättningen är här att undersöka parametrar hos provresultaten som kan ha påverkat 
variationer i tryckhållfastheten. Samtliga beräkningar, formler och förklaringar av beräkningar 
finns beskrivet i bilaga 3. Provresultaten går att finna i bilaga 4.  
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5.1.1 Provålder 

Tryckhållfastheten hos en sprutbetong ökar med tiden. Då provresultaten innehåller 
varierande provåldrar har en del prover härdat längre än andra vilket ger en viss ökning i 
tryckhållfastheten beroende på hur stor tidsdifferensen är. Värdet på tryckhållfastheten hos de 
prov som har en provtid längre än 28-dygn har därför räknats om till 28-dygns 
tryckhållfasthet. Hur resultaten varierar efter omräkning har därefter analyserats.  

5.1.2 Provresultaten  

När sprutbetongens tryckhållfasthet testas hos Vattenfall så beräknas ett medelvärde från tre 
testade kuber som sågats ut från en sprutad provform. Det är detta medelvärde som enligt den 
tekniska beskrivningen ska vara över 40 MPa för att sprutbetongförstärkningen ska vara 
godkänd. Eftersom det endast är tre kuber som avgör medelvärdet, har den uppmätta 
tryckhållfastheten hos varje kub en stor inverkan på provresultaten. Variationen inom 
provserierna har därför studerats. Även variationerna mellan provserierna har jämförts med 
variationerna inom provserierna. 

5.1.3 Noggrannhet i provningsmetoden 

Vid mätning av tryckhållfastheten hos hårdnad betong är noggrannheten hos provmetoden 
viktig att ta hänsyn till. Vid för dålig noggrannhet finns det risk för att resultaten inte blir 
tillförlitliga. På grund av detta har noggrannheten (mätosäkerheten) i provningsmetoden 
studerats. 

5.1.4 Leveranstider 

När Betongindustri AB levererar sprutbetongen enligt avrop antecknas tiden för leveransstart 
till avslut på följesedeln. Anledningen till att tiden för förstärkningsarbetet antecknas är att 
betongbilen kontinuerligt pumpar över sprutbetong till sprutroboten. Detta medför att 
betongbilen måste närvara under hela tiden då förstärkningsarbetet utförs. Tiden det tar från 
tillverkning tills dess att provformarna sprutas är intressant då konsistensen och sprutbarheten 
kan ha påverkats av denna tidsfaktor. 

5.2 Resultat  

5.2.1 Provålder 

Av de totalt 40 provresultaten fanns det 14 provresultat där tryckhållfastheten testats vid en 
provålder som överstiger 28 dygn. Medelåldern för dessa 14 provformar var 41 dygn där den 
högsta provåldern hos ett enskilt prov var 55 dygn. I figur 5.2 illustreras två linjer för dessa 14 
provformar där den heldragna linjen visar tryckhållfastheten innan resultaten räknats om till 
28-dygns tryckhållfasthet och den streckade linjen visar 28-dygns-tryckhållfastheten.  
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Figur 5.2: Resultaten vid omräkning till 28-dygns tryckhållfasthet listade i storleksordning.  

 

Observera att linjerna i figur 5.2 endast utgår från tryckhållfastheten i MPa. Detta medför att 
prover med en hög provålder men med ett lågt värde på den initiala tryckhållfastheten kan 
erhålla en relativt låg differens i tryckhållfastheten vid omräkning. Procentuellt är skillnaden 
efter omräkning dock proportionell mot provåldern. Ett prov med hög provålder påverkas 
således mer procentuellt vid omräkning till 28-dygns tryckhållfasthet än ett prov med lägre 
provålder. Tabell 5.1 och 5.2 visar hur tryckhållfastheten varierar före och efter det att 
omräkning till 28-dygns-tryckhållfasthet utförts. Det framgår att för de 14 provresultat med en 
provålder över 28 dygn blev tryckhållfastheten i genomsnitt 2,5 % lägre efter omräkning. Den 
maximala procentuella variationen för ett enskilt medelvärde var 4,2 % och tillhörde det prov 
som hade haft längst provålder. Den tidigare högsta tryckhållfastheten för ett enskilt prov 
sjönk från 80,1 MPa till 76,8 MPa. 
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Tabell 5.1: Påverkan på tidigare resultat efter omräkningen till 28-dygns tryckhållfasthet, 
variationer mellan provserierna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabell 5.2: Påverkan på tidigare resultat efter omräkningen till 28-dygns tryckhållfasthet, 
variationer inom provserierna. 
 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Provresultaten, variationer inom en provserie 

Samtliga resultat som redovisas är baserade på 28-dygns-tryckhållfastheten. Totalt har 40 
provresultat analyserats där varje enskilt medelvärde är beräknat från tre kubprover. Totalt har 
därmed 120 kubprovsresultat analyserats.  

 Medelvärdet på tryckhållfastheten mellan provserierna varierar från 38,7MPa till 76,8 
MPa. 

 Den största variationen i tryckhållfastheten mellan tre kubprover från samma provserie 
varierar mellan 0 till 18,8 MPa. Detta värde har beräknats genom att subtrahera den 
lägsta tryckhållfastheten för ett enskilt kubprov inom en provserie från det högsta. 

 

 
Medelvärdet av 

samtliga 40 provresultat

Medelvärdet av provresultaten med 
en provålder över 28 dygn 

 före efter före efter 

Tryckhållfasthet 
(MPa) 

58,4 57,9 61,8 60,3 

Standardavvikelse 
(MPa) 

7,7 7,3 9,3 8,8 

Variationskoefficient 
(%) 

13,2 12,6 15 14,6 

 
Medelvärdet av 

samtliga 40 provresultat

Medelvärdet av provresultaten med 
en provålder över 28 dygn 

 före efter före efter 

Standardavvikelse 
(MPa) 

2,3 2,3 2,9 2,8 

Variationskoefficient 
(%) 

4,0 4,2 4,9 4,6 



 

Hur sto
provtag
varierar
 

 
Figur 5
givet int
 
 

 
Figur 5
givet int

or variation
ning, se fig

r kring mede

5.3: Procen
tervall.  

5.4: Procent
tervall. 

nen inom e
gur 5.3 och
elvärdet av 

ntuell fördel

tuell fördeln

en provseri
h 5.4. Hur 
provserien 

lning av pr

ning av pro

39 

e är varier
tryckhållfa

redovisas i 

rovserierna

ovserierna s

rar väldigt 
astheten ho
figur 5.5. 

a som har e

som har en

mycket frå
os kubprove

en standard

n variationsk

ån provtag
erna i en p

davvikelse 

skoefficient 

ning till 
provserie 

 

inom ett 

 

inom ett 



40 

 

 
 

Figur 5.5: Kubprovernas variation kring medelvärdet. 
 
 
Det har även undersökts hur den generella variationen mellan och inom provserierna ser ut. 
Detta har utförts genom att de mest extrema resultaten inte har används vid analys och 
beräkningar. Vid analys mellan provserierna avser de mest extrema resultaten de två högsta 
och de två lägsta värdena på tryckhållfastheten. Vid analys inom provserierna avses de fyra 
provserierna med högst värde på standardavvikelse respektive variationskoefficient. Med 
andra ord, de tio procent av resultaten med de största avvikelserna har uteslutits ur analysen. 
Detta skapar en bättre uppfattning om hur sprutbetongen generellt varierar, se figur 5.6.  

Resultatet blev att:    

 Medelvärdet på tryckhållfastheten mellan provserierna varierar från 45,5 MPa – 66,7 
MPa.    

 Den största variationen i tryckhållfastheten mellan tre kubprover från samma serie 
varierar mellan 0 – 7,2 MPa.  
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Figur 5.6: Påverkan på variationerna då ingen hänsyn har tagits till de mest extrema 
provresultaten.   
 

5.2.3 Noggrannhet i provningsmetoden 

I tabell 5.3 redovisas noggrannheten i provningsmetoden som är hämtad från SS-EN 12390-3 
vilket är den europeiska standard som används då tester på kubprovers tryckhållfasthet utförs. 
 
Tabell 5.3: Kubprovernas noggrannhet, med följande representativa variabler. Från SS-EN 
12390-3, SIS (2002). 
 
Provningsmetod Repeterbarhetvillkor (%) Reproducerbarhetvillkor (%) 
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r är repeterbarhetsvärdet. Med detta menas att differensen mellan två provningsresultat från 
samma prov, genomförda av en person som använder samma utrustning inom kortast möjliga 
tid, kommer i genomsnitt att överskrida repeterbarhetsvärdet r högst en gång av 20, vid 
normal och korrekt tillämpning av metoden. R är reproducerbarhetsvärdet. Med detta menas 
att provningsresultatet från samma prov, erhållna inom kortast möjliga tid av två personer 
som var och en använder egen utrustning, kommer i genomsnitt skilja sig åt med 
reproducerbarhetsvärdet R högst en gång av 20, vid normal och korrekt tillämpning av 
metoden. I resultatrapporterna som skickas till AB från Vattenfall Research & Development 
presenteras även en standardmätosäkerhet för tryckhållfastheten vilket är < 2 %.  
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5.2.4 Leveranstider 

Vid denna analys har totalt 12 leveransrapporter studerats, se figur 5.7. Varje rapport hör ihop 
med ett provtagningstillfälle där tryckhållfastheten testats för en tunnelsektion. Med den totala 
tiden avses, tiden från de att betongbilen lämnar fabriken fram tills dess att förstärknings-
arbetet för respektive leverans är avslutad. dvs. leveranstid adderat med spruttid. 

Utifrån de 12 analyserade resultaten är i genomsnitt: 

 Leveranstiden 51 min. 

 Den tid det tar att förstärka en tunnelsektion med den sprutbetong som finns i en 
betongbil, spruttiden, 46 min. 

 Skillnaden mellan den kortaste och den längsta totala tiden 87 min 

 

Figur 5.7: Leveranstiden, spruttiden och den totala tiden för de 12 analyserade 
leveransrapporterns listat från lägsta totala tiden till den högsta.  

 

När resultaten för leveranstiderna analyserades uppstod svårigheter i att bedöma vilken 
påverkan leveranstiderna har haft på tryckhållfastheten hos de tidigare provtagningarna. Detta 
berodde på att då en tunnelsektion förstärks med sprutbetong beställs vanligtvis flera 
betongbilar och det går inte att avgöra från vilken bil sprutbetong har använts till att spruta 
provformarna. Det går inte heller att avgöra när under förstärkningsarbetet provformarna 
sprutades. Detta medförde att resultaten inte bedömdes vara tillräckligt tillförlitliga i 
avseendet att hitta samband till variationer i tryckhållfastheten. 
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6.2.1 Metod för gjutning av kubprover 

Kubprover har utförts enligt SS 13 72 10, BST (1987d). Före provning rengjordes formarna 
noggrant och smordes därefter invändigt med olja för att förhindra att betongen fastnar på 
provformens insida. Varje kubprov försågs med identifieringsuppgifter i form av fasttejpade 
numrerade papperslappar. Sprutbetongen som användas för kubproverna togs direkt från 
betongbilen med en hink då betongmassan tömdes över till sprutroboten. Formarna fylldes 
sedan med sprutbetong i två omgångar, först till hälften och sedan med råge. Varje omgång 
bearbetades med 20 jämnt fördelade stötar av en stålstång. Efter den sista bearbetningen 
stryktes den överflödiga sprutbetongen av från toppen av kubformarna så ytan blev jämn. 
Omedelbart efter gjutning vibrerades formen vilket gjordes med 15 slag med handen på 
utsidan av kubformarna. 

6.2.2 Förvaring och transport 

Under det första dygnet lagrades formarna i Norrströmstunneln på en träpall täckta med 
industriplast som skydd mot uttorkning. Nästa dag transporterades proverna varsamt med bil 
till KTH för lagring. Transporten tog vid båda provtagningarna cirka 45 min.  Väl framme på 
KTH avformades kuberna och märktes återigen, denna gång med en vattentålig 
markeringspenna. Efter att samtliga kubprover var avformade placeras de i en balja fylld med 
cirka 20 gradigt vatten, se figur 6.3 och 6.4. 

6.2.3 Provtryckning och förvaring 

Provtryckning utfördes enligt SS-EN 12390-3, SIS (2002). Efter att kubproverna legat i 
vattenbad i 27 dygn och därmed erhållit en ålder på totalt 28 dygn vägdes och mättes 
kubproverna med skjutmått och våg. Därefter transporterades kubproverna i baljan till en 
närliggande byggnad där institutionen för byggvetenskap har sitt laboratorium, för 
provtryckning. Den belastningshastighet som användas var 1 MPa/s. Den högsta tryckkraften 
vid brott antecknades för respektive kubprov varpå tryckhållfastheten kunde beräknas. 
Tryckhållfastheten beräknades enligt Ekv. (6.1) och (6.2).  
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 är tryckhållfastheten (N/mm2) 
 är den maximala lasten vid brott (N) 
 är den tvärsnittsarea hos provkroppen som tryckkraften verkar på (mm2) 
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Figur 6.7: Kubprovernas tryckhållfasthet med avseende på tiden. 
 

 
Figur 6.8: Resultaten från sättmåtten med avseende på tiden. 
 

6.3.4 Kommentarer 

Efter det att förstärkningsarbetet av tunnelsektionen var klar fanns fortfarande sprutbetong 
kvar i betongbilen. Sprutroboten tillsammans med betongbilen förflyttade sig då till en 
oförstärkt närliggande tunneldel där förstärkningsarbetet med resterande betongmassa 
fortsatte. I samband med omlokaliseringen togs ytterligare två sättmått i syftet att få en bättre 
bild av hur konsistensen varierar över tiden. Sättmått nummer sju utfördes efter det att 
betongbilen väntat i 25 min. Under den tiden betongbilen väntade skedde ingen rotation på 
betongblandaren. Sättmått nummer åtta utfördes cirka tre minuter efter det att betong-
blandning återigen startat. 
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6.4 Betongsprutning nr 2 
De resultat som fanns tillgänglig för de 40 tidigare provtagningarna var endast för sprutade 
provformar som sprutats i samband med förstärkningsarbetet. I denna provtagning utfördes 
därför provtagningarna på sprutbetongen även vid tillverkningen vid fabriken samt att 
kubprover även göts i samband med förstärkningsarbetet. Detta gjordes för att se om det finns 
variationer som kan påträffas redan i ett tidigare skede. För att få en bättre bild av hur 
tryckhållfastheten inom en sprutad provform varierar sågades även en större mängd kubprover 
ut ur respektive sprutad provform vid provtagning 2 än vad som utförts vid de tidigare 
provtagningarna. 

6.4.1 Syfte 

Syftet med provtagning 2 var att undersöka hur: 

1) Tryckhållfastheten hos sprutbetongen varierar från tillverkning till provtagningar som 
utförs under förstärkningsarbetet. 

2) Tryckhållfastheten varierar inom de sprutade provformarna.  

3) Konsistensen påverkar tryckhållfastheten hos de sprutade provformarna. 

6.4.2 Omfattning 

Prover på sprutbetongen har tagits från tre separata betongbilar i samband med förstärknings-
arbetet av en tunnelsektion i Norrströmstunneln. 
 

 Betongindustri AB gjuter tre kubprover med sprutbetong från vardera utav totalt tre 
betongbilar innan de lämnar fabriken. Kubproverna utförs enligt SS-EN 12390-3, SIS 
(2002). Utförande, förvaring och provning utfördes av Betongindustri AB. 
 

 Från vardera utav de tre betonglassen som anländer till Norrströmstunneln gjuts tre 
kubprover. I samband med att provformarna sprutas tas även ett sättmått för varje 
sprutad provform. Se även figur 6.9. 
 

 Från vardera utav de tre betonglassen sprutas tre provformar av Byggs Sprutbetong 
AB.  Provformarna skickas sedan upp till Vattenfall Research & Development där nio 
kuber sågas ut från varje provform och provtrycks .  
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Figur 6.11: Variationer mellan resultaten av de provtagningar som utfördes vid provtagning 
2.  

 
 
Tabell 6.2: Variationer mellan provserierna avseende tryckhållfastheten vid provtagning 2.  
 

 
KTH (MPa) Bet.ind (MPa) Vattenfall (MPa) Medel (MPa) σ (MPa) cv (%)

Bil 1 72,2 68,2 60,6 67 5,9 8,8 

Bil 2 68,2 53,7 59,8 60,6 7,3 12,0 

Bil 3 66,2 51,5 60,4 59,4 7,4 12,5 

Medelvärde: 68,9 57,8 60,3 62,3 6,9 11,1 

σ (MPa) 3,1 9,1 0,4      

cv (%) 4,4 15,7 0,7      

 
I kolumn 1,2 och 3 redovisas variationerna mellan provtagningar som är utförda i samma del 
av sprutbetongkedjan. I rad 1,2 och 3 redovisas variationerna mellan provtagningarna som är 
utförda i olika delar av sprutbetongkedjan. 
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Tabell 6.3: Variationer inom provserierna avseende tryckhållfastheten vid provtagning 2.  
 
 

Aktör Bil nr. σ (MPa)  cv (%) 

KTH 

1 1,6 2,2 

2 2,1 3,1 

3 1,6 2,4 

Medelvärde: 1,8 2,6 

Bet.ind 

1 1,8 2,6 

2 1,3 2,3 

3 1,5 2,9 

Medelvärde: 1,5 2,6 

Vattenfall 

1 3 5 

2 2 3,3 

3 2,8 4,6 

Medelvärde:  2,6 4,3 

 

6.4.4 Kommentarer 

Vattenfall Research & Development sågar vanligtvis ut tre kubprover från sprutade 
provformar då tester på sprutbetongens tryckhållfasthet utförs. Placeringen i provformen för 
dessa tre kubprover har tidigare illustreras i figur 3.3. Då nio kuber sågades ut vid provtagning 
2 skilde sig placeringen av kubproverna en aning från det normala fallet, se figur 6.10. 
Placeringen för dessa två längder av kubprover var i samma område av provformen där 
utsågning vanligtvis sker men över en något större volymandel.  
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7. Resultattolkning 

7.1 Analys av tidigare provtagningar 
Då samtliga tidigare provresultat räknats om till 28-dygns tryckhållfasthet konstaterades det 
att variationen mellan och inom provserierna påverkades marginellt. Den största skillnaden 
var att det provresultat som haft längst provålder fick en tryckhållfasthet som var 4,2 % lägre 
efter det att omräkning gjorts till 28-dygns tryckhållfasthet. Även standardmätosäkerheten vid 
provtryckningen var väldigt låg, endast < 2 %. De inre variationerna som påträffades inom en 
provserie är tillräckligt stora för att ha en betydande påverkan på variationerna mellan 
provserierna.  

Av tidigare beskrivna anledningar, se kapitel 5.2.4, gick det inte att analysera hur 
sprutbetongen påverkas av leveranstiderna. Det som däremot gick att se är att: 

 Leveranstiden, spruttiden och den totala tiden varierar relativt mycket mellan olika 
tidpunkter då provtagningar på tryckhållfastheten utförs. 

 Leveranstiden och spruttiden utgör ungefär en lika stor del av den totala tiden. 

7.2 Betongsprutning nr 1 
De två sättmått som utfördes i slutskedet blev betydligt lägre jämfört med de sättmått som 
utförts i samband med gjutningen av kubproverna. Medelvärdet för sättmåtten ett till sex var 
22 cm medan medelvärdet för sättmått sju och åtta var 16,3 cm. Då inga kubprover göts i 
samband med att dessa två sättmått utfördes kommer dessa resultat inte användas vid analys 
av sambandet mellan konsistensen och tryckhållfastheten hos kubproverna. Efter att ha 
analyserat samtliga resultat från provtagning 1 kunde inga tydliga samband dras mellan 
storleken på tryckhållfastheten hos kubproverna och tidpunkten för gjutning. Det gick inte 
heller att se ett tydligt samband mellan tryckhållfastheten hos kubproverna och konsistensen 
från sättmåtten. Det finns dock en liten tendens till att både tryckhållfastheten och sättmåtten 
har ett högre värde i mitten av förstärkningsarbetet jämfört med startskedet och slutskedet. 
Men då den mängd resultat som analyserats är väldigt få och variationen mellan resultaten är 
väldigt liten kan inga direkta samband belysas.  

Standardavvikelsen för tryckhållfastheten inom provserien av de sex gjutna kubproverna var 
2,1 MPa och variationskoefficienten var 4 %. Detta kan jämföras med variationerna inom 
provserierna från de 40 tidigare analyserade provresultaten där medelvärdet av 
standardavvikelsen och variationskoefficienten inom provserierna var 2,3 MPa respektive 4,2 
%. De gjutna kubproverna hade därmed en variation inom en provserie i samma 
storleksordning som medelvariationen för de tidigare sprutade provformarna. Vidare så 
påträffades en större variation inom de tre kubprover som gjutits i ett senare skede av 
förstärkningsarbetet jämfört med de tre kubprover som gjutits tidigare. Kubproverna ett till tre 
hade en tryckhållfasthet som varierade mellan 51,5 – 53,8 MPa med en variationskoefficient 
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på 2,2 %. Kubproverna fyra till sex hade en tryckhållfasthet som varierade mellan 48,9 – 54,6 
MPa med en variationskoefficient på 5,6 %. 

7.3 Betongsprutning nr 2 
Resultaten från provtagning 2 visar på att det finns stora variationer hos sprutbetongens 
tryckhållfasthet oberoende av vart i sprutbetongkedjan provtagningar har utförts. 
Sprutbetongen som undersöktes från bil 2 och bil 3 uppvisade även en större variation mellan 
provtagningarna än bil 1. Den största variationen för ett betonglass påträffades mellan de 
gjutna kubproverna från Betongindustri AB och KTH, där skillnaden före och efter transport 
som mest var 15,2 MPa. De sprutade provformarna hade i genomsnitt en standardavvikelse på 
2,6 MPa och en variationskoefficient på 4,3 % inom provserierna. Standardavvikelsen och 
variationskoefficienten hos de 40 tidigare sprutade provformarna var i princip lika stor med 
ett genomsnitt på 2,3 MPa respektive 4,2 %. För de gjutna kubproverna gick det däremot att 
se en betydande skillnad i variationerna inom en provserie jämfört med de sprutade 
provformarna, vilket inte var fallet vid provtagning 1. Variationskoefficienten inom en 
provserie var för de gjutna kubprover som testades av Betongindustri AB i genomsnitt 2,6%. 
Detta var exakt samma resultat som erhölls från KTH. Vid provtagning 1 analyserades endast 
en omgång kubprover jämfört med de sex betonglass som undersöktes vid provtagning 2.  

Vid provtagning 2 sågades totalt nio kubprover ut ur respektive sprutad provform där 
tryckhållfastheten bestämdes. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet på 
tryckhållfastheten hos en enskild kub, inom en provserie, var för de tre testade provserierna i 
genomsnitt 8,1 MPa. Detta kan jämföras med de 40 tidigare analyserade provformarna där 
intervallet mellan max och min av kubproverna i genomsnitt var 4,4 MPa. Variationen av 
medelvärdet på tryckhållfastheten mellan de sprutade provformarna var trots vissa variationer 
i konsistensen väldigt liten. Då sättmåtten varierade mellan 20,5 cm – 25 cm var den högsta 
variationen mellan medelvärdet av provformarna endast 0,8 MPa. Liksom vid provtagning 1 
går det därmed inte att finna ett samband mellan tryckhållfastheten hos sprutade provformar 
och konsistensen vid sprutning. Det gick heller inte att hitta ett tydligt samband mellan 
konsistensen och variationerna inom provformarna. 
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8. Diskussion 

Vid ett stort tunnelprojekt som exempelvis Citybanan, är det viktigt att konstruktionsplanen 
och dimensioneringen av bergförstärkningen är flexibel och anpassningsbar. Den bedömning 
av bergets karaktär och kvalitet som utförs i projekteringsstadiet är endast en preliminär 
bedömning. Det är först när tunneldrivningen är klar och bergmassan för en tunnelsektion kan 
klassificeras som en mer noggrann uppskattning kan utföras. För projekt Citybanan har 
möjligheten att anpassa dimensioneringen av sprutbetongförstärkning i byggskedet gjorts med 
aktiv design. Fyra tabeller har då utformas utifrån det RMR-värde en tunnelsektion ges. Dessa 
tabeller reglerar sedan dimensioneringen av sprutbetongförstärkningen och på så sätt minskas 
risken för störningar i förstärkningsarbetet i de fall bergmassans karaktär och kvalitet inte 
överensstämmer med prognosen från projekteringsstadiet. 

En viktig del av förstärkningsarbetet är även att utföra provtagningar på sprutbetong-
förstärkningen. I Norrströmstunneln styrs dessa genom bygghandlingen Gemensamt 
Kontrollprogram Berg (GKB). Frekvensen och omfattningen på de provtagningar som ska 
utföras är helt och hållet beroende av vilken geotekniska klassningen en tunnelsektion har 
tilldelats. Vid GK2 behövs mindre och färre provtagningar utföras jämfört med GK3. Vid val 
av geoteknisk klassning vägs flera parametrar in, bland annat bergets karaktär och kvalitet, 
spännvidd, bergtäckning och avstånd till befintligt byggnadsverk. Flera av dessa är även på 
något sätt sammankopplade, exempelvis bergtäckningen och spännvidden. Vid en stor 
spännvidd på tunneln krävs en större bergtäckning jämfört med om spännvidden är låg och 
tvärtom. Bergkvaliteten är inte en av de parametrar som haft störst påverkan vid val av 
geoteknisk klassning och har därför inte haft någon större inverkan på provtagningarna. En 
anledning till att bergkvaliteten inte har haft en stor påverkan vid val av geoteknisk klassning 
kan bero på att bergkvaliteten i Norrströmstunneln generellt är väldigt god.  

En fråga som dykt upp i samband med detta examensarbete är hur väl provresultaten från de 
sprutade provformarna stämmer överens med verkligheten, dvs. sprutbetongförstärkningen. 
Det finns flera uppenbarliga skillnader mellan att spruta sprutbetongen i provformar och på 
bergväggen. Några kortfattade exempel på detta är skillnader i värmeledningsförmåga, 
tjocklek på sprutbetongen, vattenhärdningen, förvaring och utsatthet för uttorkning. Den 
största skillnaden bör vara att provformarna alltid består av samma material och är av samma 
dimensioner, vilket inte gäller för berget. Den mineralogiska sammansättningen samt bergets 
struktur och egenskaper kan variera för olika tunnelsektioner. Det är därmed inte säkert att 
provresultaten från provformarna alltid stämmer överens med sprutbetongförstärkningen. En 
annan typ av provtagningsmetod är att ta provtagningar direkt på sprutbetongförstärkningen 
genom så kallade in situ tester. Detta görs till viss del i Norrströmstunneln då de prov-
tagningar som utförs på vidhäftningen sker in situ. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
de sprutade provformarna återspeglar sprutbetongförstärkningen. Det kan även vara av 
intresse att undersöka andra provtagningsmetoder då vissa egenskaper hos sprutbetongen 
undersöks. Ett exempel på detta är att gjuta kubprover direkt på plats i tunneln som används 
till att testa tryckhållfastheten.  
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Det bör även poängteras att det är stora skillnader på hur saker och ting är tänkt att fungera i 
teorin och hur det faktiskt är i praktiken. Då provtagningar utförs på en arbetsplats är det 
därför viktigt att ha en viss flexibilitet och anpassningsförmåga till de omständigheter och 
hinder som plötsligt dyker upp. Förstärkningsarbeten kan försenas eller tidigareläggas, 
maskiner och utrustning kan gå sönder under arbetet eller liknande omständigheter som 
påverkar provtagningarna. I ett större tunnelprojekt, likt Citybanan, är även ofta flertalet olika 
aktörer inblandade i det dagliga arbetet. Detta medför att då störningar inträffar i en del av 
kedjan så påverkas även resten av kedjan. Det går därmed inte att bortse från en viss påverkan 
på provtagningar från yttre omständigheter som även kommer variera mellan olika 
provtagningstillfällen. För att dessa yttre omständigheter ska få en så liten påverkan på 
provresultaten som möjligt är det naturligtvis viktigt att de som utför provtagningarna har 
tidigare erfarenheter vad gäller provtagningar. Men det är även viktigt att det finns en 
förståelse i vilka faktorer som kan ha en påverkan på provresultaten. En ökad förståelse för 
hur dessa variationer uppstår kan leda till en minskning av de störningar, omständigheter och 
faktorer som påverkar provresultaten. Detta kan i sin tur leda till mindre variationer mellan 
provresultaten. 

Det är även känt att resultat vid provtagningar blir mer statistiskt säkerställda och noggrannare 
desto fler provtagningar som utförs. För att på ett bättre sätt återspegla sprutbetong-
förstärkningens verkliga kvalitet och egenskaper skulle fler och mer omfattande prov-
tagningar därför kunna utföras. Men detta måste samtidigt ställas i kontrast till vad som är 
rimligt och utförbart i praktiken. Provtagningar är både tidskrävande och kostsamma och kan 
även orsaka störningar i förstärkningsarbetet. Samtidigt så blir resultaten noggrannare och 
mer rättvisande desto fler provtagningar som utförs. Det är därför viktigt att hitta en balans 
mellan vad som är bäst ur ett teoretiskt perspektiv och vad som är praktiskt rimligt. Vår 
bedömning efter att ha fått en viss inblick i hur provtagningarna går till är att det utförs väldigt 
mycket provtagningar på sprutbetongen i Norrströmstunneln. Om de skulle gå att minska 
variationerna mellan provtagningarna skulle även osäkerheten kring hur sprutbetong-
förstärkningens egenskaper varierar minska. Detta bör i sin tur leda till att  det går att minska 
den mängd provtagningar som är nödvändiga för säkerställa att sprutbetongförstärkningen 
uppfyller de krav som ställs. 

Att undersöka vad som orsakar variationer i tryckhållfastheten hos sprutbetongen i 
Norrströmstunneln är komplicerat då det finns väldigt många faktorer som kan ha en inverkan 
på sprutbetongens kvalitet och egenskaper. Detta gör det svårt att isolera enskilda faktorers 
påverkan på variationerna i tryckhållfastheten hos sprutbetongen, exempelvis vattenhärdning, 
ballasten, porositet, laminering eller leveranstiderna. För en del faktorer, exempelvis 
provålder och mätosäkerhet, har det gått bestämma den direkta påverkan på variationerna i 
tryckhållfastheten. För andra faktorer, exempelvis variationer inom en provserie, har det gått 
att göra bedömningar och uppskattningar om hur dessa kan påverka variationerna mellan 
provtagningarna. Detta examensarbete har på grund av dessa svårigheter även fokuserat på att 
identifiera var i kedjan från tillverkningen till provresultaten variationerna har kunnat 
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påträffas. Om det går att identifiera vart i ledet variationerna uppstår begränsas även de 
faktorer som kan haft en påverkan.  

Den mängd faktorer som kan ha en inverkan på tryckhållfastheten hos sprutbetongen blir fler 
desto längre bort i kedjan provtagningarna utförs. Då provtagningar utförs direkt efter 
tillverkningen finns därmed en mindre mängd omständigheter och faktorer som kan påverka 
sprutbetongen jämfört med om du exempelvis studerar de sprutade provformarna. Detta leder 
till att osäkerheten kring i vilken utsträckning en faktor har påverkat resultaten för sprutade 
provformar är större än för gjutna kubprover. De gjutna kubproverna påverkas exempelvis 
inte av faktorer som sprutteknik eller inverkan av accelerator. Provtagningar som utförts 
direkt vid tillverkningen ger därför en bättre bild om det exempelvis finns variationer i 
betongsammansättningen som kan orsaka variationer i tryckhållfastheten. Utifrån de prov-
resultat som analyserats och de egna provtagningar som utförts går det att finna stora 
variationer i tryckhållfastheten hos sprutbetongen längs hela kedjan, från gjutna kubprover vid 
tillverkningen till sprutade provformar. Variationen mellan provresultaten är även ungefär i 
samma storleksordning oberoende av var i ledet provtagningarna utförts. Då variationerna 
mellan provserierna inte i någon större grad påverkats av var i ledet provtagningarna utförts 
går det inte att utesluta att de faktorer som orsakat variationerna vid tillverkning även kan ha 
orsakat vissa variationer längre ner i ledet. Detta betyder inte att det måste vara på det viset, 
speciellt då det inte går att avgöra vilka faktorer som har orsakat variationerna eller i vilken 
utsträckning variationerna förs vidare genom ledet. Men det bör poängteras att det finns en 
risk, att i alla fall delar av variationerna som påträffas vid provtryckning kan ha orsakats av 
faktorer relaterade till tillverkningsprocessen. 

De provresultat som används för att bedöma tryckhållfastheten hos en sprutad provform är ett 
medelvärde av de kubprover som sågats ut från den testade provformen. I de fall det finns 
stora variationer inom en provserie kommer risken öka att medelvärdet inte är en tillräckligt 
bra uppskattning av den verkliga tryckhållfastheten. Variationen inom en provserie kan därför 
ha haft en påverkan på variationerna mellan de medelvärden som erhållits från de tidigare 
provtagningarna. Variationerna inom betonglassen beror till skillnad från variationerna mellan 
betonglassen på vilka provtagningar du studerar. De gjutna kubproverna hade generellt en 
betydligt mindre variation inom en provserie jämfört med de sprutade provformarna.  Orsaken 
till höga variationer inom en provserie från en sprutad provform beror troligtvis till stor del på 
inhomogenitet. I en tidigare studie som utförts av KTH Byggvetenskap, avdelningen 
betongbyggnad och Cement och Betong Institutet (CBI) på uppdrag av SveBeFo, upptäcktes 
inhomogenitet i sprutbetong då snittytan hos sprutade betongprismor observerades, Lagerblad 
et al. (2007). Sprutbetongen som undersöktes var sprutad i fält på testplattor vid verkliga 
arbeten. Denna observerad inhomogenitet hos betongprismorna var enligt studien antagligen 
en funktion av själva spruttekniken. Om sprutbetongen i en provform inte är homogen kan det 
vara en förklaring till varför Byggs Sprutbetong AB har fått varierande resultat för olika 
kubprover, trots att de är utsågade från samma provform. Studien visade även på att 
mikrostrukturen varierade då det gick att observera båda täta delar och mer porösa delar i ett 
tvärsnitt. Skiktningen, mellan den täta och porösa delen, som är beroende på applikations-
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tekniken låg parallellt med den sprutade ytan. Då provtryckning av kubprover sker vinkelrätt 
mot sprutriktningen finns det ens stor risk att skiktningar i tätheten får en betydande påverkan 
på tryckhållfastheten. Då samtliga provresultat jämförs med varandra är skillnaden även stor 
när det gäller variationerna inom en provserie. För de provserier som uppvisade en betydligt 
större inre variation än genomsnittet kan detta vara ett tecken på att provformarna har utsatts 
för inhomogenitet. Den exakta orsaken till vad som kan ha orsakat att sprutbetongen i 
provformarna inte är homogen har dock inte undersökts i detta examensarbete.  

I de fall provresultaten har gett låga resultat på tryckhållfastheten i förhållande till 
genomsnittet, vilket ökar variationerna mellan provtagningarna, kan det bero på att 
provformen har utsatts för hög porositet eller laminering. Att de sprutade provformarna blir 
laminerade kan i sin tur bero på ojämn tillförsel av accelerator i förhållande till betongmassan 
vilket gör att det bildas skikt i provformarna. Detta har en direkt negativ påverkan på 
tryckhållfastheten hos sprutbetongen. Att kubprover har blivit porösa kan bland annat bero på 
betongsammansättningen, uttorkning på grund av felaktig förvaring eller ofullständig 
vattenhärdning, hög koncentration av stålfibrer eller accelerator. Dessa låga värden på 
tryckhållfastheten kan även ha orsakats av sprickbildning genom kemisk krympning (autogen 
krympning) och/eller uttorknings-krympning samt andra faktorer som kan ha en påverkan på 
betongens kvalitet. 

De analyser och slutsatser som gjorts i detta examensarbete har utgått från provresultaten från 
de tidigare provtagningar som utförts av Vattenfall Research & Development samt de 
provtagningar som utförts av Betongindustri AB och KTH. Författarna vill därmed poängtera 
att analyserna och slutsatserna grundar sig i vissa delar på en relativt liten mängd provresultat.  
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9. Slutsatser  

9.1 Bergkvalitetens påverkan  
Ett bisyfte med detta examensarbete var att undersöka vilken påverkan bergkvaliteten hade på 
dimensioneringen av sprutbetongförstärkningen och de provtagningar som utförs. 
Bergkvaliteten visade sig ha en betydligt större påverkan på dimensioneringen av 
sprutbetongförstärkning än på de provtagningar som utförs. Dimensioneringen påverkades 
dels av vilken geoteknisk klassning den tunnelsektion som ska förstärkas har tilldelats, där 
bergets karaktär och kvalitet är en utav de parametrar som vägs in beslutet. Den hade även en 
direkt påverkan då en tunnelsektion beroende på RMR-värdet erhåller en bergtyp som är 
indelad i bokstäverna A till D. Vid ett högt RMR-värde, > 70 vilket motsvarar mycket bra 
berg kan ett tunnare lager av sprutbetong appliceras jämfört med ett lägre RMR-värde. 
Bergkvalitetens påverkan på provtagningarna var begränsad till dess inverkan på den 
geotekniska klassningen. Gemensamt kontrollprogram berg, vilket är det dokument som 
reglerar omfattning och frekvensen på provtagningarna, styrs enbart av den geotekniska 
klassningen som för en tunnelsektion antingen är GK2 eller GK3. Bergets karaktär och 
kvalitet är bara en av flera parametrar som vägs in i beslutet om vilken geoteknisk klassningen 
en tunnelsektion ska tilldelas och har därmed en väldigt begränsad påverkan på 
provtagningarnas frekvens och omfattning. 

9.2 Variationer i tryckhållfastheten 
Huvudsyftet med detta examensarbete var att identifiera orsakerna till de stora variationerna i 
tryckhållfastheten mellan provtagningar samt undersöka vart i ledet, från tillverkning till 
provtryckning, variationerna kunde påträffas. Detta kan sedan skapa underlag för vidare 
studier där mer specifika orsaker undersöks. För att återkoppla till syftet har först separata 
slutsatser gjorts för respektive del. Detta avslutas med sammanfattande slutsatser där hänsyn 
har tagits till samtliga provresultat och slutligen ges förslag på vidare arbete. 

Analys av tidigare provtagningar 

Provåldern har haft en väldigt liten påverkan på variationerna i tryckhållfastheten mellan 
provresultaten. Variationerna i tryckhållfasthet mellan kubproverna som sågats ut från samma 
provform kan ha en påverkan på variationerna mellan provserierna, dock inte i den omfattning 
att denna faktor enskilt kan ha orsakat de stora variationerna mellan provserierna. Det går inte 
att avgöra hur standardmätosäkerheten har påverkat provresultatet för respektive kubprov. 
Vidare bedöms två procent vara en relativt liten variation vid jämförelse med hur stora 
variationerna är mellan provserierna. Utifrån detta gjordes bedömningen att denna parameter 
inte har någon betydande påverkan på variationerna i tryckhållfastheten.  

Provtagning 1 

Variationerna inom en provserie av gjutna kubprover är väldigt lik variationen inom en 
provserie för sprutade provformar. Den påverkan variationerna inom en provserie av gjutna 
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kubprover har på medelvärdet är därmed i samma storleksordning som för sprutade 
provformar. I de fall förstärkningsarbetet pågår under en längre tidsperiod i samband med att 
ingen omblandning av betongmassan sker får sprutbetongen en betydligt trögare konsistens. 

Utifrån resultaten som analyserats går det inte att se några samband mellan:  

 Tryckhållfastheten och konsistens hos sprutbetongen vid test med gjutna kubprover 
och sättmått. 

 Tryckhållfastheten hos kubproverna och den tidpunkt under förstärkningsarbetet då 
kuberna gjutits. 

Provtagning 2 

Tryckhållfastheten hos sprutbetongen från en och samma betongbil visade stora variationer 
från tillverkning till provtryckning av sprutade provformar. Då ett och samma betonglass 
studeras går det inte att se ett tydligt samband i hur tryckhållfastheten ökar eller minskar 
beroende på vart i kedjan provtagningar har utförts. Det intervall, som tryckhållfastheten för 
kubproverna varierar inom, blir betydligt större då fler kubprover sågas ut och trycktestas från 
samma sprutade provform. Då standardavvikelsen och variationskoefficienten används som 
mått på variationen inom en provserie påverkas inte resultatet av antalet testade kubprover. 
Variationerna inom en provserie av gjutna kubprover är betydligt lägre än variationen inom en 
provserie för sprutade provformar. Därmed kan den skillnad som finns mellan att gjuta och 
spruta prover ha en påverkan på variationen inom en provserie. Stora variationer inom en 
provserie kan även bidra till att variationerna mellan provtagningar ökar. 

Utifrån resultaten som analyserats går det inte att se några samband mellan:  

 Tryckhållfastheten och konsistens hos sprutbetongen då sättmått och provtryckning av 
sprutade provformar utfördes. 

 Konsistensen hos sprutbetongen då provformarna sprutas och variationer i 
tryckhållfastheten inom de sprutade provformarna 

Sammanfattande slutsatser 

Resultaten från provtagning 2 visar på att det fanns stora variationer i tryckhållfastheten 
mellan provtagningarna längs hela kedjan, från gjutna kubprover vid tillverkningen till 
sprutade provformar vid förstärkningsarbetet. Variationen mellan provresultaten var även 
ungefär i samma storleksordning oberoende av vart i ledet provtagningarna utförts, se figur 
9.1. Detta blir ännu tydligare då man använder den generella variationen från de sprutade 
provformarna, för att kompensera för att fler provformar har sprutats än provkuber har gjutits, 
se figur 9.2. I figur 9.1 och 9.2 är tanken att illustrera skillnaden mellan det högsta och det 
lägsta värdet som erhållits från en provserie i respektive del av sprutbetongkedjan. Detta 
skapar en bild om inom vilket intervall tryckhållfastheten från en provserie kan variera. 
Utifrån resultaten från dessa provtagningar verkar det sannolikt att stora variationer i 
tryckhållfastheten även hade erhållits om provtagningarna istället hade utförts i ett tidigare 
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skede. Det är även sannolikt att stora variationer i tryckhållfastheten mellan provtagningar 
hade erhållits om kubprover hade gjutits istället för de provformar som sprutats.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.1: Maximala variationen i tryckhållfastheten mellan testade provserier från 
respektive del. 
 
 
Antalet provtagningar som utförs i respektive del av sprutbetongkedjan redovisas i tabell 9.1. 
Denna tabell gäller både för resultaten som presenteras i figur 9.1 samt 9.2. 
 
 
Tabell 9.1: Det totala antalet provtagningar som har analyserats från respektive del. 
 

Del i 
sprutbetongkedjan 

Gjutna kubprover vid 
tillverkning 

Gjutna kubprover vid 
förstärkningsarbetet 

Sprutade provformar vid 
förstärkningsarbetet 

Antal provtagningar 3 4 43 
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Figur 9.2: Maximala variationen i tryckhållfastheten mellan testade provserier från 
respektive del, där den generella variationen för de sprutade provformarna har använts. 

 

Exakt vilka faktorer som har orsakat variationer i tryckhållfastheten mellan de provtagningar 
som utförts har inte kunnat fastställas. Däremot har vissa framsteg gjorts då en del av 
faktorerna har gått att undersöka och analysera, vilket ledde fram till följande slutsatser: 

 Provåldern har haft en relativt liten påverkan på variationerna i tryckhållfastheten 
mellan provresultaten. 
 

 Standardmätosäkerheten vid provtryckningen har haft en relativt liten påverkan på 
variationerna i tryckhållfastheten mellan provresultaten. 
 

 Konsistensen hos sprutbetongen då kubprover gjuts eller då provformar sprutas har 
inget tydligt samband med den tryckhållfasthet som erhålls vid provtryckning. 
 

 Variationerna inom en provserie kan ha varit en bidragande faktor till att variationerna 
i tryckhållfastheten mellan provtagningarna har blivit högre än de annars hade varit.  
 

 Dåliga sprutbetongprover med relativt låga uppmätta värden på tryckhållfastheten kan 
ha orsakat i.a.f delar av de resultat som ligger långt under genomsnittet. Provresultat 
som har en stor avvikelse från genomsnittet bidrar till att öka variationen.   
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Förslag på vidare arbete 

För att få en bättre uppfattning om vad som orsakar variationer i provresultaten avseende 
tryckhållfastheten skulle noggrannare undersökningar på enskilda faktorers påverkan på 
sprutbetongen kunna utföras. Förslagsvis kan en enskild faktor variera för olika prover där 
övriga förhållanden är konstanta. Detta skulle kunna leda till en bättre uppfattning om hur 
tryckhållfastheten hos sprutbetongen påverkas av de faktorer som undersöks. Författarnas 
bedömning är att fokuset vid ett eventuellt vidare arbete bör omfatta faktorer som kan orsaka: 

 Variationer vid tillverkningsprocessen och det bör även undersökas i vilken 
omfattning dessa variationer påverkar provresultaten längre ner i ledet. 
 

 Underkända eller dåliga provresultat. 
 

 Stora variationer inom en provserie. 

Att identifiera exakt vilka faktorer som orsakar variationer i tryckhållfastheten mellan 
provtagningarna kommer med stor sannolikhet kräva ett stort antal omfattande provtagningar 
som är både tidskrävande och kostsamma. De fördelar som uppnås om det går att minska 
variationerna måste därmed vägas mot kostnaden för undersökningen. En av fördelarna är att 
risken för att provresultat blir underkända på grund av variationer minskar. Mindre variationer 
mellan provtagningarna kan även leda till att provfrekvensen kan minskas då säkerheten kring 
provresultaten ökar och risken för underkända prover blir lägre. 
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Bilaga 1 - Krav och regleringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Boverkets konstruktionsregler (BKR) 

Förutsättningar för tillämpning av geoteknisk klass 1 (GK1) respektive geoteknisk klass 2 
(GK2). 

Faktorer 
 

Geoteknisk klass 1 (GK1) Geoteknisk klass 2 (GK2) 

Jord-, berg- och 
grundvattenförhållanden 

Undergrunden bör, om den utsätts för 
större belastning än 5 kPa, bestå av 
föga kompressibel jord och berg. 
 
Porvattentrycken är lägre än de som 
motsvarar en fri grundvattenyta i nivå 
med schaktbotten, såvida inte 
omfattande lokal erfarenhet visar att 
erforderlig schaktning under 
grundvattenytan kan ske utan risk. 
 

Undergrunden är sådan att jordens och 
bergets egenskaper kan bestämmas med 
väldokumenterade och allmänt accepterade 
metoder. 
 
Porvattentrycken är lägre än de som 
motsvarar en fri vattenyta belägen högst 1,0 
meter över schaktbotten alternativ 
vattenytan i schakten. 

Geokonstruktion Liten, konventionell och relativ enkel 
geokonstruktion. 

Allmän praktisk erfarenhet föreligger av 
geokonstruktionen. Dimensionering och 
utförande sker med allmänt accepterade 
metoder. 
 

Omgivningsförhållanden Risk för ras och skred föreligger inte. 
Närliggande konstruktioner och 
anläggningar är belägna på sådant 
avstånd att geokonstruktionen inte 
påverkar dess stabilitet och 
deformationer. 
 

Omgivningsförhållandena är sådana att de 
inte förstorar konsekvenserna av brott eller 
deformationer i geokonstruktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geoteknisk klassning (GK) 

Förutsättningar för val av geoteknisk klass 2 (GK2). Om samtliga förutsättningar enligt 
tabellen är uppfyllda ska GK2 väljas. I annat fall ska GK3 väljas. 

Faktor Förutsättningar för GK2 

Utförda undersökningar Undersökningar har utförts i den omfattning och med de metoder som är 
normala med hänsyn till erfarenheterna av aktuell bergmassa, variation i dess 
mekaniska egenskaper, samt med hänsyn till tunnelkonstruktionens 
svårighetsgrad. 

Bergets karaktär och kvalitet Bergets karaktär och kvalitet är sådan att det med tillämpning och 
konventionella förstärkningsmetoder är troligt att aktuella krav på 
bärförmågan och deformationer kan innehållas. 
 
Riktvärde för bergkvalitet RMR (89) ≥ 50 1) 

Dräneringsförhållanden Fullt dränerade förhållanden föreligger 2) 
Spännvidd Tunnelns spännvidd B < 15m 3) 
Bergtäckning Tunnelns bergtäckning, BT ≥ halva tunnelns spännvid (B/2) 3) 
Avstånd till befintliga 
byggnadsverk 

Befintliga tunnlar: 
 
Avståndet, S ≥ halva dimensionerade spännvidden 4) (Bdim/2) 
 
Befintliga byggnader, broar och andra konstbyggnader: 
 
Avståndet, S ≥ tunnelns spännvidd (B) 

Erfarenhet av aktuell bergmassa 
och tunnelkonstruktion 

Dokumenterad erfarenhet finns av bergets beskaffenhet i det område tunneln 
ska uppföras. Allmän praktisk erfarenhet föreligger av tunnelkonstruktioner i 
aktuell bergmassa. Dimensionering och utförande sker allmänt accepterade 
och konventionella metoder. 

Omgivningsförhållanden Omgivningsförhållandena är sådana att de inte väsentligt förstorar 
konsekvenserna av brott eller deformationer i det bärande huvudsystemet. 
 
Ingen risk för kollaps med vattengenombrott från öppet vattendrag eller 
vattenfylld närliggande tunnel föreligger. 

 

1) Vid RMR (89) ≥ 50 ska en helhetsbedömning göras avseende hur bergets egenskaper påverkar 
deformations- och Stabilitetsförhållanden. En sådan bedömning ska ta hänsyn till tunnelns storlek 
(dimensioner) i förhållande till utsträckning/mäktigheten på bergpartiet med RMR (89) ≥ 50 samt till 
bergpartiets orientering i förhållande till tunneln och aktuella bergspänningar. Om det bedöms att icke 
kritiska deformations- och/eller stabilitetsförhållanden kommer att uppstå för tunneln får få 
förutsättningarna för GK2 anses vara uppfyllda med avseende på denna faktor. 

2) Tunneln kan anses vara fullt dränerad om den inte helt eller delvis omges av ett särskilt tätningsskikt i 
form av ett membran eller en mot berget direkt gjuten betongkonstruktion. En mot berget motgjuten 
betongkonstruktion kan anses vara fullt dränerad om åtgärder för dränering vidtagits mellan berget och 
betongkonstruktionen och att dessa är åtkomliga för underhåll. 

3) Vid B ≥ 15 respektive BT<B/2 ska en helhetsbedömning göras avseende hur bergets egenskaper 
påverkar deformations- och stabilitetsförhållandena. Om det bedöms att icke kritiska deformations- 
och/eller stabilitetsförhållanden kommer att uppstå för tunneln får förutsättningarna för GK2 anses vara 
uppfyllda med avseende på respektive faktor. 

4) Dimensionerande spännvidd avser den största spännvidden hos aktuella tunnlarna. 

 



Gemensamt kontrollprogram berg (GKB) 

Fortlöpande provning av stålfiberarmerad sprutbetong i Norrströmstunneln. 

Parametrar Metod Omfattning Utvärdering 
Tryckhållfasthet SS-EN 12504-1 

Alt uttag av prov enligt 
SS-EN 14488-1:2005  
och provning av kuber 
enligt SS-EN 12390-3 

En provserie om tre 
prover 
GK2:1 serie/1000 m2 
GK3:2 serier/250 m2 

BBK 04, 9.1.2. 
Omräkning ska göras till 
standardkubstorlekar 
enligt SS 13 72 07:2005 

Densitet SS-EN 12390-3 En provserie om tre 
prover 
GK2:1 serie/1000 m2 
GK3:2 serier/250 m2 

SS-EN 12390-7 

Frostbeständighet SS-EN 13 72 44:2005, 
metod IIIA eller B (olika 
för olika 
exponeringsklass) 

En provserie om tre 
prover i respektive 
exponeringsklass 
(XF 3 och XF 4: 1 
prov/2000 m2 oberoende 
av geoteknisk klass) 

SS-EN 13 72 44:2005 

Vidhäftning SS-EN 14488-4:2005 
Utförs tidigast 28 dygn 
efter sprutning 

En provserie om tre 
prover 
Provning utförs där krav 
på vidhäftning ställs. 
GK2 och GK3: 
1 serie/1000 m2 

SS-EN 14488-4:2005 
 

Tjocklek SS-EN 14488-6:2006 GK2: 1 prov/500 m2, 
dock minst 1 serie per 
tunnelavsnitt med 
samma tjocklek; 
GK3:1/100 m2 

SS-EN 14488-6:2006 

Sprickhållfasthet SS-EN 14488-3:2006 
Utförs tidigast 28 dygn 
efter sprutning 

En provserie om 3 
balkar. 
GK2:1 serie/2000 m2 
GK3:2 serier/500 m2 

SS-EN 14488-3:2006 

Residualhållfasthet SS-EN 14488-3:2005 
Utförs tidigast 28 dygn 
efter sprutning 

En provserie om 3 
balkar. 
GK2:1 serie/2000 m2 
GK3:2 serier/500 m2 

SS-EN 14488-3:2005 
 

Stålfiberhalt SS-EN 14488-7:2006, 
metod B (färsk 
sprutbetong från sprutad 
yta) 

Innan Sprutning: 
1 prov per betongbil 
 
Efter sprutning: 
En provserie om tre  
prover. 
 
GK2:1 prov/1000 m2 
GK3:1 prov per 
arbetsskift. 

SS-EN 14488-7:2006 

 

 



Gemensamt kontrollprogram berg (GKB) 

 Förprovning av stålfiberarmerad sprutbetong i Norrströmstunneln. 

Parametrar Metod Omfattning Utvärdering 
Tryckhållfasthet SS-EN 12504-1  

Alt uttag av prov enligt 
SS-EN 14488-1:2005 och 
provning av kuber enligt SS-
EN 12390-3 

En provserie om tre 
prover 
 

BBK 04, 9.1.2. 
Omräkning ska göras till 
standardkubstorlekar 
enligt SS 13 72 07:2005 

Densitet SS-EN 12390-3 En provserie om tre 
prover 

SS-EN 12390-7 

Frostbeständighet SS-EN 13 72 44:2005, metod 
IIIA eller B (olika för olika 
exponeringsklass) 

En provserie om tre 
prover i respektive 
exponeringsklass  
 

SS-EN 13 72 44:2005  

Vidhäftning SS-EN 14488-4:2005 
Utförs tidigast 28 dygn efter 
sprutning 

En provserie om tre 
prover 
 

SS-EN 14488-4:2005 
 

Sprickhållfasthet SS-EN 14488-3:2006 
Utförs tidigast 28 dygn efter 
sprutning 

En provserie om 3 
balkar. 

SS-EN 14488-3:2006 

Residualhållfasthet SS-EN 14488-3:2005  
Utförs tidigast 28 dygn efter 
sprutning 

En provserie om 3 
balkar. 
 

SS-EN 14488-3:2005 
 

Stålfiberhalt SS-EN 14488-7:2006, metod 
B (färsk sprutbetong från 
sprutad yta)  

En provserie om tre 
prover. 

SS-EN 14488-7:2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknisk beskrivning (TB) 

Teknisk beskrivning för stålfiberarmerad sprutbetong i Norrströmstunneln. 

Egenskap Krav vid förundersökning Krav vid fortlöpande provning 

Tryckhållfasthet Lägsta hållfasthetsklass C32/40 Lägsta hållfasthetsklass C32/40 

Vidhäftning Provningen har kartläggande 
karaktär: Bästa möjliga 
vidhäftning ska eftersträvas 

Berg/betong:

Bästa möjliga vidhäftning eftersträvas. 

σvidh≥0,5 MPa a) vid RMR≥50 

Betong/betong: 

σvidh≥1.0 MPa 

Densitet Fastställs som medelvärde för 
godkänt betongrecept 

Avvikelse från medelvärde fastställt för 
godkänt betongrecept < 130 kg/m3 

Tjocklek  Medeltjockleken vid ett prov får ej 
underskrida föreskriven tjocklek. Lägsta 
enskilda värde får ej underskrida 80 % 
av föreskriven tjocklek. 

Inom utrymmet mellan teoretisk 
bergkontur och teoretisk invändning 
tunnelkontur får enskilt värde 
överskrida föreskriven tjocklek med 
max. 20 mm 

Sprickhållfasthet Medelvärdet från minst 3 
balkar ska uppfylla:  

ffmp ≥4.0 MPa 

Enskild balk ska uppfylla: 

 ffp≥3,2 MPa 

Medelvärdet från minst 3 balkar ska 
uppfylla:  

ffmp ≥4.0 MPa 

Enskild balk ska uppfylla: 

 ffp≥3,2 MPa:  

Residualhållfasthet Medelvärdet från minst 3 
balkar ska uppfylla:  

Fr2m≥3.0 MPa vid 2 mm 
mittnedböjning 

Enskild balk ska uppfylla: 

Fr2≥2,4 MPa vid 2 mm 
mittnedböjning 

Medelvärdet från minst 3 balkar ska 
uppfylla:  

Fr2m≥3.0 MPa vid 2 mm mittnedböjning 

Enskild balk ska uppfylla: 

Fr2≥2,4 MPa vid 2 mm mittnedböjning 



Spjälkningsmotstånd 
vid brand 

Medelvärdet för maximalt 
spjälkningsdjup för en 
provserie omfattande 3 
provkroppar ska vara ≤ 5 mm 

Största spjälkningsdjup för en 
provserie omfattande 3 
provkroppar ska vara ≤ 10 mm 

Medelvärdet för maximalt 
spjälkningsdjup för en provserie 
omfattande 3 provkroppar ska vara ≤ 5 
mm 

Största spjälkningsdjup för en provserie 
omfattande 3 provkroppar ska vara ≤ 10 
mm 

Frostbeständighet Exponeringsklass XF4: ”god” Exponeringsklass XF4: ”god” 

 
a) Vidhäftning som krävs mellan sprutbetongen och berg för att angiven sprutbetongtjocklek ska få användas 
tillsammans med angivet bultavstånd. Om vidhäftningen ej uppnås ska Beställaren meddelas som bestämmer 
åtgärder. 

 

 



Bilaga 2 – Dimensionering av bergförstärkning samt RMR 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RMR-metoden (Rock Mass Rating) 

 

Stryckning vinkelrätt mot tunnelaxel, RMR 
Stryckning parallellt med tunnelaxel Stupning 0' - 

20'(oavsett 
strykning) 

Drivning i stupningsriktning Drivning mot stupningsriktning 
stupning 45' - 

90' 
stupning 20'-

45' 
stupning 45' - 90' stupning 20'-45' stupning 45' - 90' stupning 20'-45' 

Mycket 
gynnsam 

Gynnsam Acceptabel Ogynnsam Mycket ogynnsam Acceptabel Ogynnsam 

PARAMETER DELPOÄNG (RMR) 

1 

Hållfasthet hos intakt 
bergmaterial 

Punktlastindex > 10 MPa 4 - 10 MPa 2 -4 MPa 1 - 2 MPa 

För denna låga 
hållfasthet bör 

enaxiellt trycktest 
användas 

Enaxiell 
tryckhållfasthet 

> 250 MPa 100 - 200 MPa 50 - 100 MPa 25 - 50 MPa 
5-25 
MPa

1-5 
MPa

<1 
MPa

Poäng 15 12 7 4 2 1 0 

2 
Borrkärnekvalitet RQD 90 % - 100 % 75 % - 90 % 50 % - 75 % 25 % - 50 % < 25 % 

Poäng 20 17 13 8 3 

3 
Sprickavstånd > 2 m 0,6 - 2 m 200 - 600 mm 60 - 200 mm < 60 mm 

Poäng 20 15 10 8 5 

4 
Sprickegenskaper 

Mkt råa sprickytor 
Diskontinuerliga 
Ingen separation 

Ovittrade 
sprickytor 

Råa sprickytor 
Separation < 1 

mm Svagt 
Vittrade 

Sprickytor 

Råa sprickytor 
Separation < 1 
mm Kraftigt 

vittrade 
sprickytor 

Glidrepade 
sprickytor eller 
sprickfyllning < 
5 mm tjocklek 

eller öppna 
sprickor, 

öppning 1-5 mm 
kontinuerliga 

sprickor 

Mjuk 
sprickfyllning >5 
mm eller öppnade 
sprickor, öppning 

> 5mm 
kontinuerliga 

sprickor 

Poäng 30 25 20 10 0 

5 

Grundvatten-
förhållanden 

inflöde per 10 m 
tunnellängd 

inget < 10 liter/min 
10 - 25 

liter/min 
25 - 100 
liter/min 

> 125 liter/min 

Förhållande ρ,w/σ,i * 0 < 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

Generella förhållanden Fullständigt torrt Fuktigt Vått Droppande Rinnande 

Poäng 15 10 7 4 0 

6 

Strycknings- och stupningsorientering av 
sprickor 

Mycket gynnsam Gynnsam Acceptabel Ogynnsam Mycket ogynnsam

Poäng, RMR 

Tunnlar 0 -2 -5 -10 -12 

Fundament 0 -2 -7 -15 -25 

Slänter 0 -5 -25 -50 -60 

Totalpoäng, RMR 100- 81 80 - 61 60- 41 40 - 21 < 20 
Klass I II III IV V 

Beskrivning Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket Dålig 



Dimensionering av bergförstärkning (typförstärkning) 

 

Tabell 1 
Spännviddsklass 1: B ≤ 6m 
Bergtäckning, BT ≥ B/2 
Bultlängd, L=2,4 m 
 

 

Tabell 2 
Spännviddsklass 2: 6 < B ≤ 9m 
Bergtäckning, BT ≥ B/2 
Bultlängd, L=3,0 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bergtyp Bergkvalitet Bultar Stålfiberarmerad 
sprutbetong 

Vidhäftningskrav 
mellan sprutbetong 

och berg (MPa) 

Förstärkningsklass 

Bultavstånd, (m) Tjocklek, (mm) 

Tak/anfang Vägg Tak/anfang Vägg 

A 70≤RMR≤100 S S 50 0 0,5 1A 

B 

60≤RMR<70 2,0 S 50 0 0,5 1B:1 

50≤RMR<60 1,7 S 50 0 0,5 1B:2 

C 30≤RMR<50 1,5 1,5 75 50 0 1C 

D 0≤RMR<30 Specialförstärkning, dimensioneras från fall till fall 

Bergtyp Bergkvalitet Bultar Stålfiberarmerad 
sprutbetong 

Vidhäftningskrav 
mellan sprutbetong 

och berg (MPa) 

Förstärkningsklass 

Bultavstånd, (m) Tjocklek, (mm) 

Tak/anfang Vägg Tak/anfang Vägg 

A 70≤RMR≤100 S S 50 0 0,5 2A 

B 

60≤RMR<70 2,0 S 50 0 0,5 2B:1 

50≤RMR<60 1,7 S 50 0 0,5 2B:2 

C 30≤RMR<50 1,5 1,5 75 50 0 2C 

D 0≤RMR<30 Specialförstärkning, dimensioneras från fall till fall 



Tabell 3 
Spännviddsklass 3: 9 < B ≤ 15m 
Bergtäckning, BT ≥ B/2 
Bultlängd, L=4,0 m 

 

Tabell 4 
Spännviddsklass 4: 15 < B ≤ 20m 
Bergtäckning, BT ≥ B/2 
Bultlängd, L=5,0 m 
 

Bergtyp Bergkvalitet Bultar Stålfiberarmerad 
sprutbetong 

Vidhäftningskrav 
mellan sprutbetong 

och berg (MPa) 

Förstärkningsklass 

Bultavstånd, (m) Tjocklek, (mm) 

Tak/anfang Vägg Tak/anfang Vägg 

A 70≤RMR≤100 2,0 S 50 0 0,5 4A 

B 

60≤RMR<70 2,0 2,0 75 50 0,5 4B:1 

50≤RMR<60 1,7 1,7 100 50 0,5 4B:2 

C 30≤RMR<50 
Specialförstärkning, dimensioneras från fall till fall 

D 0≤RMR<30 
 

 

 

   

Bergtyp Bergkvalitet Bultar Stålfiberarmerad 
sprutbetong 

Vidhäftningskrav 
mellan sprutbetong 

och berg (MPa) 

Förstärkningsklass 

Bultavstånd, (m) Tjocklek, (mm) 

Tak/anfang Vägg Tak/anfang Vägg 

A 70≤RMR≤100 S S 50 0 0,5 3A 

B 

60≤RMR<70 2,0 2,0 50 50 0,5 3B:1 

50≤RMR<60 1,7 1,7 75 50 0,5 3B:2 

C 30≤RMR<50 1,5 1,5 100 75 0 3C 

D 0≤RMR<30 Specialförstärkning, dimensioneras från fall till fall 



 



Bilaga 3 - Beräkningar 
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Beräkning av 28-dygns tryckhållfasthet 
 

Genom att använda Ekv.1 som är tagen ur, Chang (1997) kan en förväntad kurva för hur 
sprutbetongens tryckhållfasthet kommer att öka över tiden ritas upp. Grafen nedan visar hur 
tryckhållfastheten ökar över tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av Ekv.1och tiden (t) då proverna trycktestades kan tryckhållfastheten vid 28 dygn 
beräknas.  

Ekv. 1 är taget ur Chang (1997) och beskriver sprutbetongens ökning av tryckhållfastheten 
över tiden. 
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Beräkning och förklaring av standardavvikelse och variationskoefficient 
 

Standardavvikelsen 

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population 
avviker från medelvärdet. I de fall värdena ligger samlade nära medelvärdet blir 
standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet ger 
en högre standardavvikelse. 

Ekv. 2 visar hur medelvärdet beräknas.  

∑
 

(2)

 

Detta medelvärde används sedan i Ekv. 3 för att beräkna standardavvikelsen. 

1
 

(3)

 

 

Variationskoefficienten 

Variationskoefficienten är en normaliserad standardavvikelse och uttrycker 
standardavvikelsen som procentandelar av medelvärdet. Detta gör att variationskoefficienten 
till skillnad från standardavvikelsen tar hänsyn till storleken på värdena som analyseras. 
Exempelvis så har värden 1, 2 och 3 samma standardavvikelse som värdena 101,102 och 103. 
Variationskoefficienten kommer däremot bli betydligt högre för den första serien då den 
procentuella skillnaden mellan värdena är större än för den andra serien. 
Variationskoefficienten räknas ut genom att dividera standardavvikelsen med absolutvärdet av 
medelvärdet och uttrycks i procent. 

Ekv. 4 visar hur variationskoefficienten beräknas. 

	  (4)

 

I rapporten används standardavvikelsen och variationskoefficienten för att jämföra 
provresultatens variationer mellan och inom provserier.  

 

 



Bilaga 4 - Provtagningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Beteckning Enhet Förklaring 
 

SV, max (MPa), (%) 
största variationen, mellan min- och 
maxvärde inom en provserie. 

 

SV, medel (MPa), (%) 
Största variationen från medelvärdet inom 
en provserie. 

 

σ (MPa) Standardavvikelse  

cv (%) Variationskoefficient  

V (dm3) Volym  

F (kN) Kraft  

P (MPa) Tryckhållfasthet  

A (m2) Area  

m (kg) Massa  

ρ (kg/m3) Densitet  

 
 

(1) Standardavvikelsen mellan provserierna 
(2) Variationskoefficienten mellan provserierna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tidigare provresultat från Vattenfall Research & Development. 
Prov nr. Gjutdatum Kub 1 Kub 2 Kub 3 Medel (MPa) σ (MPa) cv (%) Provålder (dygn) 

1 2009-12-17 64,8 63,5 64,5 64,3 0,7 1,1 36 

2 2009-12-17 63,6 61,4 68,2 64,4 3,5 5,4 36 

3 2010-01-29 83,3 79,0 78,0 80,1 2,8 3,5 54 

4 2010-02-19 66,0 67,5 69,0 67,5 1,5 2,2 33 

5 2010-03-18 73,5 81,0 76,5 77,0 3,8 4,9 53 

6 2010-04-08 57,7 57,4 56,4 57,2 0,7 1,2 34 

7 2010-04-08 64,1 58,5 54,2 58,9 5,0 8,4 48 

8 2010-05-04 60,0 55,0 53,0 56,0 3,6 6,4 41 

9 2010-06-22 59,5 59,7 60,9 60,0 0,8 1,3 55 

10 2010-05-17 45,0 42,0 41,0 42,7 2,1 4,9 44 

11 2010-05-17 38,7 35,8 41,5 38,7 2,9 7,4 28 

12 2010-05-06 62,0 62,0 55,0 59,7 4,0 6,8 39 

13 2010-06-11 54,8 48,7 53,1 52,2 3,1 6,0 28 

14 2010-06-11 48,5 44,0 44,0 45,5 2,6 5,7 28 

15 2010-08-10 59,0 59,0 59,0 59,0 0,0 0,0 28 

16 2010-08-31 61,0 59,5 60,0 60,2 0,8 1,3 28 

17 2010-09-09 61,7 60,7 55,7 59,4 3,2 5,4 28 

18 2010-09-09 64,1 53,1 44,9 54,0 9,6 17,8 37 

19 2009-12-17 65,3 65,3 61,7 64,1 2,1 3,2 36 

20 2010-10-18 48,2 45,2 48,7 47,4 1,9 4,0 28 

21 2010-10-18 59,0 60,5 60,5 60,0 0,9 1,4 32 

22 2010-10-19 54,9 52,7 52,5 53,4 1,3 2,5 28 

23 2010-10-22 55,2 57,2 56,6 56,3 1,0 1,8 28 

24 2010-10-28 47,0 49,0 53,2 49,7 3,2 6,4 28 

25 2010-11-04 48,5 58,0 59,5 55,3 6,0 10,8 28 

26 2010-11-10 62,5 61,5 61,5 61,8 0,6 0,9 28 

27 2010-11-10 60,1 65,1 64,5 63,2 2,7 4,3 28 

28 2010-11-11 61,0 59,0 59,0 59,7 1,2 1,9 28 

29 2010-11-11 58,6 55,9 52,3 55,6 3,2 5,7 28 

30 2010-11-11 65,5 62,5 57,5 61,8 4,0 6,5 28 

31 2010-11-12 53,6 54,2 52,8 53,5 0,7 1,3 28 

32 2010-11-12 58,0 61,0 59,0 59,3 1,5 2,6 28 

33 2010-11-22 64,8 61,2 63,2 63,1 1,8 2,9 28 

34 2010-11-22 61,5 65,0 63,0 63,2 1,8 2,8 28 

35 2010-11-22 59,8 57,6 57,5 58,3 1,3 2,2 28 

36 2010-11-22 61,1 59,9 61,6 60,9 0,9 1,4 28 

37 2010-11-22 53,5 50,0 51,0 51,5 1,8 3,5 28 

38 2010-11-23 59,7 61,2 58,8 59,9 1,2 2,0 28 

39 2010-11-23 63,0 63,0 61,0 62,3 1,2 1,9 28 

40 2010-11-24 63,0 60,5 59,0 60,8 2,0 3,3 28 

  Medelvärde: 58,4 2,3 4,1  

  (1)  σ (MPa) 7,7    

  (2)    cv (%) 13,2    



 

  
 
 
 
Nytt medelvärde på σ, cv och tryckhållfastheten för samtliga 40 provresultat efter omräkning 
till 28-dygns tryckhållfasthet. 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

28-dygns tryckhållfasthet för kubprover med en provålder över 28 dygn. 

Prov nr. Kub 1 Kub 2 Kub 3 Medel (MPa) σ (MPa) cv (%) 
Tidigare provålder 

(dygn) 

1 63,6 62,4 63,3 63,1 0,7 1,1 36 

2 62,5 60,3 67 63,3 3,4 5,4 36 

3 79,9 75,8 74,8 76,8 2,7 3,5 54 

4 65,2 66,7 68,2 66,7 1,5 2,2 33 

5 70,6 77,8 73,4 73,9 3,6 4,9 53 

6 56,9 56,6 55,6 56,4 0,7 1,2 34 

7 61,9 56,5 52,3 56,9 4,8 8,4 48 

8 54,5 58,4 53,6 54,5 3,5 4,7 41 

9 60,6 60,6 53,7 58,3 0,7 6,8 55 

10 43,6 40,7 39,8 41,4 2,0 4,9 44 

12 58,4 59,9 59,9 59,4 3,9 1,4 39 

18 62,8 52,1 44 53 9,4 17,8 37 

19 64,1 64,1 60,6 63 2,0 3,2 36 

21 57 57,2 58,3 57,5 0,9 1,3 32 

Medelvärde: 60,3 2,8 4,6 41,3 

Variationer efter omräkning till 28-dygns tryckhållfasthet 

 
Tryckhållfasthet 

(MPa) 
σ (MPa) cv (%) 

       Medelvärde:        57,9      2,3         4,2 

(1) σ (MPa)        7,3   

(2) cv (%)        12,6   



Provtagning 1 
 

Rådata för kubprover från KTH 

Prov nr. F(kN) P(MPa) A(mm2) L(mm) V(dm3) m (g) ρ =(kg/m3) 

1 1198 52,54 22800 150 3,42 7716 2256,1 

2 1180 51,48 22920 150 3,44 7717 2244,6 

3 1231 53,81 22875 150 3,43 7438 2167,7 

4 1252 54,55 22950 150 3,44 7766 2255,9 

5 1161 50,65 22920 150 3,44 7708 2242,0 

6 1120 48,90 22905 150 3,44 7597 2211,2 

Medelvärde: 1190,3 52,0 22895,0 150,0 3,44 7657,0 2229,6 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Analys av provresultat från KTH 

Prov nr. P(MPa) Medel (MPa) 
SV, max 
(MPa) 

SV, max  
(%) 

SV, 
medel 
(MPa) 

SV, 
medel 
(%) 

σ 
(MPa) 

cv 
(%) 

1 52,5 
52,6 2,3 4,3 1,2 2,3 1,2 2,2 2 51,5 

3 53,8 
4 54,6 

51,4 5,7 10,4 3,2 6,2 2,9 5,6 5 50,7 
6 48,9 

Medelvärde: 52,0 52,0 4,0 7,3 2,2 4,2 2,0 3,9 
σ (MPa) 2,1        
cv (%) 4,0        

Tryckhållfastheten i olika skeden av förstärkningsarbetet 

 Kub nr. Tryckhållfastheten (MPa) Medel 

Tidigt skede 

1 52,5 

52,6 2 51,5 

3 53,8 

Sent skede 

4 54,6 

51,4 5 50,7 

6 48,9 

                     Medelvärde: 52,0 



 
 

 

Variationer inom provserien i olika skeden av 
förstärkningsarbetet avseende tryckhållfastheten 

 
Tidigt skede  

(kubprov 1 - 3) 
Sent Skede 

(kubprov 4 - 6) 
Samtliga kuber  
(Kubprov 1-6) 

Standardavvikelse (MPa) 1,2 2,9 2,1 

Variationskoefficient (%) 2,2 5,6 4,0 

 
 

 
Sättmått i olika skeden av förstärkningsarbetet 

Prov nr. Sättmått (cm) Medel 

 
Tidigt skede 

 

1 20,5 

21,8 2 23,0 

3 22,0 

 
Sent skede 

               

4 23,0 

22,2 5 22,0 

6 21,5 

Slutskedet 
 

7 17,0 
16,3 

8 15,5 

Medelvärde: 22,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provtagning 2 
 
 

Rådata för kubprover från KTH 

Prov nr. F(kN) P(MPa) A(mm2) L(mm) V(dm3) m (g) ρ =(kg/m3) 

1 1634 72,00 22695 150 3,40 7917,5 2325,8 

2 1682 73,87 22770 150 3,42 8042,4 2354,7 

3 1602 70,78 22635 150 3,40 7915,5 2331,3 

4 1534 67,73 22650 150 3,40 7893,2 2323,2 

5 1541 66,37 23220 150 3,48 7958,3 2284,9 

6 1627 70,57 23055 150 3,46 8045,4 2326,4 

7 1482 64,34 23033 150 3,45 7795,4 2256,3 

8 1518 67,24 22575 150 3,39 7777,4 2296,8 

9 1533 66,97 22890 150 3,43 7911,4 2304,2 

Medelvärde: 1572,6 68,9 22836 150,0 3,43 7917,4 2311,5 

 
 
 

 Analys av provresultat från KTH  

        Prov nr. P(MPa) 
Medel 
(MPa) 

SV, max 
(MPa) 

SV, max 
(%) 

SV, 
medel 
(MPa) 

SV, 
medel 
(%) 

σ (MPa) cv (%) 

Bil 1 

  1 72,0 

72,2 3,1 4,2 1,7 2,3 1,6 2,2   2 73,9 

  3 70,8 

Bil 2 

  4 67,7 

68,2 4,2 6,0 2,3 3,4 2,1 3,1   5 66,4 

  6 70,6 

Bil 3 

  7 64,3 

66,2 2,9 4,3 1,8 2,8 1,6 2,4   8 67,2 

  9 67,0 

 Medelvärde: 68,9 3,4 4,8 1,9 2,8 1,8 2,6 

         (1)     σ (MPa)  3,1       
         (2)   cv (%)  4,5       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Analys av provresultat från Betongindustri AB  

           Prov nr. P(MPa) 
Medel 
(MPa) 

SV, max 
(MPa) 

SV, max 
(%) 

SV, 
medel 
(MPa) 

SV, 
medel 
(%) 

σ (MPa) cv (%) 

Bil 1 

1 70,0 

68,2 3,5 5,0 1,8 2,7 1,8 2,6 2 66,5 

3 68,0 

Bil 2 

4 53,5 

53,0 1,0 1,9 0,5 0,9 1,3 2,4 5 52,5 

6 55,0 

Bil 3 

7 51,5 

51,5 3,0 5,7 1,5 2,9 1,5 2,9 8 50,0 

9 53,0 

 Medelvärde: 57,6 2,5 4,2 1,3 2,2 1,5 2,6 

 (1) σ (MPa) 9,1       
 (2) cv (%) 15,7       

Analys av provresultat från Vattenfall Research & Development 

         Prov nr. P(MPa) 
Medel  
(MPa) 

SV, max 
(MPa) 

SV, max 
(%) 

SV, 
medel 
(MPa) 

SV, 
medel 
(%) 

  σ 
(MPa) 

cv 
(%) 

Bil 1 

k1.1 60,1 

60,6 8,1 12,5 4,3 7,1 3,0 5 

k1.2 60,1 
k1.3 56,8 
k1.4 61,7 
k1.5 56,9 
k1.6 58,1 
k1.7 62,4 
k1.8 64,5 
k1.9 64,9 

Bil 2 

k2.1 60,5 

59,8 7 11,1 3,9 6,6 2,0 3,3 

k2.2 59,7 
k2.3 62,9 
k2.4 55,9 
k2.5 60,6 
k2.6 58,5 
k2.7 58,7 
k2.8 60,9 
k2.9 60,7 

Bil 3 

k3.1 65 

60,4 9,3 14,3 4,7 7,7 2,8 5,6 

k3.2 62,6 
k3.3 60,6 
k3.4 61,4 
k3.5 61,3 
k3.6 60,4 
k3.7 57,5 
k3.8 55,7 
k3.9 58,9 

  Medelvärde: 60,3 8,1 12,6 4,3 7,1 2,6 4,3 

 (1) σ (MPa) 0,4       
 (2) cv (%) 0,7       



 
I kolumn 1,2 och 3 redovisas variationerna mellan provtagningar som är utförad i samma del 
av sprutbetongkedjan.  I rad 1,2 och 3 redovisas variationerna mellan provtagningarna som är 
utförda i olika delar av sprutbetongkedjan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Analys av provresultat från provtagning 2, ”Sprutbetongkedjan” 

KTH (MPa) Bet.ind (MPa) Vattenfall (MPa) Medel (MPa) σ (MPa) cv (%) 

Bil 1 72,2 68,2 60,6 67 5,9 8,8 

Bil 2 68,2 53,7 59,8 60,6 7,3 12,0 

Bil 3 66,2 51,5 60,4 59,4 7,4 12,5 

Medelvärde: 68,9 57,8 60,3 62,3 6,9 11,1 

σ (MPa) 3,1 9,1 0,4      

cv (%) 4,4 15,7 0,7      

Variationer i tryckhållfastheten inom provserierna 

Aktör Bil nr. σ (MPa) cv (%) 

KTH 

1 1,6 2,2 

2 2,1 3,1 

3 1,6 2,4 

Medelvärde: 1,8 2,6 

Bet.ind 

1 1,8 2,6 

2 1,3 2,3 

3 1,5 2,9 

Medelvärde: 1,5 2,6 

Vattenfall 

1 3 5 

2 2 3,3 

3 2,8 4,6 

Medelvärde: 2,6 4,3 




