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Förord 

Det här examensarbetet utfördes på Avdelningen för jord- och bergmekanik, KTH, i sam-
arbete med Trafikverket. Arbetet är en vidareutveckling av ett projekt som jag genomförde åt 
Trafikverket under sommaren 2009. 

Ett stort tack vill jag rikta till alla som hjälpt och stöttat mig på vägen. Bland dessa vill jag 
särskilt uppmärksamma professor Stefan Larsson, som handledde mig i det vetenskapliga 
skrivandets konst och lärde mig att dispositionen är viktigare än man tror; hydrogeolog Hana 
Liszka, min handledare på Trafikverket, som delade med sig av sina hydrogeologiska erfaren-
heter från Norra länken; bergsingenjör Kjell Windelhed, Trafikverket, som berättade om tät-
ningsklasser och injektering; hydrogeolog Anders Berzell, WSP, som visade hur man bygger 
upp en hydrogeologisk modell; Ingrid Gårlin, SGI, som plockade fram de där artiklarna som 
inte gick att få tag på; Gunnar Harryson, Roland Ekenberg, Kurt Mårtensson och alla andra på 
Trafikverkets platskontor i Albano, som hade tålamod med alla frågor om hur tunnelbyggnad 
går till i verkligheten. Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar, som tog sig tid att 
föreslå de där ändringarna som ingen annan tänkt på. 

 

 

Johan Spross 

Stockholm, november 2011 
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Sammanfattning 

På senare år har samhället ställt allt högre miljökrav, när nya tunnlar ska anläggas. Ett område 
där kraven har höjts, är dräneringen av grundvatten på grund av inläckage till tunneln. Detta 
kan ge upphov till bland annat sinande brunnar, sättningsskador på byggnader samt påverkan 
på vegetation och naturmiljö. För att minimera problemen genomförs ett omfattande tät-
ningsarbete i tunneln. Fullständig täthet uppnås dock sällan. Därför måste mätningar och 
kontroller utföras, både av grundvattennivåerna i närområdet och av det inläckande grund-
vattenflödet i tunneln. Eftersom hanteringen av grundvattenfrågan länge varit nedprioriterad 
i branschen, behöver både planeringen och utförandet av mätningarna utvecklas, för att 
kunna möta samhällets allt hårdare miljökrav på området. 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur ramverket till den så kallade obser-
vationsmetoden, kan användas till hanteringen av grundvatteninläckage vid tunnelbyggnad i 
berg. I denna metod förbereder man i projekteringen en preliminär design av konstruktionen. 
Samtidigt planerar man för åtgärder att sätta in, om mätningar (observationer) under bygg-
tiden indikerar att designen behöver förändras. Därmed kan konstruktionen under projektets 
utförande anpassas till de faktiska förhållandena i marken. För att undersöka om observa-
tionsmetoden är tillämpbar på hanteringen av inläckande grundvatten, studerades tunnel-
projektet Norra länken i Stockholm. En jämförelse gjordes mellan hur grundvattenfrågan 
löstes i detta projekt och hur observationsmetoden definieras i Eurokoden samt i det till-
hörande svenska tillämpningsdokumentet för geoteknik. 

Resultatet av den jämförande studien visade att utförandet i Norra länken till stor del 
överensstämde med hur observationsmetoden definieras i Eurokoden och med skrivningarna 
i tillämpningsdokumentet. Den ena skillnaden gällde mätanordningarnas tillförlitlighet. Den 
andra låg i hur det visas att det är tillräckligt hög sannolikhet, att den preliminära designen 
kommer att klara uppsatta krav. Med utveckling av dessa områden, borde det vara möjligt att 
fullt ut tillämpa observationsmetodens ramverk på hanteringen av grundvatteninläckage. Det 
visades dock att Eurokodens observationsmetod inte nödvändigtvis erbjuder den bästa lös-
ningen, utan att varianter på denna också kan utgöra fullgoda alternativ. 

Examensarbetet visade också på några områden där förändringar kan göras, för att ge en 
bättre hantering av grundvattenfrågan i framtiden. Exempelvis borde bergtekniker komma in 
tidigt i projekteringen, för att göra kunskapsbilden mer komplett när de hydrogeologiska 
modellerna tas fram. Det borde också utredas om det finns bättre alternativ till injektering, 
när det är stor risk att detta inte är tillräckligt för att ge en tät konstruktion.  

Slutligen konstaterades det att det vore gynnsamt för alla inblandade parter om grundvatten-
frågan hanterades på ett mer konsekvent sätt, eftersom detta skulle bidra till en ökad förut-
sägbarhet och överskådlighet. Att följa det ramverk som Eurokodens observationsmetod 
erbjuder, är ett sätt att göra detta. 
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Summary 

The environmental demands from the public authorities have lately increased regarding the 
effects of tunnelling. One example is the demand for reduced groundwater inflow to the 
tunnel. This can lead to wells running dry, settlement of buildings, and also affect the vegeta-
tion and the surrounding environment. To minimise these problems, a thorough grouting 
program is accomplished. However, a complete impermeability is seldom achieved. For that 
reason, measurements are needed to control both the nearby groundwater levels and the 
groundwater inflow to the tunnel. As this issue has had a low priority until now in Sweden, 
both planning and execution of these measurements need to be improved, to meet with the 
increased environmental demands from the Swedish authorities. 

The purpose of this master’s thesis was to examine how the framework of the observational 
method can be used, for managing the groundwater inflow to rock tunnels. When using this 
method, a preliminary design is prepared in the design stage. Then the behaviour of the con-
struction is observed during the construction stages. If the observations indicate that it is 
necessary, prepared contingency actions are put in operation. This allows the construction to 
be adjusted to the actual conditions in the ground. To examine if the observational method is 
applicable to the groundwater control in rock tunnel construction, a case study was per-
formed on the Norra länken (the Northern Link) tunnel project in Stockholm. The manage-
ment of the groundwater control in this project was compared with both the definition of 
the observational method in the Eurocode and the Swedish recommendations for using the 
observational method. 

The result of the case study showed that the groundwater control in Norra länken mainly 
agreed with the definition in the Eurocode and the Swedish recommendations. One differ-
ence regarded the reliability of the monitoring instruments. Another regarded how the 
designer shows, that the preliminary design will meet the environmental demands with 
acceptable probability. With some research in these areas, it should be possible to fully add 
groundwater control to the applications of the observational method. However, it was shown 
that the observational method of the Eurocode not necessarily gives the best solution; other 
similar alternatives may be satisfactory as well. 

This master’s thesis revealed some changes that can be made to improve the groundwater 
control in the future. For example, rock engineers should be included early in the design 
stage, to enhance the hydrogeological models. Research should also be done, to investigate if 
there are any suitable alternatives to pre-grouting, when there is an apparent risk that pre-
grouting will not be sufficient to give an acceptable sealing. It was also concluded that it 
would be favourable for all parties concerned in the building process, if the groundwater 
control was treated in a clearer and more predictable way. Using the framework of the obser-
vational method is one way of doing that. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

När en anläggning ska konstrueras i berg eller jord, till exempel ett bergrum eller ett schakt, 
ställs man ofta inför problemet att det finns väldigt lite information om de geologiska för-
hållandena i området. En förundersökning utförs därför i form av till exempel kartstudier, 
sprickkartering, sonderings- och kärnborrningar, borrhålsgranskning samt undersökningar av 
grundvattenförhållandena. Detta görs i syfte att beskriva förutsättningarna för projektet så 
bra som möjligt, för att minimera risken att något oväntat inträffar. Oförutsedda händelser är 
inte bara ett problem för projektets ekonomi när de måste åtgärdas, de kan i värsta fall utgöra 
allvarliga säkerhetsrisker. Det händer dock att förutsättningarna är så komplexa att det är 
svårt att med dagens undersökningsmetoder och beräkningsmodeller göra en tillräckligt kor-
rekt beskrivning av markförhållandena i området, åtminstone om man ska få ekonomi i 
projektet. I sådana fall kan det vara lämpligt att använda sig av den så kallade observations-
metoden. I denna metod gör man i projekteringen endast en preliminär design av konstruk-
tionen och planerar samtidigt för åtgärder att sätta in, om mätningar (observationer) av i för-
väg fastställda kontrollparametrar under byggtiden indikerar att så behövs. På detta sätt kan 
konstruktionen under projektets utförande anpassas till de faktiska förhållandena. 

Ett område inom vilket mätningar används på ett snarlikt sätt för att undvika kostsamma 
skador och negativa miljöeffekter är hanteringen av inläckande grundvatten i tunnlar. Förr 
ansågs grundvatteninläckaget mest som ett praktiskt problem utifrån själva tunnelns syn-
vinkel; inläckande grundvatten behövde pumpas bort för att undvika översvämningar och 
hängande istappar i taket om vintern. Men med allt hårdare miljökrav från samhället i form 
av inläckagekrav i miljödomar, har tunnelkonstruktörerna blivit tvungen att effektivisera sina 
tätningsmetoder och utöka övervakningen så att närliggande grundvattenmagasin inte utsätts 
för skadlig dränering. Detta kan annars ge upphov till bland annat sinande brunnar, skador 
på byggnader i form av sättningar samt påverkan på vegetation och naturmiljö. Frågeställ-
ningen är dock fortfarande något ovan för en del i branschen, men en del försök görs att 
utveckla de mätmetoder som används (se exempelvis Hansson et al. (2010)). Hanteringen av 
grundvatteninläckaget påverkas dock av flera saker än bara själva mätmetoden; även förbere-
dande projektering med exempelvis planering av hur mätningarna ska gå till och av vilka 
åtgärder som vid behov ska sättas in, spelar stor roll för att framgångsrikt kunna sköta den 
komplexa grundvattenfrågan. 

Observationsmetoden, såsom den definieras i den nya europeiska byggstandarden Eurokod, 
erbjuder ett ramverk för hur en fråga av den här typen kan behandlas. Detta examensarbete 
syftar till att undersöka hur ramverket till observationsmetoden kan användas till hanteringen 
av grundvatteninläckaget vid tunnelbyggnad. För att kunna göra detta, har bergtunnlarna i 
tunnelprojektet Norra länken i Stockholm studerats med avseende på hur grundvattenfrågan 
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där har lösts, i jämförelse med definitionen av observationsmetoden i Eurokoden och med 
rekommendationerna i det tillhörande svenska tillämpningsdokumentet för geoteknik. 

1.2. Kort om tunnelprojektet Norra länken 

Norra länken är, tillsammans med Södra länken och Essingeleden, en del av en än så länge 
ofullständig ringled runt Stockholms innerstad. Delen av Norra länken som går mellan Karl-
berg och Norrtull invigdes redan 1991, men först 2006 påbörjades bygget av den resterande 
delen mellan Norrtull och Värtahamnen. Hela sträckningen beräknas vara klar 2015. Då 
kommer den hårt trafikerade Valhallavägen att avlastas och Björnnäsvägen genom Lill-
Jansskogen att stängas för biltrafik. Projektet består av ett flertal olika delprojekt som upp-
handlats av Vägverket (nuvarande Trafikverket) till olika entreprenörsföretag. I detta 
examensarbete behandlas bergtunnlarna, som till stor del är belägna under Nationalstads-
parken. De består av de tre entreprenaderna NL 33, NL 34 och NL 35, som ligger under 
Albano, Frescati respektive Lill-Jansskogen (Figur 1.1).  

1.3. Examensarbetets struktur 

I detta examensarbete ges först en översikt över observationsmetodens bakgrund, och dess 
tidigare användningsområden och tillämpning. Detta följs av definitionen av observations-
metoden i Eurokoden och en redogörelse över vad denna skrivning kan innebära för meto-
dens användning. Därefter introduceras det svenska tillämpningsdokumentet för observa- 
 
 

 

Figur 1.1 Norra länkens entreprenadområden. Detta examensarbete fokuserar på bergtunnlarna i NL 33, 
NL 34 och NL 35 (bild: Trafikverket, 2009). 
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tionsmetoden inom geoteknik, vilket tagits fram som en vägledning till hur metoden kan 
användas i praktiken. 

I jämförelse med vad skrivningarna i Eurokoden och i det svenska tillämpningsdokumentet 
anger, diskuteras sedan hur Norra länken-projektet har löst problemet med inläckande 
grundvatten. Detta görs genom att hanteringen av problemet genomgås stegvis utifrån de 
fem punkterna i Eurokodens definition av observationsmetoden. 

Som avslutning ges en slutsats om vilka lärdomar som kan dras av det här fallet och om 
vilken betydelse detta kan ha för framtiden. 

Notera att en liten del av detta examensarbete, främst rörande hur själva mätningarna av det 
inläckande grundvattnet har utförts i Norra länken-projektet, tidigare har publicerats i en 
annan version som Trafikverket publikation 2011:137 (Spross, 2009), som resultatet av ett 
projekt utfört av mig åt Vägverket sommaren 2009. 

1.4. Definitioner 

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket när myndigheten Vägverket slogs samman med Ban-
verket, SIKA samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket och Luftfartsverket. För tidpunkter 
före 1 april 2010 refereras därför till Vägverket och för tidpunkter efter detta datum refereras 
det till Trafikverket i detta examensarbete. Egentligen avser det dock samma myndighet. 

NL 33, NL 34 och NL 35 är namnen på olika entreprenader inom projekt Norra länken. 
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2. Observationsmetodens utveckling 

2.1. Observationsmetodens uppkomst 

Själva grundtanken i observationsmetoden har alltid funnits inom ingenjörskonsten, även om 
det från början knappast var en uttalad strategi, utan snarare ett framtvingat sätt att över-
vinna de problem som uppstod under konstruktionstiden. Eller som Holmberg och Stille 
(2009, s. 1) uttrycker det: ”Observationsmetoden är i princip ett sätt att formalisera den 
erfarne ingenjörens sätt att arbeta med komplexa designfrågor.” Ett antikt exempel på detta 
ger Kovári och Lunardi (2000) när de citerar Herodotos, som redogör för hur fenicierna 
redan 480 f.Kr. ändrade och effektiviserade sitt konstruktionssätt av en kanal genom att 
minska sidornas lutning, efter att de sett hur jorden rasade ner till schaktets botten från de 
branta sidorna.  

Observationsmetoden formulerades dock i vetenskapliga sammanhang inte förrän år 1948. 
Då öppnade Terzaghi och Peck upp för en ny metod för att hantera problemet inom geo-
tekniken med att osäkerheten i resultaten från förundersökningarna var alltför höga. I Pecks 
Ninth Rankine Lecture (1969) återfinns Terzaghis tankar om dåtidens sätt att göra geo-
tekniska dimensioneringar. Denna artikel anses som en grundbult i forskningen om observa-
tionsmetoden. På den tiden baserade sig geoteknisk dimensionering på två sätt att hantera 
osäkerheten: att antingen lägga på en överdrivet stor säkerhetsfaktor och därmed överdimen-
sionera och fördyra konstruktionen eller helt enkelt göra antaganden utifrån de förhållanden 
som vanligtvis brukar uppträda, vilket ju resulterar i ett tämligen stort risktagande.  

Lösningen på detta lanserade Terzaghi som ”learn-as-you-go”, det vill säga att man skulle 
dimensionera konstruktionen efter det lilla man visste om markförhållandena och göra rim-
liga antaganden om resten. Sedan skulle man under byggtiden fylla i kunskapsluckorna 
genom att mäta eller på annat sätt bestämma de storheter, som man gjort antaganden om. 
Därefter skulle det finnas möjlighet att modifiera konstruktionens design, ifall detta skulle 
visa sig nödvändigt med hänsyn till mätresultaten.  

2.2. Observationsmetoden definieras 

I samma artikel förtydligar och definierar Peck (1969) observationsmetoden med hjälp av åtta 
villkor som ska uppfyllas för att metoden ska användas i sin helhet. Även om de på senare år 
har modifierats en aning, gäller grundtanken än. De lyder (med utgångspunkt i en översätt-
ning av Holmberg och Stille (2007)): 

 Förundersökning av området i tillräcklig omfattning, men inte nödvändigtvis i 
detalj, för att anskaffa en allmän överblick, kunskap om lagerföljder och om 
jordens egenskaper. 



6 

 Fastläggande av de troligaste förutsättningarna samt även av de mest ofördelak-
tiga avvikelser som är tänkbara i relation till de troliga förutsättningarna. Här 
ingår ofta geologin som en betydande beståndsdel. 

 Upprättandet av en design som utifrån en arbetshypotes om konstruktionens 
beteende baserats på de troliga förutsättningarna.  

 Val av parametrar (storheter) som ska observeras under tiden för konstruktio-
nens uppförande och beräkningar av deras förväntade beteende baserat på 
arbetshypotesen.  

 Beräkningar av samma parametrars förväntade beteende för de mest ofördelak-
tiga förutsättningarna i enlighet med föreliggande data beträffande förhållan-
dena under mark. 

 En åtgärdsplan eller en anpassning av design fastläggs i förväg för varje tänkbar 
signifikant avvikelse från förväntade observationer som baserats på arbets-
hypotesen. 

 Mätningar av de parametrar (storheter) som ska observeras och bedömningar 
av aktuella förhållanden. 

 Anpassning av design till aktuella förhållanden. 
 
Peck (1969) valde också att dela upp observationsmetoden i två huvudsätt som den kan 
användas på. Det ena är vad han kallar för ”best way out”, vilket används när man i ett redan 
påbörjat projekt stöter på ett oväntat problem, som observationsmetoden erbjuder den bästa 
 
 
 

 

Figur 2.1 Observationsmetoden ger till skillnad från andra designmetoder en formell möjlighet till anpassning 
av designen (efter Holmberg och Stille, 2007, s. 21). 
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lösningen på. Detta är också ofta den intuitiva utvägen för många ingenjörer. Den andra till-
lämpningen kallar Peck för ”ab initio” – från början – vilket innebär att observationsmetoden 
redan i planeringsstadiet erbjuder en bättre lösning både ekonomiskt och säkerhetsmässigt än 
en traditionell design, som troligen skulle resultera i en alltför konservativ dimensionering till 
ett högre totalpris. Det är i denna tillämpning som Eurokoden och även detta examensarbete 
tar avstamp. 

2.3. Jämförelse med konventionell dimensionering 

Den viktigaste skillnaden mellan observationsmetoden och vad man kan kalla för konven-
tionell – eller förbestämd – dimensionering, är just avsikten med projekteringens framtagna 
design. Även om kontrollmätningar av konstruktionens beteende är nödvändigt i båda fallen, 
så syftar de till olika saker. I ett konventionellt genomfört projekt utgör mätningar endast en 
passiv verifiering av att konstruktionen beter sig som man tänkt, så att man kan upptäcka 
oförutsedda händelser. Mätningarna som utförs i enlighet med observationsmetoden används 
däremot aktivt, för att optimera konstruktionen. Skillnaden åskådliggörs i Figur 2.1. Observa-
tionsmetoden gör sig bäst om stora osäkerheter om förhållandena råder, eftersom det då blir 
mer sannolikt att konstruktionen kommer att behöva förändras, medan en konventionellt 
dimensionerad konstruktion i ett sådant fall blir betydligt mer omständlig att anpassa i efter-
hand (Nicholson et al., 1999). Observationsmetoden ökar således inte riskerna i ett projekt, 
utan minskar i stället behovet av överdimensioneringar i form av stora säkerhetsmarginaler, 
eftersom man med observationsmetoden bättre kan utnyttja markens förutsättningar (se även 
Figur 2.2). 

2.4. Observationsmetodens vidare utveckling 

Observationsmetoden kom att utvecklas under andra hälften av 1900-talet och dess principer 
tillämpades i många olika typer av byggprojekt både på och i marken: alltifrån anläggningar 
som förhindrar kusterosion till tunnelprojekt och marksanering (Nicholson et al., 1999). 
Ytterligare arbeten med observationsmetoden förde dock med sig att en del av Pecks (1969) 
villkor ifrågasattes och omarbetades. 

Powderham (1994) ansåg det exempelvis vara mindre lämpligt att utgå ifrån det som Peck 
(1969) kallar ”de troligaste förutsättningarna”. Det skulle kunna innebära att någon part i 
kontraktet får stå för onödigt stor del av risken att förhållandena är sämre än vad man trott. 
Detta kan hämma viljan att använda observationsmetoden. Vad ”de troligaste förutsättning-
arna” avseende markens egenskaper egentligen innebär, är i praktiken heller inte helt enkelt 
att definiera, eftersom många faktorer inte går att kvantifiera exakt. Även om det är viktigt att 
till exempel även medräkna fördelaktiga effekter som förmodligen kommer att uppträda, är 
det kanske inte lämpligt eller acceptabelt att tillgodoräkna sig dem fullt ut. En viss säker-
hetsmarginal är alltid nödvändig. Här bör det i stället göras noggranna bedömningar, som 
både ger en acceptabel säkerhetsmarginal och ger möjlighet till besparingar i jämförelse med 
kostanden av en konventionell dimensionering.  
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Denna medelväg kallar Powderham (1994) för ”mer sannolika förutsättningar” (fritt översatt 
från ”more probable conditions”). I konservatism placerar sig denna lösning mellan de troli-
gaste förutsättningarna, som Peck föreskriver, och konventionell dimensionering med väl 
tilltagna säkerhetsfaktorer (Figur 2.2). Att tillämpa Powderhams ”mer sannolika förutsätt-
ningar” är en fördel i de fall konstruktionens design behöver förändras i enlighet med obser-
vationsmetoden, då det är säkrare att gå mot en mer slimmad design från en överdimensio-
nering, än motsatsen; att behöva göra snabba åtgärder för att förhindra att konstruktionen 
går till brott. Detta förhållningssätt kallar Powderham för ”gradvis förbättrande förändring” 
(”progressive modification”). 

I en rapport från Ciria ger Nicholson et al. (1999) sitt stöd till Powderhams synsätt och fram-
håller att en dimensionering baserad på detta klart är att föredra framför Pecks (1969)variant, 
särskilt ifall projektledningen och konstruktörerna har begränsad erfarenhet av att arbeta med 
observationsmetoden. 

 

 

Figur 2.2 Powderham förespråkar att man ska använda sig av ”mer sannolika förutsättningar”, snarare än 
Pecks ”troligaste förutsättningar”, för att öka säkerhetsmarginalen. 
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3. Tillämpningen av observationsmetoden 

3.1. Viktiga egenskaper hos projekten 

Enligt många, bland annat Powderham (1994), är ett grundkrav för att observationsmetoden 
ska vara tillämplig, att det inte blir mer ekonomiskt fördelaktigt med en konventionell design. 
Hela byggprocessen måste analyseras och man måste ta hänsyn till faktorer som att produk-
tionen kanske går långsammare på grund av att mätningar och observationer är mer utförliga 
än vanligt, liksom att projekteringen kan bli mer omfattande om flera alternativa design-
möjligheter måste utredas. Det måste också finnas möjlighet att genomföra observationerna 
så att eventuella åtgärder kan sättas in i tid, innan konsekvenserna blivit alltför omfattande. 
Till detta kan man foga Holmberg och Stilles (2009) uppfattning att en förutsättning för 
observationsmetoden är, att man faktiskt redan under projekteringen kan bestämma det 
möjliga beteendet hos konstruktionen, då det annars strider mot metodens principer.  

Denna uppfattning hör samman med att osäkerheten i projektet måste vara av epistemisk 
natur (efter grekiskans episteme – kunskap), som innebär att mer kunskap från exempelvis 
mätningar kan minska osäkerheten. Detta i motsats till aleatorisk (latin: aleator – tärnings-
kastare) osäkerhet, vilket hänför sig till variablers slumpmässiga, ej beräkningsbara, naturliga 
variation. Vid aleatorisk osäkerhet är det omöjligt att reducera osäkerheten med hjälp av yt-
terligare mätningar, vilket då gör observationsmetoden meningslös (Holmberg och Stille, 
2010). 

3.2. Vinster med att använda observationsmetoden 

Att använda sig av observationsmetoden kan medföra flera fördelar, som uppväger kostna-
derna för mätningar och tidsfördröjning av projektet. Powderham (1994) identifierar några 
vinster, som han observerat under några fallstudier: 

 Starkare koppling mellan projektering och byggnation 

 Ökad säkerhet under byggtiden, eftersom fler övervakande mätningar utförs 

 Ökad förståelse av interaktionen mellan mark och konstruktion 

 Mätinstrumenten används på ett bättre sätt 

 Bättre motivation och arbetsklimat på arbetsplatsen 
 

Dessa observationer till trots, noterar Powderham (1994) att oro för ökade risker ofta anförs 
när observationsmetoden kommer på tal. Fördelningen av risker är dock en kontraktsmässig 
fråga (se nedan), även om Powderham anser att observationsmetoden rätt använd snarare 
leder till ökad säkerhet eftersom det skapar en medvetenhet om vikten av god kommunika-
tion, planering och kontroll under byggtiden, samt behovet av väl förberedda åtgärder i 
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händelse av avvikelser från planen. Dessutom minskar ofta behovet av otympliga temporära 
konstruktioner i många projekt, vilket skapar en öppnare arbetsyta. 

3.3. Hanteringen av projektets osäkerhetsfaktorer 

En central del av observationsmetodens tillämpning är hur själva observationerna utförs. 
Peck (1969) poängterar hur viktigt det är att mätningarna faktiskt mäter rätt sak; valet av rätt 
storhet att observera är en av de mest väsentliga punkterna i hela observationsmetoden. Ett 
misstag i förståelsen av geologi och bakomliggande mekanik kan leda till ödesdigra konse-
kvenser. Samma sak om de utförda mätningarna är opålitliga, till exempel på grund av mät-
instrument som plötsligt slutar att fungera eller ger felaktiga värden. Peck konstaterar också 
att dessa typer av situationer kan uppkomma på grund av att konstruktören som planerar 
mätprogrammet inte är samma person som installerar, avläser och underhåller utrustningen. 
Därmed blir risken större att konstruktören inte förutser de praktiska problem som kan upp-
stå vid mätningarna. Ofta inser man inte risken av att entreprenören som bygger, inte ser 
betydelsen av mätningarna. Det kan leda till att entreprenören inte lägger samma vikt vid att 
bry sig om och ta hand om mätinstrumenten, som konstruktören tänkt sig. 

Powderham (1994) understryker vikten av att observationerna genomförs så att man får till-
räckligt god tid på sig att förändra konstruktionen, om mätresultaten avviker från det för-
väntade eller tillåtna (gäller även positiva överraskningar, som till exempel möjligheten till 
mer slimmade konstruktioner). Detta krav gör att vissa typer av projekt lämpar sig bättre än 
andra att tillämpa observationsmetoden på, enligt Nicholson (1994). Exempelvis, när det 
gäller bergförstärkning, blir ett duktilt (segt) brott att föredra, då ett sprött brott sker alldeles 
för plötsligt, utan möjlighet till åtgärder efter förvarning i observationerna av bergets defor-
mation.  

3.4. Risker med felaktig användning av observationsmetoden 

Att inför projektet göra tillförlitliga undersökningar av förhållandena i marken är fortfarande 
av största vikt, eftersom man annars riskerar att basera sina beslut på felaktig information 
(Nicholson, 1994). Att gå vidare med felaktig information och kompensera med observatio-
ner och hoppas på det bästa är inte tillräckligt. Detta blir snarare en sorts ”design as you go-
metod”, vilket absolut inte är samma sak som den klart definierade observationsmetoden 
(Holmberg och Stille, 2007). Som Schubert (2008) också påpekar, är ju hela poängen med 
observationsmetoden att man ska ha åtgärder redo att sätta in om man uppmäter avvikelser 
från det förutspådda beteendet. 

Nicholson et al. (1999) ser här en risk för att observationsmetoden får oförtjänt dåligt rykte 
på grund av att metoden används på ett felaktigt sätt, ofta då som ett försök att dölja det 
ökade behovet av övervakning och mätning som följer av dålig och felaktig dimensionering, 
bakom termen observationsmetoden. 
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3.5. Vikten av god kommunikation i projektet 

För att använda observationsmetoden korrekt är det förstås viktigt att de osäkerheter som 
man upptäcker under projekteringen noggrant beskrivs och dokumenteras, så att kvalitets-
kontroller lättare kan genomföras under byggtiden. Likaså behövs denna dokumentation när 
kontrollplanen och åtgärdsplanen tas fram. Dessa handlingar används under byggskedet till 
att hantera och reducera osäkerheterna i projekteringen och därmed möjliggöra återkoppling 
och eventuellt en förändring av konstruktionens design. Detta informationsflöde av upp-
täckta osäkerheter från projekteringen till byggskedet kräver ett väl fungerande system, 
annars försvinner möjligheten till kostnadsbesparingar utifrån en förbättrad design och då 
faller stora delar av vitsen med att använda sig av observationsmetoden (Holmberg och Stille, 
2007). 

Bra kommunikation kommer också att överlag förbättra möjligheterna till ett framgångsrikt 
användande av observationsmetoden, genom att det förbättrar den interna kulturen inom 
projektet. Detta inbegriper även kommunikation mellan olika projekt i form av en utvecklad 
erfarenhetsåterföring för framtida projekt (Nicholson et al., 1999). 

Hur denna kommunikation ska ske är en organisatorisk fråga. Ett exempel på ett system som 
Powderham (2002) anser framgångsrikt ha använts i flera projekt är ett varningssystem base-
rat på röda, gula och gröna markeringar för att kategorisera de olika nivåerna av risk. Detta 
system visade sig vara lätt att förstå för alla inblandade. Patel et al. (2007) ger följande exem-
pel på definition av färgkoden: 

 Grön: fortsätt som tidigare 

 Gul: fortsätt försiktigt och förbered för att sätta in åtgärder 

 Röd: stoppa bygget och sätt in åtgärder omedelbart 
 

Gränserna mellan de olika färgerna kan generellt sett kopplas till sannolikheten för oönskade 
händelser. Här motsvarar gränsen mellan grön och gul det troligaste förhållandet, medan 
gränsen mellan gul och röd motsvarar parametrarnas karakteristiska värden, det vill säga den 
övre 5 %-fraktilen. Således lämnar en grön markering faktiskt utrymme för att ytterligare 
slimma konstruktionen, då det verkliga värdet visat sig ligga under det beräknade mest troliga 
värdet (Figur 3.1). 

3.6. Valet av kontrollparametrar 

För att kunna ha en effektiv återkoppling krävs det att man har valt rätt kontrollparametrar. 
Dessa bör väljas så att de dels visar på de designosäkerheter som finns, dels exponerar signi-
fikanta händelser som påverkar konstruktionen. Deformation är ofta ett lämpligt val i geo-
tekniska sammanhang, eftersom denna både kan beräknas vid dimensionering och kontrol-
leras under byggtiden med ganska enkla metoder (Holmberg och Stille, 2009). 
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Figur 3.1 Ideal fördelning av uppmätta deformationer. 

 
Vilken kombination av kontrollparametrar som väljs, spelar också roll. Nicholson et al. 
(1999) pekar på vikten av att ha ett reservsystem för övervakning, ifall det första skulle fallera 
eller visa felaktiga resultat. Precis som i alla kontrollsystem, finns det också en risk för att det 
över tiden uppstår en slapp inställning till övervakningen, vilket medför att det kan uppstå ett 
behov av en oberoende granskare. Denna person ska granska och kontrollera systemets 
effektivitet och tillförlitlighet, samt hjälpa projektledningen att underhålla och förbättra till-
lämpningen av observationsmetoden. 

3.7. Sätt att minska osäkerheten projekt 

Schubert (2008) tycker sig se en ökad medvetenhet om att de geologiska modeller, som man 
tidigare använt sig av, oftast behöver uppdateras under konstruktionstiden. Likaså tycks 
användandet av alltför förenklande antaganden om markens egenskaper minska, eftersom det 
blir alltmer uppenbart att genvägar i den inledande designprocessen minskar förståelsen för 
mekaniken och gör det svårare att genomföra de rätta åtgärderna när konstruktionen beter 
sig på ett oväntat sätt. 

3.7.1. Sannolikhetsbaserade metoder och bayseiansk statistik 
Ett sätt att hantera osäkerheten i ett geotekniskt projekt är att använda sig av sannolikhets-
baserade metoder, vilka exempelvis Christian (2004) redogör för. I den artikeln visas hur 
sannolikhet, statistik och riskanalys kan användas inom geotekniken för att hantera bristen på 
kunskap om de geotekniska förutsättningarna. Hur denna metodik kan användas tillsammans 
med observationsmetoden, genom att man statistiskt analyserar mätresultaten från sina 
observationer av kontrollparametrarna, beskrivs av Holmberg och Stille (2007). Detta kan, 
enligt dem, göras om man betraktar kontrollparametrarna som stokastiska variabler och antar 
att de är åtminstone ungefär normalfördelade, i enlighet med centrala gränsvärdessatsen.  

GRÖN GUL

RÖD

Mest sannolika värde

Karakteristiskt värde 
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Lämpligt är också att använda sig av så kallad bayseiansk statistik, vars utgångspunkt skiljer 
sig en del från den klassiska frekventistiska. Christian (2004) redogör för skillnaden mellan de 
två synsätten med hjälp av två frågor. Huvudsyftet med frekventistisk statistik är att svara på 
frågan: ”Om en viss hypotes är sann, hur sannolikt är det att datan jag har erhållit ska gene-
reras?” Frågan inom bayseiansk statistik är däremot den motsatta: ”Om jag har en uppsätt-
ning data framför mig, hur stor sannolikhet är det att min förklaring till utfallet är korrekt?” I 
det senare fallet handlar det alltså om vad man på engelska kallar ”degree of belief”, utsagan 
om hur troligt en person anser att det är att en händelse ska inträffa. 

Holmberg och Stille (2007) anför därför att man i en statistisk analys kan uppdatera en tidig 
utsaga om en kontrollparameters värde, genom att tillämpa Bayes sats och så kallad likeli-
hood på utsagan och den nya mätdatan från observationerna. Både känd information om 
kontrollparametern och ingenjörsmässiga bedömningar kan utnyttjas när den första utsagan 
om värdet på parameter tas fram. Holmberg och Stille (2007) konstaterar också att ovan-
nämnda statistiska analys är förenlig med villkoren för tillämpning av observationsmetoden. 
Exempelvis kan detta grepp användas till att successivt uppdatera medelvärdet och standard-
avvikelsen hos slutdeformationen på en tunnelvägg, allteftersom nya mätdata genereras. För 
att den här metoden ska få någon vidare spridning, krävs dock en vidareutbildning i statistisk 
analys av ingenjörerna i branschen. 

3.7.2. Bakåtanalys 
En annan metod, som omnämns ofta i samband med hanteringen av geotekniska osäker-
heter, är så kallad ”bakåtanalys” av bergmassans egenskaper, vilket kan ske efter att observa-
tioner gett mer information. Detta har beskrivits bland annat av Sakurai et al. (2003). I bakåt-
analys används mätdata som indata i en numerisk beräkningsmetod, som producerar värden 
på parametrar i den aktuella geotekniska eller geologiska modellen. Olika resultat ges vid 
denna uppdatering av parametrarna, beroende på val av numerisk algoritm och på val av 
mätdata att stoppa in i algoritmen, samt på mätdatans kvalitet. 

3.7.3. Klassificering av berget 
Ett mer lättförståeligt, ofta använt och kanske mer praktiskt sätt att hantera en del av osäker-
heterna i geologin nämns av Holmberg och Stille (2007). Det går ut på att dela in berget i 
olika klasser, till exempel efter bergmekaniska eller hydrogeologiska egenskaper, beroende på 
vilka frågeställningar som projekteringen berör. Det är viktigt att indelningen sker så att man 
inte riskerar blanda ihop en klass med någon annan klass. Tillsammans ska klasserna ge en 
heltäckande bild av hela systemet. För att detta ska vara möjligt måste klassificeringen ta hän-
syn till oförutsedda geologiska förhållanden, såsom svaghetszoner eller stort vatteninläckage. 
En bergklass kan man definiera på olika sätt; exempelvis med designparametrars värden eller 
med en geologisk beskrivning. Precis som med observationsmetoden, ska man se bergklassi-
ficeringen som en iterativ process, där klassningen kan ändras allteftersom konstruktionen 
fortskrider. Bland välkända klassificeringssystem kan nämnas RMR, GSI och Q-metoden.  
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3.8. Kontraktsmässiga aspekter på observationsmetoden 

Tätt sammanlänkat med hanteringen av ett projekts osäkerhetsfaktorer är också de avtalade 
förhållandena mellan beställare, projektör och entreprenadbolag i skrivna kontrakt; vem ska 
stå för kostnaderna om projektet blir dyrare än planerat, det vill säga: vem tar risken? 

Einstein (1996) förespråkar olika riskfördelning mellan dessa parter beroende på hur stora 
extrakostnader som uppstår. Små avvikelser från vad som förväntas kan lämnas åt entrepre-
nören, medan större avvikelser bör delas med beställaren eller möjligen täckas av en försäk-
ring. Även förseningar kostar, och bör därför också omfattas. 

Det har diskuterats i olika artiklar vilken entreprenadform som lämpar sig bäst för observa-
tionsmetoden. Nicholson et al. (1999) förordar totalentreprenad, bland annat för att det 
minskar avståndet mellan olika delar av projektet, om de tillhör samma företag. Detta ökar 
chanserna för snabba och effektiva beslut, vilket maximerar möjligheten till besparingar sam-
tidigt som det minimerar risktagandet. De nämner också vikten av att även entreprenören får 
tillgodogöra sig vinsten av besparingar, för att på så sätt ge incitament för effektivare och 
bättre lösningar för både konstruktion och ekonomi (så kallad ”value engineering”). Detta 
sker mer naturligt inom en totalentreprenad, medan det i en utförandeentreprenad kan be-
höva skrivas in särskilda klausuler om detta i kontraktet, vilket även stöds av Powderham och 
Nicholson (1996). ”Value engineering” omnämns av Nicholson et al. (1999) som ett kraft-
fullt verktyg att använda tillsammans med observationsmetoden, eftersom båda kräver 
samma sorts positiva inställning till flexibilitet i byggprocessen från projektets parter. 

Kadefors och Bröchner (2008) konstaterar att det är av betydelse, att själva organisationen 
inom projektet verkligen är anpassad till att smidigt kunna göra förändringar av konstruk-
tionen när så behövs, liksom att de medverkande är införstådda i detta. För att en lösning 
med observationsmetoden ska kunna användas, krävs dock även att de som fattar beslut om 
kontraktsformer är medvetna om de skillnader som finns mellan observationsmetoden och 
andra arbetssätt. Dessutom måste de känna till vilka specifika krav som detta ställer på kon-
traktets utformning. 

Eftersom observationsmetoden än så länge är ganska ovanlig i Sverige har det ännu inte 
framkommit någon praxis på marknaden om hur kontakt med observationsmetoden ska 
formuleras och hanteras, enligt IEG (2011). Exempelvis kan det vara relevant att i produk-
tionsbudgeten ange både ett troligt värde och ett intervall. 
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4. Observationsmetoden i Eurokoden 

4.1. Definition 

Tidigare fanns det formellt sett inget stöd för att använda observationsmetoden, för den 
behandlades inte i då gällande normer. Men nu när Europastandarden SS-EN 1997-1, Euro-
kod 7, har trätt i kraft har observationsmetoden blivit en accepterad metod. Observations-
metoden definieras på följande sätt i Eurokod 7 (2004, s. 34): 

 ”(1) När förutsägelsen av det geotekniska beteendet är svår kan det vara lämp-
ligt att tillämpa den metod som benämns 'observationsmetoden', där dimensio-
neringen följs upp under byggnadsskedet. 

 (2)P Följande krav skall uppfyllas innan utförandet påbörjas: 
- Acceptabla gränser för beteendet skall bestämmas; 
- Gränserna för möjligt beteende skall beräknas och det skall visas att 

sannolikheten för att det verkliga beteendet ligger inom de acceptabla grän-
serna är godtagbar; 

- En plan för uppföljning skall tas fram som skall visa om det verkliga bete-
endet ligger inom acceptabla gränser. Uppföljningen skall på ett tillräckligt 
tidigt stadium klargöra detta och med tillräckligt korta tidsintervall för att 
framgångsrikt kunna vidta korrigerande åtgärder [sic]; 

- Responstiden hos mätinstrumenten och i sättet att analysera resultaten skall 
vara tillräckligt snabbt för att möjliggöra förändringar i systemet; 

- En plan för korrigerande åtgärder skall upprättas, vilken kan följas om upp-
följningen visar ett beteende som ligger utanför acceptabla gränser. 

 (3)P Under byggnadsskedet skall uppföljningen utföras som planerat. 

 (4)P Resultaten av uppföljningen skall utvärderas vid lämpliga steg och de 
planerade korrigerande åtgärderna skall vidtas om gränserna för beteendet 
överskrids. 

 (5)P Uppföljande instrumentering skall antingen bytas ut eller utökas om den 
inte ger tillförlitliga data av avsett slag eller i tillräcklig mängd.” 

 
(Notera att förkortningen P står för ”principer”, som anger något som måste följas och som 
det inte finns några alternativ till.) 

4.2. Kommentarer på Eurokodens definition 

Det framgår av Eurokoden inte exakt, såsom Holmberg och Stille (2007) också konstaterar, 
hur observationsmetoden ska användas. Inga detaljer ges till exempel om hur man ska visa 
att ens slutgiltiga design uppfyller kraven på säkerhetsfaktorer som finns i gällande regelverk. 
Anledningen till detta är okänd, men några skäl skulle kunna vara att man vill hålla metoden 
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så flexibel som möjligt och betona varje projekts unika förutsättningar eller att man vill 
öppna för möjligheten att kombinera observationsmetoden med andra delar av Eurokoden. 
Det öppnar också för att observationsmetoden kan användas, inte bara till dimensionering av 
bärförmåga avseende berglast – som är den uppenbara tillämpningen – utan även andra 
saker, såsom exempelvis funktion och beständighet eller för all del inläckande grundvatten i 
berganläggningar, som detta examensarbete behandlar. 

Även Kovári och Lunardi (2000) instämmer i att Eurokoden är odetaljerad i sin definition av 
observationsmetoden, men menar på att definitionen i Eurokod 7 knappast kan kritiseras, 
just eftersom den är skriven i så allmänna termer. Även om man skulle kunna önska att for-
muleringen var mer konkret skriven, är detta den tydligaste möjliga, enligt dem, då en mer 
inskränkt definition bara skulle vara dömd att misslyckas. 

Holmberg och Stille (2007) anför dock att den flexibilitet som avsaknaden av råd och anvis-
ningar ger, snarare har bidragit till att metoden uppfattats som komplex, vilket troligen har 
lett till att den används i mindre omfattning. Detta trots att den har funnits i flera decennier, 
om än inte formellt strukturerad. 

Enligt Powderham (2002) kan observationsmetodens infrekventa användning också bero på 
att metoden har förknippats med alltför låga säkerhetsmarginaler och risker för stora extra-
kostnader och förseningar, på grund av oförutsedda åtgärder som man skulle bli tvungen att 
sätta in. Att så är fallet, är enligt Powderham knappast förvånande, men det är inte desto 
mindre olyckligt. Målet med observationsmetoden bör vara att under arbetets gång stegvis 
förändra och förbättra designen. På så sätt skapas utrymme för tids- och kostnadsbesparingar 
och man ges bättre möjlighet att undvika annars oförutsedda händelser. 
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5. Observationsmetoden i Sverige – tillämpnings-
dokumentet 

Så som ovan har konstaterats, är inte tillvägagångssättet för hur observationsmetoden ska 
användas särskilt detaljerat beskrivet i Eurokoden. Detta har föranlett att IEG (Implemente-
ringskommission för Europastandarder inom Geoteknik, en ideell förening som sorterar 
under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) har tagit fram ett rådgivande tillämpnings-
dokument (IEG, 2011). Detta ska vägleda den som vill använda observationsmetoden inom 
ramen för den svenska versionen, SS-EN 1997-1, av Eurokod 7. Enligt tillämpningsdoku-
mentet kan nu observationsmetoden användas till att verifiera geokonstruktioners bärför-
måga, stadga, beständighet och täthet. Dokumentet har som syfte att beskriva hur observa-
tionsmetoden ska hanteras i projekterings- och utförandeskedet, det vill säga hur kraven i 
observationsmetoden ska tolkas. Det syftar också till att belysa hur man organisationsmässigt 
och avtalsmässigt kan hantera de krav som ställs i observationsmetoden. Med detta avses 
förfarandet att verifiera konstruktioner med hjälp av mätningar och observationer och hur 
detta ger effekter på byggprojektets alla skeden. IEG fokuserar i tillämpningsdokumentet 
(2011, s. 5) på utgångspunkten att ”observationsmetoden kan vara tillämplig när det är svårt 
att med acceptabel noggrannhet fastlägga dimensioneringskritiska parametrar med avseende 
på: 

 Jords eller bergs beteende (...) 

 Geokonstruktioners beteende” 
 

Den poängterar att fördelen med att använda observationsmetoden är, att man kan reducera 
geotekniska och konstruktionsmässiga osäkerheter med hjälp av mätningar och observa-
tioner. Detta ökar då möjligheten att ekonomiskt optimera geokonstruktionen när det gäller 
kraven på bärförmåga, stadga, beständighet och täthet. För att undersöka om observations-
metoden är lämplig att använda bör en problemanalys av dimensioneringssituationen och av 
de relevanta tekniska, platsspecifika och administrativa förutsättningarna genomföras. Häri 
ingår också exempelvis att identifiera lämpliga parametrar som kan observeras under 
utförandeskedet, så att avvikelser från det förväntade kan upptäckas i tid. 

Problemanalysen görs i syfte att komma fram till vilken metod för verifiering med gräns-
värden som är lämplig inte bara med avseende på byggtiden utan även på projektets slut-
kostnad utifrån hela livscykeln. Det som påverkar i detta läge är både de tekniska förutsätt-
ningarna och konsekvenserna av att man kan behöva förändra konstruktionen under bygg-
tiden; exempelvis måste eventuella besparingar i materialkostnader vägas mot en fördyrning i 
projektering och kontrollprogram. Det är således inte säkert att bara för att det som Euro-
koden (2004, s. 34) säger ”är svårt att förutsäga det geotekniska beteendet”, så är observa-
tionsmetoden ett måste. Efter genomgången av förutsättningarna kan det mycket väl tänkas 
att en mer robust teknisk lösning är gångbar, vilket därmed innebär att andra verifierings-
metoder också är möjliga (IEG, 2011). 
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Om observationsmetoden har valts som verifieringsmetod, ger IEG även råd om projekte-
ring och utförande. Beroende på om osäkerheterna främst gäller beteendet i jord eller berg 
(geologiska/geotekniska förhållanden, mekaniska egenskaper, rymdgeometri etcetera) eller 
geokonstruktionens beteende (mekaniskt verkningssätt, samverkan med jord- och berg-
material) anger IEG några olika varianter. I det första fallet kan till exempel flera alternativa 
tekniska lösningar behöva tas fram, varefter observationerna syftar till att avgöra vilken lös-
ning som skall användas. Alternativt förbereds endast en teknisk lösning, vilket medför att 
denna lösning måste gå att modifiera under arbetets gång, om observationerna av jord- och 
bergförhållandena indikerar att detta är nödvändigt (IEG, 2011).  

I princip samma sak gäller om osäkerheterna avser geokonstruktionens beteende; en teknisk 
lösning förbereds, vilken sedan kan förändras om observationerna i utförandeskedet så 
kräver. Oavsett vilket fall som gäller, ska man i förväg bestämma ett antal tillfällen när det 
verkliga geotekniska beteendet ska jämföras med det beräknade med hjälp av observerade 
parametrar. Dessa tillfällen kallas tullgränser eller hållpunkter. Utöver detta ges i tillämp-
ningsdokumentet även råd om hur de övriga punkterna i Eurokoden ska tolkas och tillämpas, 
samt hur observationsmetoden kan hanteras inom projektorganisationen, i avtal och i admi-
nistration (IEG, 2011). 
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6. Mätning av inläckande grundvatten i Sverige och 
utomlands 

I de flesta tunnelprojekt måste man på ett eller annat sätt hantera att grundvatten tränger in i 
tunneln. Därför finns naturligtvis erfarenheter från tidigare projekt, som det redogörs för i 
det följande, innan Norra länken behandlas. 

I en rapport av Hansson et al. (2010) redovisas metoder som har använts för att mäta grund-
vatteninläckage i Sverige. För att kunna mäta inläckaget krävs att någon sorts uppsamlings-
anordning installeras på lämpliga platser i tunneln, i vilken man ska utföra mätningarna. De 
vanligaste uppsamlingsanordningarna är mätvallar, pumpgropar och diken. I många fall an-
vänds uppsamlingsanordningarna endast under byggtiden, varefter de tas bort. 

En mätdamm är en tät mur placerad på tunnelbotten tvärs tunnelriktningen. Det vatten som 
tränger in i tunneln uppströms mätdammen samlas upp och släpps igenom ett rör i muren, 
vilket möjliggör mätning av flödet. Ifall någon mätdamm ännu inte har hunnit byggas, kan 
man i stället använda sig av pumpgropar. De är ofta placerade i lågpunkter till vilka vattnet 
rinner av sig självt, exempelvis vid stuffen. De kan också anläggas på ställen där man inte vill 
att vattnet ska rinna vidare nedströms. Från lågpunkterna kan sedan vattnet pumpas bort. I  
 
 

 

Figur 6.1 En automatisk flödesmätare, här fastsatt utanpå en vattenslang, kan effektivt minska det manu-
ella arbetet med mätningar, under förutsättning att mätaren ger tillförlitliga värden. 
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vissa fall kan vattenflödena mätas direkt i öppna diken som skapas i samband med tunnel-
brytningen (enligt Trafikverkets riktlinjer ska diken anläggas i sprängda tunnlar när de byggs) 
(Hansson et al., 2010). 

Vid en mätvall kan flödet mätas på flera sätt; några exempel är med hink och klocka, med 
mätöverfall (exempelvis Thomsonöverfall), med automatiska flödesmätare (dopplermätare 
eller elektromagnetiska flödesmätare) (Figur 6.1). I pumpgropar kan man mäta flödet med 
hjälp av tömningstiden av gropen, om volymen är känd. Alternativt kan man pumpa vattnet 
från gropen via en slang med automatisk flödesmätare eller mäta flödet i slangens mynning 
med hjälp av hink och klocka. I öppna diken mäts flödena med hjälp av mätrännor (Hansson 
et al., 2010). 

Det är viktigt att den valda typen av mätare är lämplig att hantera flödena på den aktuella 
platsen, då det annars föreligger risk för stora mätosäkerheter. Ofta försöker man utföra 
mätningarna när ingen annan aktivitet pågår för att minska påverkan från processvatten. I 
vissa fall kan processvattnet separeras från det inläckande grundvattnet med hjälp av en 
vattenmätare på tilloppsledningen för processvattnet. Hansson et al. (2010) konstaterar dock 
att inläckagemätningar ofta bortprioriteras, eftersom entreprenören ibland ansett att det tar 
för mycket tid att anlägga mätanordningar och genomföra mätningar, vilket stör projekt-
cykeln. 

De metoder som idag används för att mäta grundvatteninläckaget brukar ibland får kritik för 
att det tar för lång tid att få igång mätningar, vilket resulterar i att eventuella åtgärder blir mer 
kostsamma att genomföra. Ibland framförs också åsikten att mätningarna i sig är för dyra och 
stör arbetet med utbrytningen, liksom att de ändå är behäftade med alltför stora fel (Hansson 
et al., 2010). 

Som exempel på detta kan man ta Norra länken i den här fallstudien. Där valde man i flera 
fall att avvakta med att bygga mätdammar tills produktionen ändå låg nere under sommar-
uppehållet, för att minimera störningarna. Detta är dock inte alldeles lyckat, då man därför 
dels långa tider står utan en bra mätdamm, dels får en mätdamm som blir relativt kortlivad, 
eftersom den måste rivas när vägbanan ska anläggas (Spross, 2009). 

Liszka menar, i Spross (2009), att metoderna sannolikt är något underutvecklade, eftersom 
det är först på senare år som man har börjat använda sig av krav på inläckage av grundvatten 
på formen liter per minut och 100 meter. Många av dem som har hand om frågan var länge 
också ovana vid problemställningen. 

Hansson et al. (2010) gör också en utblick över resten av världen och konstaterar att några 
standardiserade metoder för att hantera grundvattenfrågan inte verkar finnas i de undersökta 
länderna (bland annat Australien, Norge, Österrike, USA). Likaså saknas där ofta regelverk 
och rekommendationer som fastslagits av myndigheter. Mätanordningarna i dessa länder 
liknar dock de svenska; där finns mätvallar, sedimentationsbassänger och pumpar från vilka 
flödena mäts, ofta med mätöverfall och ibland med mätrännor. Det noteras också i rappor-
ten att hårdare krav på inläckaget brukar orsakas av att man fått problem med exempelvis 
med avsänkta grundvattennivåer och sättningar, med påföljande skadeståndskrav. 
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7. Grundvattenhanteringen i Norra länken 

Hur man ska hantera frågan om inläckande grundvatten utgör en viktig del av projekteringen 
för ett tunnelprojekt, särskilt om projektet berör känsliga områden där skador kan uppstå vid 
för stor dränering. Därför är det eftersträvansvärt att man använder sig av en väl fungerande 
metod för hanteringen av grundvattenfrågan under projektet. 

Observationsmetoden skulle, så som den definieras i Eurokod 7 (2004), kunna erbjuda ett 
sådant ramverk. I det följande diskuteras därför hur hanteringen av grundvattenfrågan i 
Norra länken kan kopplas till observationsmetodens fem punkter i Eurokoden och om 
Norra länken-projektet hade kunnat vara behjälpt av att använda metoden, för att utröna om 
inläckande grundvatten är lämpligt att lägga till metodens tillämpningsområden. Genom-
gången sker punkt för punkt med en separat diskussion för var och en. 

Först introduceras dock läsaren för vilka beslut och dokument som styr hanteringen av 
grundvattnet inom projekt Norra länken, genom att sätta in dem i sitt historiska samman-
hang. 

7.1. Bakgrund 

I november 1995 gav i Stockholms stadsfullmäktige klartecken till bygget av Norra länken 
(Figur 7.1), med planerad byggstart i augusti 1996. Vattendomstolen i Stockholms tingsrätt 
(1995) hade då redan gett tillstånd till vattenverksamheten för projektet i tio år framöver 
genom dom, under förutsättning att detaljplanerna för projektet vann laga kraft. Så skedde 
dock inte, utan efter flera överklaganden, bland annat angående den sedermera rikskända 
gräsmattan i Bellevue, upphävde slutligen Regeringsrätten detaljplanen för avsnittet Norrtull 
– Roslagstull och projektet avstannade. 

Nya utredningar gjordes, och 2001 hade de styrande partierna i Stockholm kommit fram till 
en ny överenskommelse. En ny detaljplan skapades, byggstart förbereddes till 2006 och nu 
klarade sig projektet igenom överklagandena. Vid det laget skulle det tioåriga tillståndet för 
vattenverksamheten ha upphört, men Vägverkets ansökan om förlängning med ytterligare tio 
år godkändes av Miljödomstolen i Stockholms tingsrätt (2005). Delvis i syfte att ge ett bra 
underlag till dessa domstolsförhandlingar gjordes en ny hydrogeologisk utredning (Bergab, 
2004), men även för att uppdatera den äldre som använts vid tidigare tillståndsansökning, 
eftersom projektet förändrats något och mer information framkommit om grundvatten-
förhållandena. I utredningen gjordes bland annat en bedömning av vilken påverkan som 
grundvattenbortledning, eventuell infiltration och den planerade konstruktionen kunde 
komma att medföra. I samband med detta angavs vilka åtgärder som var lämpliga för att 
minimera negativa effekter. Det identifierades också tre huvudområden av hydrogeologiskt 
intresse när tunnlar anläggs: sättningar, markföroreningar och naturvärden. Det var främst 
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med hänsyn till dessa områden som tätnings- och infiltrationsåtgärder dimensionerades och 
förbereddes.  

När det gäller markföroreningar faller detta utanför ramen för där examensarbetet, men kort 
kan sägas att man gjorde en bedömning av hur konstaterade föroreningar skulle kunna på-
verkas av sänkta grundvattennivåer. 

7.1.1. Miljödomstolens domslut och dess följder 
Enligt domslutet i Miljödomstolen (2005) fick vattenverksamheten i Norra länken utföras i 
huvudsaklig överensstämmelse med den tidigare meddelade domen i Vattendomstolen 
(1995). I denna dom fastslogs bland annat att riktvärdet för totalt inläckage fick vara maxi-
malt 10 l/s som årsmedelvärde och totalt 300 000 m³ per år. Hur kontrollen av detta skulle 
ske specificerades i Vägverkets arbetshandlingar (2006) för varje entreprenad. Syftet med 
kontrollen var att verifiera att injekteringen hade gett ett tillräckligt tätt resultat, så att man i 
slutändan skulle klara ovanstående krav på maximalt grundvatteninläckage. 

 
 

 

Figur 7.1 Syftet med Norra länken är att med dess tre körfält i vardera riktningen avlasta den i dag hårt 
trafikerade Valhallavägen. Förberedelserna har pågått länge (bild: Trafikverket, 2011). 
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8. Första punkten – att välja observationsmetoden 

Den första av observationsmetodens fem punkter behandlar själva valet av metod: 

(1) När förutsägelsen av det geotekniska beteendet är svår kan det vara lämpligt att tillämpa 
den metod som benämns 'observationsmetoden', där dimensioneringen följs upp under byggnads-
skedet. 

Om detta är uppfyllt för grundvattenfrågan i Norra länken utreds i det följande. 

8.1. Genomförandet i Norra länken 

I den hydrogeologiska utredningen (Bergab, 2004) gjordes en analys av hur grundvatten-
nivåerna skulle komma att påverkas av tunnelprojektet. Utredningen användes också när man 
bedömde vilka objekt som kunde påverkas av grundvattendräneringen. För att kunna 
bedöma hur mycket grundvatten som man skulle kunna dränera ur marken utan att 
effekterna blev för stora, var man tvungen att känna till hur stor grundvattenbildningen var i 
området. Den skiljde sig nämligen mycket åt beroende på hur jorden och berget var beskaf-
fat; infiltrationen var liten i lera och berg men desto högre i de permeabla jordarterna. Dock 
uppstod svårigheter i urbana miljöer, där marken dränerades av befintliga anläggningar under 
jord och de hårdgjorda ytorna gav problem vid beräkningen av infiltrationen. Dessutom såg 
man en risk med läckande dagvattenledningar eller till och med befintliga infiltrationsanlägg-
ningar som i stället skulle påverka grundvattenbalansen i området. Även naturliga delar av 
landskapet ledde till beräkningssvårigheter, såsom Brunnsviken, vars vatten också ansågs 
kunna inverka på grundvattenbalansen. I själva berget var det svårt att uppskatta grund-
vattenbildningen, eftersom det saknades tillförlitliga metoder för att beräkna detta. 

Bedömningarna i den hydrogeologiska utredningen (Bergab, 2004) baserar sig delvis på fält-
undersökningar i form av utförda provpumpningar i fyra områden under hösten 2003. De 
användes bland annat till att uppskatta grundvattenmagasinens hydrauliska egenskaper och ge 
stöd till upprättandet av konceptuella förståelsemodeller för markens hydrogeologi (Vägver-
ket, 2006). 

När man ansatte riktvärden för grundvatteninläckaget (vilka kopplades till de täthetskrav som 
berget sedermera tilldelades i de olika tunneldelarna) tog man visserligen hänsyn till ovan-
nämnda nybildning av grundvatten, men utgångspunkten var hur stora sättningar som man 
ansåg sig kunna klara i lerlagren, utan att få negativa effekter på mark, byggnader och andra 
anläggningar i omgivningarna. Med kunskap om jordlagrens sättningsegenskaper beräknades 
därför hur stor grundvattentrycksänkning som man kunde acceptera i lerlagren. Beroende på 
hur mycket vatten som naturligt infiltrerades i området från nederbörd eller ytvattendrag, 
kunde man räkna hem olika mycket dränering av grundvatten utan skaderisk (Bergab, 2004). 
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För att omsätta grundvattentrycksänkningen i inläckagevärden nere i tunneln användes, enligt 
den hydrogeologiska utredningen (Bergab, 2004, s. 3 och s. 8), ”hydrogeologiska beräk-
ningsmodeller” och ”vedertagna analytiska former”; exempel på sådana ges av Eriksson och 
Stille (2005). I utredningen påpekade man dock att de inläckagevärden som beräknats var för 
höga, eftersom man hade antagit att avsänkningen av grundvattennivån inte var så stor ovan-
för tunneln, vilket därmed överskattade det pådrivande vattentrycket. Denna formulering i 
utredningen visar på ännu en svårighet att uppskatta påverkan av grundvattendräneringen 
(Bergab, 2004). 

Med hjälp av beräkningar på grundvattennivåer och vattenbalanser analyserade man också 
möjliga effekter på naturvärden. I de fall som man ansåg naturtypen vara känslig för grund-
vattendränering bedömdes vad som kunde göras för att effekten skulle minimeras så mycket 
som möjligt. Eftersom Norra länken till stor del skulle komma att passera under den i miljö-
balken särskilt skyddade Nationalstadsparken, togs extra hänsyn till just detta område. 
Skyddet påverkade genom att ny bebyggelse och nya anläggningar, enligt miljöbalken (SFS 
1998:808) 4 kap § 7, endast får byggas ”om det kan ske utan intrång i parklandskap eller 
naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”. 
Detta krav föranledde bland annat att ett särskilt PM togs fram för att utreda hur man skulle 
kunna minimera påverkan på vattenbalansen i våtmarken Uggleviken, vars läge i National-
stadsparken hamnade inom tunnlarnas influensområde. 

Detta influensområde sattes med utgångspunkt i inläckageberäkningarna. För detta område 
räknade man med att påverkan på tryck och flöde skulle ske som effekt av att man anlade de 
nya tunnlarna och schakten. De viktigaste faktorerna som man tog hänsyn till för att 
bestämma influensområdet var inläckagets storlek, grundvattenbildningens areella och tids-
mässiga variationer, grundvattendelare samt topografin i omgivningen. Lokalt sett ansågs 
också vattenförande sprickzoner kunna påverka influensområdet avsevärt; hur mycket var 
dock osäkert. Utanför området bedömdes den permanenta avsänkningen bli < 1 m i berget 
och < 20 cm i jorden. I beräkningarna gjordes antagandet att influensområdets storlek skulle 
bli proportionellt mot inläckaget och grundvattenbildningen. 

Det var naturligtvis också av intresse att lokalisera vilka faktiska objekt som eventuellt skulle 
kunna påverkas negativt av tunnelprojektet. Därför gjordes bedömningar av vilka byggnader 
och anläggningar som kunde tänkas bli påverkade av sättningar och av vilka sjöar och våt-
marker som skulle kunna påverkas av avsänkta grundvattennivåer. Även identifiering och 
besiktning av brunnar i området utfördes. 

8.2. Diskussion 

Det kan konstateras att den hydrogeologiska utredningen klart ger fog för att påstå att när 
det gäller fallet med grundvattenpåverkan i Norra länken, så var beteendet ”svårt att förut-
säga”, såsom Eurokoden uttrycker det. De beräkningsmetoder som användes räckte inte 
riktigt till mer än att kunna förutspå problemområden, men vilken faktisk påverkan på 
grundvattenmagasin och i förlängningen objekt på markytan, som skulle kunna uppstå beror 
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på fler faktorer, exempelvis hur väl tätningen lyckas. Förutsättningen som nämns i Euro-
koden är därmed belagd. 

Vad som gjordes i fallet Norra länken stämmer också ganska väl överens med IEG:s (2011) 
rekommendationer om vad som bör göras när man väljer verifieringsmetod. I tillämpnings-
dokumentet nämns undersökningar av rådande förutsättningar, vilket förstås motsvaras av 
den hydrogeologiska utredningens undersökningar. Likaså nämns att de relevanta gränstill-
stånden bör definieras och att lämpliga kontrollparametrar, som kan användas för att säker-
ställa att projektet fortskrider inom acceptabla gränsen, också bör identifieras i detta läge.  

I det här fallet var gränstillstånden enkla att definiera, men desto svårare att kvantifiera, då 
begränsningen sattes av vilken påverkan på omgivningen från grundvattendräneringen som 
ansågs acceptabel. Kontrollparametrarna hade en mycket central funktion, då avsaknaden av 
dem skulle omöjliggöra en observerande metod för projektet. Den hydrogeologiska utred-
ningen angav dock flera kontrollvariabler inom ramen för ett kontrollprogram, där variab-
lerna används i olika mätskeden och med olika mätfrekvenser. Detta för att de olika typerna 
av parametrar tänktes ge relevant information vid olika tillfällen. Exempelvis var observation 
av inläckage i tunnlar och schakt tänkt att ge förhandsinformation om eventuell risk för 
påverkan i ovanpåliggande grundvattenmagasin, medan markpeglar och dubbar i husgrunder 
däremot endast skulle visa på faktiska konsekvenser på markytan. Övriga kontrollvariabler 
som togs fram var geologiska och hydrogeologiska förhållanden i tunnlarna, grundvatten-
nivåer i jord och berg, ytvattennivåer och ytvattenflöden, samt vattenkvalitet i avlett vatten 
(avsett för kontroll av föroreningar). 

IEG (2011) poängterar att det är viktigt att de valda kontrollparametrarna möjliggör en 
reduktion av osäkerheterna under byggtiden, vilket ska visas baserat på när man kan utföra 
kontroller och på hur stora möjligheter som finns att vid dessa tillfällen förändra konstruk-
tionen. I fallet Norra länken utfördes kontinuerliga mätningar, med möjlighet till extra tät-
ningsåtgärder (i form av efterinjektering eller i sista hand permanent konstgjord infiltration). 
Även ett förändrat arbetsutförande angavs som en möjlig åtgärd i arbetshandlingarna (Väg-
verket, 2006). 

Sedan kan man resonera över relevansen i det här resonemanget. Finns det något skäl att tro 
att det skulle ha varit befogat att använda någon helt annan metod, som inte är anpassad till 
förändring i efterhand med exempelvis efterinjektering för extra tätning? Detta vore knappast 
rimligt, eftersom man redan initialt kände till svårigheterna med att bedöma de hydrogeolo-
giska förhållandena. Det skulle förmodligen heller inte accepteras av samhället med tanke på 
erfarenheter från tidigare tunnelprojekt och samhällets allt högre krav på att minska miljö-
påverkan. Sedan kan det ju alltid diskuteras huruvida en strikt tillämpning av Eurokodens 
definition av observationsmetoden är det optimala i det här fallet. Bara för att det är orimligt 
att använda en metod som inte är anpassad för åtgärder i efterhand, betyder inte det att 
Eurokodens observationsmetod är den enda möjliga. Inget i tillämpningsdokumentets avsnitt 
om valet av metod indikerar dock på att observationsmetoden är olämplig vid tillämpning på 
grundvatteninläckage. 
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9. Andra punkten – om projekteringen 

Eurokodens andra punkt räknar upp vad som måste göras under projekteringen. De olika 
kraven kommer nedan att behandlas var och en för sig. Varje avsnitt inleds med Eurokodens 
formulering, som följs av kommentarerna och rekommendationerna som IEG (2011) har 
givit i sitt tillämpningsdokument för observationsmetoden inom geoteknik, varefter Norra 
länkens lösning diskuteras. 

9.1. Bestämning av de acceptabla gränserna för beteendet 

Eurokoden föreskriver att: 

(2)P Följande krav skall uppfyllas innan utförandet påbörjas: 
– Acceptabla gränser för beteendet skall bestämmas; 

9.1.1. IEG:s rekommendationer 
IEG (2011) specificerar i sitt tillämpningsdokument om observationsmetoden hur detta bör 
tolkas. Det anges att gränsen för acceptabelt beteende bör ha ett deterministiskt värde, utom 
i de situationer som detta är omöjligt. Då kan detta värde i stället vara en representativ egen-
skap beskriven i ord. När detta värde eller egenskap uppnås ska denna gräns fungera som en 
varningsklocka och en på förhand bestämd åtgärd ska då genomföras. IEG ger som exempel 
att detta kan vara gränsen för om den tekniska lösningen behöver ändras eller kompletteras. 

9.1.2. Lösningen i fallet Norra länken 
Det som i fallet Norra länken slutgiltigt utgjorde den avgörande begränsningen för grund-
vatteninläckaget var de riktvärden som Miljödomstolen satte upp i tillståndet för vattenverk 
 

 

 

Figur 9.1 Norra länken tätades genom förinjektering, där cement sprutades in i bergets sprickor genom borr-
hål före sprängning (bild: Trafikverket, 2011). 
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Figur 9.2 Strategin för beräkning av riktvärden för inläckage i bergtunnlarna utan negativ omgivningspåver-
kan (efter Bergab, 2004, s. 4). 

 
samheten (10 l/s som årsmedelvärde för hela Norra länken i totalt inläckage och totalt  
300 000 m³/år); detta värde fick helt enkelt inte överskridas. Det tillåtna värdet styrde dock 
endast inläckaget för slutresultatet, vilket innebar att något annat behövde styra om åtgärder 
skulle sättas in innan tunnelbrytningen var färdig. Att vänta med åtgärder till slutet vore dock 
helt enkelt orimligt, då det skulle riskera att ge skador på områden som var känsliga för 
grundvattensänkning. Därför satte Vägverket (2006) för byggskedet upp egna riktvärden på 
maximalt inläckage av grundvatten sektionsvis, där hänsyn vid tolkningen av mätresultaten 
skulle tas till hur mycket vatten som tillfördes via såväl naturlig som konstgjord infiltration.  

Vägverkets egna riktvärden för grundvatteninläckage fastlades på formen l/min/100 m 
tunnel och baserade sig på beräkningar från en hydrogeologisk modell. I denna modell utgick 
man ifrån hur mycket grundvatten som man ansåg sig kunna dränera ur marken utan att 
skador skulle riskera att uppkomma på byggnader, anläggningar, växtlighet och annan miljö. 
Influensområdet delades in i olika hydrauliska områden utefter deras dräneringskapacitet. I 
områden med känsliga objekt, såsom exempelvis byggnader med känslig grundläggning, 
sattes det korrelerande inläckagekravet strängare för det området. En ingenjörsgeologisk 
prognos gjordes därefter, i vilken delsträckor i tunneln fick en tätningsklassning, som främst 
baserades på risken för omgivningspåverkan. Avsikten med detta var att tunnlarna sedan 
skulle injekteras (Figur 9.1) i en sådan omfattning att skador inte uppkom (Windelhed, 2011). 
Strategin visas schematiskt i Figur 9.2. 

De uppsatta kraven i arbetshandlingarna avsåg såväl byggskede som för de färdiga tunnlarna, 
inklusive vertikalschakt, borrhål och räddningstunnlar med mera. Tunnlarna delades in i tre 
olika klasser, där klass 1 motsvarade ett inläckage av grundvatten på 1,5 l/min/100 m tunnel, 
klass 2 motsvarade 2,5 l/min/100 m och klass 3 motsvarade 4 l/min/100 m. Dessa krav 
gällde för mätningar som utförts i de för ändamålet särskilt byggda mätdammarna, som 
beskrivs närmare i avsnitt 10.1 (Vägverket, 2006). 
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Emellertid tog inte tätningsklasserna hänsyn till var sprick- och krosszoner var belägna, vilket 
gav en del onödigt extra inläckage. Detta berodde troligen på att den hydrogeologiska under-
sökningen inte gjordes i samråd med bergtekniker, utan dessa kom in i projektet i ett senare 
skede. Tätningsklasser och inläckagekrav baserades därmed i stor utsträckning på modeller 
och det som i övrigt framkom under arbetet med den hydrogeologiska utredningen i projek-
tets tidiga skede (Liszka, 2011).  

För att övervaka själva grundvattennivåerna installerades grundvattenrör (Figur 9.3, för 
kartor se Figur 10.6 och Figur 10.7). Dessa hade även de en funktion som en sorts varnings-
klocka, som gav utslag vid ett senare skede än inläckagemätningarna; egentligen först när den 
oönskade påverkan redan skett. Eftersom den naturliga fluktuationen i grundvattennivåer på 
sina håll kunde vara ganska stor, var det heller inte självklart att en förändrad grundvatten-
nivå berodde på tunneldrivningen (Bergab, 2004). 

9.1.3. Diskussion 
En viktig skillnad mellan IEG:s tolkning av observationsmetoden och hanteringen av grund-
vattenfrågan i Norra länken är vad syftet med de ”acceptabla gränserna för beteendet” är. 
Enligt IEG:s råd är det tänkt att ett gränsvärde ska fungera som en varningsklocka, för att 
uppmärksamma på att något olämpligt, kanske rentav katastrofalt är på väg att hända, exem-
pelvis att konstruktionen går till brott. Gränsvärdena motsvarar då inte själva brottet, men 
 
 

 

Figur 9.3 Grundvattenrör installerades för att övervaka grundvattennivåerna i närheten av tunneln. Här i 
Roslagstull. 
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däremot att det inte är långt borta. Den ovan nämnda miljödomen, som utgör en sorts 
begränsning, kan därför snarare jämföras med själva brottgränsen – överträdelser är ju i 
princip ett lagbrott – än med gränsen för det acceptabla beteendet.  

Emellertid skulle de sektionsvisa inläckagekraven lämpa sig bättre, att se på som gränsen för 
det acceptabla beteendet, då dessa utförs löpande under byggtiden. De fungerar just som var-
ningsklocka och indikation på var extra åtgärder kan behövas, i form av injektering eller 
konstgjord infiltration. Att tänka på är dock att det egentligen inte är just inläckagevärdena 
som är det viktiga i sammanhanget, utan effekterna som grundvattendräneringen skapar i 
form av sänkta grundvattennivåer. Därför innebär inte ett högt inläckage nödvändigtvis att 
åtgärder sätts in. Om grundvattennivåerna inte sjunker, till exempel på grund av att de fylls 
på naturligt från ett näraliggande ytvattenmagasin, kan åtgärden vara obehövlig. Således är de 
sektionsvisa värdena att se som just en varningsklocka, men ingen absolut gräns för accepta-
belt beteende i sin strikta definition. 

En jämförelse kan göras med Nicholson et al. (1999), som redogör för vikten av att ha ett 
primärt och ett sekundärt system som varningsklockor, där det sekundära fungerar som ett 
reservsystem, ifall det primära skulle fallera. Norra länken arbetade också med flera olika 
mätsystem, som visserligen mätte lite olika saker, men som ändå kompletterade varandra, så 
att tolkningarna kunde göras säkrare. 

Värt att notera är skillnaden mellan miljödomarna för Norra länken och pendeltågstunneln 
Citybanan under Stockholm. I Norra länkens fall talas det om ett begränsande ”riktvärde”, 
medan det för Citybanan är ett ”begränsningsvärde”. Skillnaden kan tyckas marginell, men är 
inte alls oviktig. Båda är visserligen straffbara vid överträdelser, men om det handlar om ett 
riktvärde, kan det ses som något lindrigare brott mot miljödomen, om man genast genomför 
kraftfulla åtgärder för att försöka minska problemen. Enligt Hansson et al. (2010) ser det ut 
att gå mer mot begränsningsvärden i framtida miljödomar, särskilt i urbana miljöer. I ett 
sådant fall blir det ännu viktigare att ha ett annat lägre värde som varningsklocka för åtgärder 
än det som korrelerar mot det krav som miljödomstolen har fastställt. 

En faktor som till viss del komplicerar hanteringen av inläckande grundvatten är det faktum 
att vattenverksamheten i Norra länken baseras på villkor i ett domslut för vattenverksamhet. 
Saken får därmed en juridisk dimension. Miljödomen sätter ramen för vilka ändringar, som 
kan göras i efterhand. Detta villkor lägger ett stort ansvar på Trafikverket, som måste se till 
att entreprenören bygger inom miljödomens ramar. Trafikverket ansvarar för Miljödom-
stolens villkor oavsett entreprenadform. Miljödomstolen fastställer riktvärden för totalt 
inläckage av vatten i hela tunnelsystemet eller inläckage av vatten i sektionerna. I Norra 
länken angavs riktvärden för hela tunnelsystemet, vilket gjorde att inläckagevärden högre än 
Trafikverkets sektionsvisa riktvärden i vissa fall kunde accepteras lokalt. 

När det gäller hur tätningsklassningen utfördes skulle man nog ha gynnats av att få med in-
verkan av sprick- och krosszoner i beräkningarna, eftersom de hydrogeologiska modeller 
som användes kan vara sårbara och långtifrån heltäckande. Det tidiga arbetet med den 
hydrogeologiska utredningen och inläckageberäkningarna motiverades dock av att de var 
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nödvändiga i förhandlingarna i miljödomstolen. Att involvera bergtekniker tidigare i proces-
sen skulle emellertid kunna bidra till en bättre hantering av frågan. 

På den här punkten avviker Norra länken egentligen inte från vare sig Eurokoden eller IEG:s 
rekommendationer, utan Eurokodens observationsmetod kan här lätt tillämpas på grund-
vattenhanteringen. 

9.2. Godtagbar sannolikhet för acceptabelt beteende 

Nästa krav i Eurokoden stipulerar att man ska visa att det är troligt att man ligger inom de 
acceptabla gränserna: 

– Gränserna för möjligt beteende skall beräknas och det skall visas att sannolikheten för att 
det verkliga beteendet ligger inom de acceptabla gränserna är godtagbar; 

9.2.1. IEG:s rekommendationer 
Gränserna för möjligt beteende utgör ytterligheterna för vad som kan inträffa, det vill säga 
bästa och sämsta tänkbara scenario. IEG (2011) föreslår ett sätt att bestämma dessa gränser: 
att med känslighetsstudier undersöka hur det beräknade beteendet kan variera på grund av 
osäkerheten i indatan. IEG menar på att denna analys också kan vara till hjälp när lämpliga 
kontrollparametrar att observera ska hittas och att det inte är märkligt om gränserna för 
möjligt beteende ligger inom ett brett intervall. 

IEG (2011) föreslår också att fastställandet av att det är godtagbar sannolikhet att det verk-
liga beteendet ligger inom de acceptabla gränserna, lämpligen visas med sannolikhetsberäk-
ningar. I dessa låter man det möjliga beteendet utgöras av en sannolikhetsfunktion (till exem-
pel jämn fördelning, empirisk fördelning eller representativ statisk fördelning). Med ”godtag-
bar” sannolikhet menas att det inte ska vara orimligt stor risk för att man ska behöva utföra 
dyra kompletterande åtgärder. Av resonemanget följer också att de dyraste åtgärderna bör ha 
minst sannolikhet att behöva genomföras, medan man kan acceptera en lite högre sannolik-
het för mindre och billigare åtgärder. Hur stora sannolikheter som kan accepteras för de olika 
scenarierna får bedömas utifrån varje projekts egna förutsättningar (Figur 9.4 exemplifierar 
sannolikheten att åtgärder behöver vidtas på grund av att gränsen för det acceptabla beteen-
det överskrids). IEG påpekar att om den bedömda sannolikheten bedöms som för stor, kan 
detta ofta lösas genom att förändra den ursprungliga preliminära tekniska lösningen eller 
genom att göra en mer konservativ dimensionering från början. 

9.2.2. Lösningen i fallet Norra länken 
Det kan konstateras att några sannolikhetsberäkningar av den typen som nämns av IEG inte 
utfördes avseende grundvattenfrågan i Norra länken. Detta är därför den punkt i Eurokoden, 
där fallet Norra länken avvek som mest. Utgångspunkten låg i stället i att de genom miljö-
domen fastställda riktvärdena och Vägverkets egna sektionsvisa krav angav begränsningen 
som måste klaras, vilket också tillämpades i praktiken.  
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Figur 9.4 Den skuggade delen av triangeln motsvarar sannolikheten att gränsen för acceptabelt beteende 
överskrids (efter IEG, 2011, s. 10). 

 
Tätning utfördes enligt de ganska grovhuggna tätningsklasserna (Vägverket, 1993), som gav 
besked om i vilken omfattning som injekteringen skulle ske. Valet av tätningsklass berodde 
på dels grundvattentrycket, dels framräknat tillåtet inläckage, det vill säga hur känsligt ett 
område bedömdes vara för grundvattendränering. Till grund för detta låg bland annat den 
byggnadsgeologiska beskrivningen (Vägverket, 2006), som uppskattat bergkvaliteten i de 
planerade tunnlarna.  

För varje tätningsklass fanns det specificerat hur injekteringen skulle utföras (Vägverket, 
1993), i form av vilken omfattning och hur noggranna kontrollerna skulle vara (ju utförligare 
och noggrannare desto högre klass). Hur sannolikt det var att man faktiskt skulle klara 
inläckagekraven eller vilken täthet som man skulle uppnå med den planerade förinjekte-
ringen, beräknades dock inte. I stället förlitade man sig på att kunna åtgärda eventuella pro-
blem i efterhand. En orsak till ovan nämnda inställning kan troligen benämnas tradition. 
Grundvattenfrågan har länge ansetts vara av sekundär betydelse och har därför inte priori-
terats.  

9.2.3. Diskussion 
Frågan är om det vore bättre att följa Eurokoden och IEG:s rekommendationer om sanno-
likhetsberäkningar, när observationsmetoden tillämpas för grundvatteninläckage. Som ut-
gångspunkt för denna diskussion tas ett fiktivt fall, där man i sina beräkningar hittat ett riktigt 
känsligt område på markytan ovanpå ett väldigt genomsläppligt berg. Där skulle det vara 
tämligen hög sannolikhet att inte ens den allra högsta tätningsklassen skulle kunna ge tillräck-
lig täthet vid förinjekteringen, vilket därmed skulle kunna medföra påtagliga effekter på 
markytan. Enligt IEG bör man då göra om från början med en annan teknisk lösning. Om 
en sådan inte finns, återstår alternativet att ändra tunnelsträckningen. 
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Emellertid finns det alternativa tekniska lösningar som skulle kunna vara möjliga att projek-
tera för. Ett exempel är att använda lining (hel inklädnad i betong eller stål av tunneln) på 
kortare sträckor, där berget är som allra mest genomsläppligt för grundvatten. Denna metod 
kan göra tunneln så gott som helt tät, så länge man injekterar ordentligt mellan inklädnaden 
och bergväggen, så att vatten inte kan rinna där. Lining ger visserligen en betydligt dyrare 
lösning från början, än den enklare förinjekteringen, men det är mycket möjligt att det skulle 
vara ekonomiskt fördelaktigt med lining, om det är troligt att förinjekteringen ändå måste 
kompletteras med en kostsam extra tätning i efterhand. Om berget är mycket uppsprucket är 
det dessutom ofta svårt att göra efterinjekteringen effektiv, vilket ytterligare talar för att 
använda en annan lösning, för att undvika behovet av permanent konstgjord infiltration, ifall 
efterinjekteringen inte skulle räcka till. Sannolikhetsberäkningar, eller andra noggrannare för-
studier, skulle då kunna vara till god hjälp att avgöra vilken sorts tätningsmetod som är lämp-
ligast och billigast att använda. 

Om den till buds stående lösningen i stället vore att ändra hela tunnelns läge, på grund av att 
sannolikheten är mycket stor att förinjekteringen inte räcker till på något ställe, skulle detta 
troligen anses orimligt. Höga krav på grundvatteninläckage i tunnlar ställs oftast i urbana 
miljöer, där det finns många objekt som är känsliga för grundvattensänkning. Det är dock 
sannolikt att det i ett sådant fall kan vara svårt att förändra sträckningen på tunneln, eftersom 
det i en stad finns många andra aspekter som måste vägas in när tunnelns läge bestäms.  

I ett sådant fall är det inte otroligt att man skulle resonera, att man hellre tar risken för dyra 
efterinjekteringar och med konstgjord infiltration, än helt avstår från projektet. Å andra sidan 
kan nog efterinjekteringen i detta fall snarare ses som en del av den nya ”anpassade” tekniska 
lösningen, som man från början räknar med blir nödvändigt. Kvar som åtgärd i fall det ändå 
inte blir tillräckligt tätt, står då permanent konstgjord infiltration. Skillnaden i utförande mot 
idag blir då inte så stor, möjligen endast att man från början vet vad man kan förvänta, vilket 
dock kan vara till stor fördel när kostnaden för projektet beräknas. Därför kan ändå en nytta 
skönjas med utökat arbete under projekteringen, då mer kunskap innebär ökad kontroll av 
kostnaderna för projektet. 

Den springande punkten ligger snarare delvis i om det är praktiskt möjligt att göra sannolik-
hetsberäkningarna med ett tillämpbart resultat, eftersom alternativ till dagens för- och efter-
injektering uppenbarligen finns. Själva orsaken till att man över huvud taget bekymrar sig så 
mycket med mätningar av grundvatteninläckaget är ju att man faktiskt inte är helt säker på 
hur mycket som kommer att läcka in eller hur bra tätningen kommer att lyckas. För att det 
ska vara relevant att använda sig av sannolikhetsbaserade beräkningsmetoder, krävs att man 
inte får alltför stor spridning i resultatet. Annars riskerar ju resultatet bara att bli att allt är 
möjligt, och på det går det knappast att basera några beslut. Vilket resultat som man får, 
beror naturligtvis på hur noggrann undersökning av bergets egenskaper som genomförts, 
men också på hur väl det är möjligt att med dagens kunskaper omvandla undersöknings-
resultaten till en korrekt hydrogeologisk modell. 

Utökade undersökningar är snarare en kostnadsfråga, än en teknisk begränsning. Vilken om-
fattning som är nödvändig beror rimligen på hur känsliga omgivningarna är för påverkan av 
grundvattensänkning. Därför kan undersökningarna lämpligen anpassas, så att noggrannare 
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undersökningar av markens egenskaper utförs runt särskilt känsliga objekt, medan man kan 
acceptera en större osäkerhet om markförhållandena, där skadeeffekterna bedöms bli små. 
Med ett bättre underlag kan man också lättare bedöma om det exempelvis skulle vara lämpli-
gare, och därmed i slutändan billigare, med lining under det känsliga objektet, än att använda 
traditionell injektering. Att visa om det faktiskt förhåller sig så lämnas här åt framtida utred-
ningar. 

Till denna diskussion bör också nämnas en viktig skillnad mellan tillämpningen av observa-
tionsmetoden för grundvatteninläckage och vanlig dimensionering av en konstruktion. I det 
första fallet är en, vad IEG (2011, s. 6) kallar, ”’robust’ teknisk lösning” inget riktigt alternativ 
(en helt inklädd tunnel skulle troligen inte anses vara ekonomiskt försvarbart, åtminstone inte 
i områden med mestadels god bergkvalitet), varför i så fall bara någon form av observa-
tionsmetod i dagsläget står till buds för grundvattenhanteringen.  

Ett argument mot att blanda in sannolikhetsberäkningar är att det ju alltid har gått bra förut, 
så varför ändra sätt nu? Framtidens alltmer komplicerade tunnelprojekt kommer dock för-
modligen, enligt Hansson et al. (2010), att beläggas med allt högre krav på tätning från myn-
digheterna, vilket med tiden gör en sådan inställning ohållbar. 

9.3. Planeringen av observationer och redovisning av dessa 

De här punkterna reglerar vad som är viktigt att tänka på, när man planerar genomförandet 
av sina observationer och hur informationen ska behandlas. 

– En plan för uppföljning skall tas fram som skall visa om det verkliga beteendet ligger 
inom acceptabla gränser. Uppföljningen skall på ett tillräckligt tidigt stadium klargöra 
detta och med tillräckligt korta tidsintervall för att framgångsrikt kunna vidta korri-
gerande åtgärder; 

– Responstiden hos mätinstrumenten och i sättet att analysera resultaten skall vara tillräck-
ligt snabbt för att möjliggöra förändringar i systemet; 

9.3.1. IEG:s rekommendationer 
IEG (2011) ger vägledning i vad som ska ingå i vad man kallar Planen för uppföljning. 
Denna anger vilka kontrollparametrar som ska observeras för att man ska få tillräckligt 
underlag till sina beslut om korrigerande åtgärder och annars successivt verifiera att den valda 
tekniska lösningen är tillfredsställande. Mer specifikt innefattar det följande: 

”Ritningar och beskrivningar som skall kartlägga: 

 Läge, omfattning och typ av observationer som skall utföras, det vill säga in-
spektioner, undersökningar och mätningar. 

 Administrativa och kontraktsmässiga förutsättningar som behövs i utförande-
skedet. 
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Om mätningar ska utföras tillkommer: 

 Tekniska krav och specifikationer för mätinstrument. 

 Instrumentens fysiska utformning” (IEG, 2011, s. 11). 
 

IEG (2011) framhåller också vikten av att det upprättas procedurer för att se till att ”analyser 
och resultatredovisning [genomförs] med metoder som är tillräckligt robusta för produk-
tionsförhållandena”. Exempelvis ska analysen och resultaten från mätningarna finnas till-
gängliga när beslut ska tas om korrigerande åtgärder. Därför måste i projekteringsstadiet, 
med utgångspunkt i Planen för uppföljning, följande procedurer fastslås: 

 ”Beskrivningar i lämplig detaljeringsgrad av metoder som skall användas för 
analys av mätdata och resultatredovisning. 

 Beskrivningar av administrativa och kontraktsmässiga förutsättningar som skall 
tillämpas i utförandeskedet” (IEG, 2011, s. 11). 

9.3.2. Lösningen i fallet Norra länken 
För Norra länken togs ett kontrollprogram fram, som reglerade hur man skulle hantera 
projektets fortskridande, vilket kan ses som motsvarande vad IEG (2011) beskriver som 
planen för uppföljning. Hur kontrollprogrammet var tänkt att fungera före, under och efter 
byggskedet beskrevs i Bergabs hydrogeologiska utredning (2004). Resultaten från de över-
vakande mätningarna som utfördes, skulle enligt utredningen jämföras med vad prognosen 
för projektet förutsade, för att sedan fungera som underlag till beslut om eventuella åtgärder 
ifall gränserna skulle råka överskridas. För kontrollprogrammets olika moment angavs att de 
skulle utföras och utvärderas löpande, så att nödvändiga åtgärder kunde vidtas innan skador 
uppkommit. Exempel på sådana skador identifierades av utredningen som konsoliderings-
sättningar till följd av portrycksminskning i lera; sänkt grundvattennivå, som kunde blottlägga 
och öppna för förruttnelse av träpålar och rustbäddar; samt grundvattensänkning som kunde 
minska flöden till ytvattendrag, vilket skulle kunna påverka våtmarker och andra känsliga 
miljöer. Som redan nämnts, användes flera olika typer av kontrollparametrar, som övervaka-
des för att kunna förhindra dessa skador. Kontrollområdet som ställdes under övervakning 
var något större än det teoretiskt beräknade influensområdet. Larmnivåer på grundvatten-
nivån sattes för de flesta av observationspunkterna. 

Under de olika skedena av projektet Norra länken genomfördes olika typer av undersökande 
mätningar i enlighet med kontrollprogrammet. Under förskedet, innan byggandet hade 
påbörjats, undersöktes och dokumenterades de geologiska och hydrogeologiska förhållan-
dena inom området kring tunnlarna. Mätningar av grundvattennivåer hade dock gjorts sedan 
länge inom kontrollområdet och dessa värden nyttjades som referensvärden. Mätdubbar och 
markpeglar lästes också av för att kunna undersöka vilka sättningar som redan hade skett vid 
byggstarten. 

Under byggskedet, alltså medan byggentreprenaderna pågick (Figur 9.5), skedde omfattande 
kontroller för att se till att eventuell påverkan på grundvattnet skulle minimeras. Kontrol-
lerna, som anmodades i Bergabs hydrogeologiska utredning (2004), inkluderade följande: 
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Figur 9.5 Under byggskedet krävdes omfattande kontroller för att minimera eventuell grundvattenpåverkan 
(bild: Trafikverket, 2011). 
 

 Kartering medan tunneldrivning pågick av de faktiska bergförhållandena och 
vattenläckage, samt åtgång av injekteringsmedel för att kunna ge information 
om öppna sprickor i berget. Detta för att kunna komplettera och revidera tidi-
gare undersökningar samt ge underlag till en geologisk modell av bergförhållan-
dena kring tunneln. Modellen kunde sedan användas som hjälp vid utvärde-
ringar av uppkomna effekter och när man skulle diskutera hur eventuella åtgär-
der kunde göras så effektiva som möjligt. 

 De inläckande vattenmängderna i tunneln avsåg att ge den snabbaste indika-
tionen på att grundvattenförhållandena hade påverkats. Inläckaget mättes regel-
bundet på två sätt: totalmängden utpumpat vatten (ett värde som kompensera-
des för inpumpat processvatten, infiltrationsanläggningar och inläckande yt-
vatten vid påslag och förstärkningar), samt sektionsvis mätning i delområden i 
så kallade mätdammar. Kontrollprogrammet föreskrev också att mätfrekvensen 
skulle ökas när man passerade områden som var särskilt problemfyllda. 

 Kontroll av grundvattennivån i berg och jord över tid under hela projektet. 

 Kontroll av ytvattennivåer i Brunnsviken, Laduviken och Uggleviken med hjälp 
av peglar. Även utflöde från Laduviken och Uggleviken skulle kontrolleras 
enligt utredningen. 

 Mätningar av sättningar med dubbar och peglar på bland annat Värtabanan, 
Roslagsbanan och Birger Jarlsgatan. 

 
Särskilt när det gällde mätningen av det inläckande grundvattnet spelade entreprenadföre-
tagen en viktig roll, då det i det här projektet var de som ansvarade för själva mätningarna. 
Det fanns därför specificerat i arbetshandlingarna för Norra länken (Vägverket, 2006) hur 
dessa mätningen skulle utföras. 

Entreprenören skulle enligt arbetshandlingarna (Vägverket, 2006) dagligen mäta skillnaden 
mellan hur mycket vatten som hade tillförts tunnlarna på grund av arbete i dem och hur 
mycket vatten som hade pumpats ut, vilket gav ett värde på det totala inläckaget av grund-
vatten i tunneln. Detta värde fick inte överskrida det krav på värden som hade satts av miljö-
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domen. Kontrollen skulle utföras under en hel arbetsdag, så att mätningen kunde ta hänsyn 
till så många arbetsmoment som möjligt. 

Enligt arbetshandlingarna (Vägverket, 2006) skulle entreprenören vid mätning av tillfört och 
utpumpat vatten redovisa: 

 Total mängd uppmätt vatten, både tillfört och utpumpat, för mätperioden. 

 Under hur lång tid som mätningen pågick. 

 Hur lång tunnelsträckning som mätningen gällde. 

 Beräknat inläckage för denna sträcka. 

 Övrigt som var av vikt för tolkningen av mätvärdena, till exempel regn och in-
flöden av dagvatten. 

 
För att mäta inläckaget i olika delar av tunnlarna föreskrevs också att man skulle använda sig 
av så kallade mätdammar, som enligt arbetshandlingarna (Vägverket, 2006) skulle placeras ut 
med ungefär 200 meters mellanrum i tunnlarna. Mätdammarna bestod av en tät betongmur 
på tunnelbotten tvärs tunnelriktningen. Det vatten som trängde in i tunneln uppströms mät-
dammen samlades upp och släpptes igenom ett rör i muren, vilket möjliggjorde mätning av 
flödet. Hur mätdammarna skulle anläggas angavs i handlingen Teknisk beskrivning. Det var 
entreprenörens roll att sköta underhåll av dem under byggtiden, så att kvaliteten på mät-
värdena inte skulle försämras på grund av exempelvis igensatta rör (Vägverket, 2006). 

Mätningarna av flödet i mätdammarna skulle utföras minst två gånger per månad. När dessa 
mätningar genomfördes fick ingen aktivitet som orsakat vattenutsläpp ha pågått i tunnlarna 
under de senaste 24 timmarna. Entreprenören skulle dessutom ha besiktigat och åtgärdat sina 
vattenledningar före mättillfället, så att inget vatten kunde läcka ut från dem och påverka 
mätningen. Efter utförd mätning skulle entreprenören redovisa mätresultaten, på den form 
som redovisas nedan, för beställaren inom ett dygn (Vägverket, 2006). 

 Läge för aktuell damm. 

 Uppmätt mängd vatten. 

 Under hur lång tid mätningen pågick. 

 Beräknat inläckage per 100 m tunnel för den del av tunneln som mätdammen 
täckte in. 

 Övrigt som var av vikt för tolkningen av mätvärdena, till exempel regn och 
inflöden av dagvatten. 

 Mätdammens funktion och status. 
 

Resultatredovisningen från dessa mätningar sammanställdes av en av projektledningen ut-
sedd person. Denna person utvecklade ett eget system för sammanställningarna, baserat på 
ett tämligen svårhanterligt kalkylblad i Excel, som emellertid möjliggjorde en jämförelse med 
Vägverkets inläckagekrav på formen l/min/100 m. Detta dokument fungerade därefter som 
ett underlag för beslut om korrigerande åtgärder. 
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9.3.3. Diskussion 
Eurokoden fastslår att uppföljningen måste ske så pass tidigt att man hinner sätta in åtgärder 
innan det är för sent. Under diskussionen av Eurokodens första punkt (avsnitt 8.2) nämns att 
de olika kontrollvariablerna var framtagna för att ge information vid olika tillfällen. Mät-
ningar av inläckaget i tunnlarna tänktes ge den allra första indikationen på att för mycket 
grundvatten dränerades ur berget, medan grundvattenrören skulle ge besked svart på vitt om 
att något redan hade inträffat. Det intressanta i sammanhanget blir då om inläckagemätning-
arna faktiskt skedde tillräckligt tidigt. Det bästa vore givetvis om mätningarna av inläckaget 
kunde påbörjas så snart som berget tagits ut på den aktuella tunneldelen.  

Att redan i detta tidiga skede anlägga en mätdamm får nog dock sägas vara, om inte omöjligt, 
så åtminstone mycket opraktiskt och dyrt, eftersom anläggandet av en betongkonstruktion 
tvärs tunnelriktningen medför att sträckan blir mycket svår att passera för arbetsfordon med 
mera. Därmed skulle detta i princip medföra ett totalt produktionsstopp. Anläggandet av 
mätdammar blir därför i realiteten uppskjutet tills det finns tid och möjlighet att konstruera 
mätdammen utan alltför stora störningar på själva tunneldrivningen, som brukar prioriteras i 
första hand. I Norra länken betydde detta sommaruppehållet.  

Att avvakta i flera månader utan att mäta inläckaget ökar förstås risken för att grundvatten-
magasinen ska hinna påverkas, särskilt som åtgärderna också brukar ta tid att få in i den full-
späckade tidsplanen. Mätdammarna har således, såsom uppföljningsmetod, en klar begräns-
ning, i form av att verifieringen av tätningsresultatet riskerar att komma så sent att det blir 
väldigt dyrt göra någonting åt problemet. 

Att helt avstå från att göra en sektionsindelad inläckagemätning och endast förlita sig på 
skillnaden mellan in- och utpumpat vatten är dock inte alldeles lämpligt, utan har sina risker. 
Erfarenheter från andra projekt (Liszka i Spross, 2009) har visat att en sådan metod kan leda 
till att man i stället inte har någon aning alls, om var det läcker in för mycket. I värsta fall kan 
man i efterhand tvingas anlägga mätdammar, för att hitta de områden där efterinjektering bör 
ske. 

I Norra länken använde man sig dock inte bara av mätdammar, som var vad som föreskrevs i 
projekteringshandlingarna, utan för att få tidiga indikationer på hur det stod till med inläck-
aget nyttjade man i stället i de nyaste tunneldelarna mer eller mindre provisoriska pump-
gropar. Om detta hade fungerat väl kunde det ha blivit en fullgod ersättning till de mer kom-
plicerade mätdammarna. Pumparna gav dock ofta opålitliga resultat vid mätningarna, efter-
som det till exempel var svårt att få dem att avge ett konstant flöde. Därför var det svårt att 
tillförlitligt mäta det egentliga inläckaget. Som nu var fallet gav pumparna möjligen informa-
tion nog till en kvalificerad gissning. Det återstår därmed fortfarande att ta fram ett väl fun-
gerande sätt att genomföra observationerna i denna observationsmetod för grundvattenhan-
tering. Hansson et al. (2010) ger dock i sin rapport några förslag på hur dagens metoder kan 
utvecklas och förbättras. 

Optimalt vore att helt slippa de omständliga inläckagemätningarna. Kanske kan injekterings-
resultatet verifieras på något annat sätt? Ett förslag (Windelhed, 2011), som framförts under 
arbetet med det här examensarbetet är att i stället mäta permeabiliteten i berget, för att på så 
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sätt säkerställa att det är tillräckligt tätt, snarare än att mäta själva flödet. Detta har dock inte 
prövats i praktiken och en närmare utarbetad metod finns inte heller.  

Det står klart att man behöver undersöka inläckaget redan i tunneln. Varianten att endast 
bevaka grundvattennivåerna skulle, såsom nämns ovan, definitivt ge en alltför stor risk för att 
utslaget kommer så sent att man inte kan förhindra omgivningspåverkan. 

När det gäller rapporteringen och behandlingen av mätresultaten fastslogs inte hur detta 
skulle ske av vare sig den hydrogeologiska utredningen (Bergab, 2004) eller arbetshandling-
arna (Vägverket, 2006), vilket dock rekommenderas av IEG:s tillämpningsdokument (2011). 
Det system som sedermera användes i Norra länken var visserligen funktionsdugligt och gav 
inte upphov till några förseningar i resultathanteringen, särskilt som man gjorde många mät-
ningar innan beslut togs om åtgärder, men behandlingen av mätdatan var till viss del svårt för 
en utomstående att förstå sig på. 

Den snabbhet i responstiden hos mätinstrumenten och i analysen av resultaten som under-
stryks i Eurokoden är dock av mindre betydelse när observationsmetoden tillämpas på 
grundvatteninläckage, än för de mera klassiska geotekniska tillämpningsområdena. Då kan 
snabbhet vara av största vikt, för att exempelvis undvika att en konstruktion går till brott. Att 
redan i förväg dels fundera över och preliminärt fastställa hur rapporteringen ska gå till, dels 
avgöra vilka funktioner inom projektet, som ska ta del av resultaten och tolkningarna, kan 
dock vara positivt, med tanke på storleken på byggprojektorganisationer och vikten av effek-
tiv kommunikation. 

9.4. Planeringen av korrigerande åtgärder 

Det sista kravet på projekteringen som Eurokoden ställer upp lyder: 

– En plan för korrigerande åtgärder skall upprättas, vilken kan följas om uppföljningen 
visar ett beteende som ligger utanför acceptabla gränser. 

9.4.1. IEG:s rekommendationer 
En plan för korrigerande åtgärder ska enligt IEG:s (2011) rekommendation innehålla de tek-
niska lösningar som måste utföras i händelse av att gränsen för det acceptabla beteendet 
överskrids. När denna plan upprättas måste man ta alla aktuella gränstillstånd i beaktande, 
liksom det som framkommit under arbetena med planen för uppföljning, procedurerna för 
analys av mätdata och resultatredovisning, samt gränserna för möjligt beteende och tillhö-
rande kontrollparametrar. IEG anger att planen för korrigerande åtgärder skall bestå av rit-
ningar och beskrivningar omfattande olika alternativa tekniska lösningar eller korrigeringar av 
en teknisk lösning, beroende på om syftet med observationsmetoden är att välja teknisk lös-
ning eller endast fastställa slutgiltig teknisk lösning under utförandeskedet.  

Planen för korrigerande åtgärder ska också innehålla (IEG, 2009): 

 Troliga värden och gränsvärden för kontrollparametrar och andra fastlagda vill-
kor. 
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 Beskrivning av hållpunkter under utförandet och vilka villkor som måste 
uppfyllas för att få gå vidare med konstruktionen.  

 De administrativa och kontraktsmässiga förutsättningar som gäller för de korri-
gerande åtgärderna.  

 En rekommendation om hur en oberoende granskning ska genomföras av 
projektet. 

 

9.4.2. Lösningen i fallet Norra länken 
I den hydrogeologiska utredningen (Bergab, 2004) angavs vilka korrigerande åtgärder som 
man i projekteringsskedet ansåg kunde vara aktuella. För varje tunnelavsnitt beskrevs vilka 
problemområden, som man trodde skulle ge upphov till påverkan. För dessa områden 
angavs vilka åtgärder som i förväg bedömdes som lämpliga. Exempelvis angavs att konst-
gjord infiltration av rimlighetsskäl inte alltid skulle bli aktuellt, även om grundvattennivån 
sänkts av och risk för sättningar förelåg, ifall det inte bedömdes ”ge upphov till någon bety-
dande negativ påverkan på byggnader, ledningar eller mark” (Bergab, 2004, s. 56). Därutöver 
angavs också för vilka tunnelavsnitt som man ansåg att det förelåg en större sannolikhet för 
behov av efterinjektering. 

Redan i början av projekteringen utreddes behovet av konstgjord infiltration, eftersom detta 
måste behandlas i domstolsprövningen av vattenverksamheten. Ibland kan det också saknas 
förutsättningar för denna typ av skyddsåtgärd, varför det är viktigt att detta utreds tidigt i 
projektet. I domen i Vattendomstolen i Stockholms tingsrätt (1995) specificerades på vilka 
platser som man troligen skulle kunna behöva infiltrera vatten för att hålla grundvattennivå-
erna opåverkade av tunnelprojektet. De utpekade områdena avseende bergtunnlarna var 
Söderbrunns koloniområde, Ugglevikskällan i Nationalstadsparken, Norrtull och Roslagstull 
(samt därutöver runt de öppna jordschakterna, vilket dock inte behandlas i det här examens-
arbetet). 

För Roslagstull (Figur 9.6) genomfördes en särskild undersökning för att utreda grundvatten-
förhållandena, då det fanns en del bebyggelse i närheten med träpålar, som var mycket 
känslig för grundvattensänkning och eftersom man hade anledning att anta att bergkvaliteten 
kunde vara sämre just här. För denna tunneldel blev det därmed i princip nolltolerans mot 
förändrade grundvattennivåer. På grund av detta utarbetades och installerades ett reglerings-
system som fixerade grundvattenytan på en viss vald nivå. Den fördjupade undersökningen 
visade dock på att berget på tunnlarnas nivå var bättre än först befarat. 

Möjligheterna till efterinjektering förbereddes genom att det i kontrakten mellan Vägverket 
och respektive entreprenadbolag gjordes upp om en à-prislista (Vägverket, 2006), i vilken det 
fanns angivet hur mycket som borrhål, injekteringsbruk, arbetskraft, etcetera, skulle kosta i 
händelse av att behov skulle uppstå. 

Det var Vägverkets hydrogeologers uppgift att bevaka grundvattenfrågan i projektet så att 
miljödomens krav efterlevdes. När en för stor påverkan, eller risk för detta, noterades, lyfte 
hydrogeologerna frågan och krävde åtgärder för att förhindra skada. När så skett utarbetade 
projektledning och bergansvarig förslag på lösning på problemet i form av var och hur åtgär- 



41 

 

Figur 9.6 Risken för skador på hus på grund av sättningar gjorde att Roslagstull med flera områden pekades 
ut som extra känsliga för grundvattensänkning (bild: Trafikverket, 2011). 

 
der skulle genomföras. Även byggledningen kunde lyfta frågan, men då handlade det oftast 
om ett inläckage som riskerade att bli ett problem för driften av tunneln, snarare än för 
objekt och miljö på markytan (Liszka, 2011). 

Vilken typ av åtgärd som skulle genomföras om mätningarna av inläckande vattenmängder 
var större än de tillåtna värdena, avgjordes från fall till fall. Arbetshandlingarna (Vägverket, 
2006) angav dock endast att beställaren skulle anvisa åtgärder vid för stort inläckage. 

9.4.3. Diskussion 
Skillnaden mellan IEG:s rekommendationer och utförandet i Norra länken kan vid första 
anblicken tyckas stor. IEG anser att åtgärderna bör regleras tämligen detaljerat; alla varianter 
på lösningar ska utredas i förväg och det ska bestämmas villkor både för när åtgärder ska 
genomföras och för när man får gå vidare efter korrigeringen. I ljuset av detta ter sig styr-
ningen av åtgärderna i Norra länken nästintill oreglerad. 

Visserligen var det i Norra länken känt vilket batteri av åtgärder som man hade att tillgå, men 
man undvek att göra en tvingande koppling mellan överskridet riktvärde på inläckaget och en 
föreskriven åtgärd. Fördelen med detta arbetssätt blir dock vid en närmare betraktelse 
uppenbar. Eftersom det var svårt att veta var och i vilken omfattning som problem skulle 
uppstå, och tunnelsträckningen går under områden med mycket olika känslighet för grund-
vattensänkning, blir det som kan se ut som en brist i projekteringen i stället en öppning för 
flexibilitet och platsanpassade lösningar. Detta är ju egentligen är precis vad observations-
metoden är tänkt att gynna, dock under ordnade former. Så länge man i förväg vet vilka olika 
typer av problem som kan dyka upp och att man vet att man har lösningar som kan åtgärda 
dem, bör det inte nödvändigtvis vara ett måste att i förväg fastställa i detalj, vilken åtgärd som 
ska användas vid ett visst problem. Det är just denna förberedda verktygslåda som också 
skiljer utförandet här från den ”design as you go-metod” som Holmberg och Stille (2007) 
vänder sig mot i sin rapport. 

Hanteringen i Norra länken öppnar också för att man lättare kan byta åtgärd och exempelvis 
avbryta en efterinjekteringsinsats, till förmån för permanent konstgjord infiltration, även om 
man inte uppnått önskvärd täthet. Man kan också tänka sig fall där en åtgärd inte är nödvän-



42 

dig, trots att gränsvärdet har överskridits, om grundvattennivån hålls stabil tack vare naturliga 
förutsättningar. Att då föreskriva en åtgärd i förväg kan då vara olyckligt. Det som från 
början kan verka lämpligt, kanske helt enkelt inte är det längre, när tunneln väl är utsprängd 
och mer information har tillkommit om de faktiska förhållandena. För att då ändå ha följbara 
åtgärdsplaner som hanterar alla eventualiteter, riskerar de att bli så allmänt hållna att de i 
praktiken blir mer eller mindre meningslösa. 

Sedan handlar det förstås mycket om hur krav och villkor från början utformas. Ett villkor 
på när man anser att åtgärden är färdig, bör rimligen inte sättas till ett visst maximalt inläck-
age, utan snarare till om man har avvärjt framtida negativ påverkan. Kanske blir man tvungen 
att acceptera ett högre inläckage än man från början ansett rimligt och i stället slutgiltigt lösa 
problemet med permanent konstgjord infiltration, trots att denna åtgärd blir dyr i längden. 
Förhoppningsvis ska det dock inte behöva gå så långt. Med en noggrannare projektering från 
början borde sådana problemområden kunna identifieras tidigare och alternativa tekniska 
lösningar, som till exempel ovan nämnda lining, installeras redan från början, under förut-
sättning att slutnotan beräknas bli billigare. 

Med resultatinriktade och kvalitetsmässiga villkor, som inte låser fast projektet i en specifik 
lösning, borde det dock gå att upprätta en hållbar plan för korrigerande åtgärder, utan att för 
den skull förlora flexibiliteten i att kunna välja exakt vilken åtgärd som ska genomföras. De 
kontraktsmässiga förutsättningarna finns ju redan reglerade i form av à-prislistan. I mångt 
och mycket handlar det trots allt om att endast sätta på pränt ett redan inarbetat arbetssätt, i 
den mån man anser att dagens system fungerar bra. Vinsten blir en ökad förutsägbarhet och 
överskådlighet för alla parter än vad dagens formuleringar som ”om mätningar visar att regi-
strerad vattenmängd är större än tillåtna värden för hela eller delar av tunnlar anvisar Bestäl-
laren åtgärder” (Vägverket, 2006, handling 6.2, s. 31) kan ge. 

Det faktum att verktygslådan av åtgärder mot upptäckt grundvattendränering inte är särskilt 
omfattande, utan egentligen bara består av ytterligare tätning eller konstgjord infiltration, gör 
att planen för korrigerande åtgärder här inte är lika viktig, som i en klassisk tillämpning av 
observationsmetoden på bärförmåga. Då finns det vanligen en uppsjö av tänkbara tekniska 
lösningar med olika möjlighet till framgång och kostnadseffektivitet. Sannolikheten att välja 
en helt felaktig åtgärd vid grundvattenhanteringen blir helt enkelt inte så stor, när man inte 
har så mycket att välja på. Och det kan konstateras att man i fallet Norra länken uppen-
barligen har klarat sig ganska bra utan en sådan framtagen plan. Därmed inte sagt att förbätt-
ringar och högre kostnadseffektivitet inte kan uppnås med ett annat arbetssätt. 
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10. Tredje punkten – uppföljning genom observation 

I detta avsnitt beskrivs vad som skedde i grundvattenfrågan under byggnadsskedet i Norra 
länken-projektet. Innehållet baserar sig på intervjuer med Vägverkets byggledning och iaktta-
gelser under sommaren 2009, när jag arbetade för hydrogeolog Hana Liszka med att utreda 
hur grundvattenhanteringen sköttes under byggnadsskedet i Norra länken (Spross, 2009). För 
byggnadsskedet anger Eurokoden följande för observationsmetoden: 

(3)P Under byggnadsskedet skall uppföljningen utföras som planerat. 

Uppföljningen innebar som nämnts övervakning av flera kontrollparametrar: dels inläckaget i 
tunnlarna som mättes både sektionsvis och som totala flöden ut ur de olika entreprenaderna, 
dels påvisbara effekter på markytan och i grundvattenmagasin. Mätningarna av de olika 
kontrollparametrarna behandlas nedan. 

10.1. Indelning i mätområden i Norra länken 

För att kunna genomföra sektionsvis mätning av grundvatteninläckaget, delades tunnlarna in 
i olika mätområden. Ett mätområde definierades som ett område i tunnelsystemet, i vilket 
inträngande vatten rann ner till en uppsamlande anordning. I Norra länken utgjordes denna 
oftast av en mätdamm i en sluttning eller av en pump i en lågpunkt. I de flesta fall användes 
mätdammar, då detta var den i handlingarna föreskrivna anordningen. 

Att mätdammarna, och därmed mätområdena, placeras på väl genomtänkta platser, visade sig 
vara mycket viktigt för kvaliteten på mätningarna. Var placeringen av mätdammarna ham-
nade, avgjordes i det enskilda fallet utifrån de lokala förutsättningarna. Det var upp till 
beställaren att besluta om var mätområdena skulle avgränsas med en mätdamm och avsteg 
från ritningarna (exempelvis ritning 400 B 0295 (Vägverket, 2006)) gjorde man i många fall. 
Enligt arbetshandlingarna och ritningarna skulle mätdammarna anläggas med 200 meters 
mellanrum, men detta brydde man sig ofta alls inte om. Man tänkte i stället i de flesta fall om 
helt och placerade dem där man fann det mest effektivt ur antingen produktionssynpunkt 
eller mätkvalitetssynpunkt eller både och. 

I flera fall tog man hänsyn till produktionen på så sätt, att man flyttade planerade dammar för 
att kunna bygga dem när det vanliga arbetet låg nere under sommarsemestern. Detta för att 
man ansåg att arbetet med att bygga mätdammarna skulle störa den ordinarie verksamheten 
alltför mycket. Denna anpassning ledde till att en del av mätdammarna byggdes på platser 
som var de bästa möjliga lägena att bygga på under den aktuella sommaren. I de allra flesta 
fall prioriterade man produktionen, det vill säga tunnelbrytningen, framför anläggandet av 
nya mätdammar, framför allt av kostnadsskäl. 

Somliga mätdammar uteblev också på grund av att deras placering på ritningarna var på 
uppenbart olämpliga ställen, exempelvis ovanpå vattendelare, där inget vatten kunde tänkas 
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strömma förbi (sektion 1/105 i tunnel 413 och sektion 0/725 i tunnel 414). Detta gjorde att 
man kunde spara in på kostnaderna för dessa med största sannolikhet onödiga mätdammar. 
Det hände dock, i minst ett fall (sektion 0/925 i tunnel 413), att man byggde en mätdamm på 
en vattendelare mot bättre vetande, bara för att uppfylla kontraktet, som krävde att ett visst 
antal mätdammar byggdes. 

Innan några mätdammar hade byggts, använde man sig av pumpar i lågpunkter för att mäta 
vattenflödet i tunnlarna. Vattnet pumpades då till en container, där det fick avge sediment, 
varefter det pumpades vidare och slutligen upp ur tunneln. Flödet mättes då i slangens 
mynning ovanför containern. I entreprenaden NL 34 behöll man på vissa ställen pumparna, 
även om mätdammar mycket väl hade kunnat byggas, eftersom byggledningen ansåg att inve-
steringen i en mätdamm, som bara skulle få stå några månader innan den måste tas bort, inte 
var värd att göra. 

10.2. Mätdammens konstruktion 

När projektledningen, i samråd med tekniska specialister och byggledningen, hade bestämt 
att en mätdamm skulle byggas, såg man till att dammen placerades så att den hamnade på 
randen ovanför en svacka (av den typ som uppkommer med jämna mellanrum när man 
spränger). Detta gav, trots att dammen var låg, en god fallhöjd, så att det blev enkelt att 
utföra flödesmätningarna. Före betonggjutningen såg man till att använda tätt med bergdubb 
så att dammen inte skulle tryckas upp vid påföljande injektering. Man skapade också vertikala 
hål i konstruktionen, som borrkronorna för injekteringsborrningen skulle passa i, så att man 
kunde täta under dammen. Därefter skedde gjutningen med betong, varefter man borrade 
hålen för injekteringen och slutligen konsolideringsinjekterade. Som en sista säkerhetsåtgärd 
för att få det riktigt tätt trycktes betong ut genom slangar i muren, allt för att undvika läck-
ande mätdammar och påföljande opålitliga mätvärden, som varit ett problem i tidigare 
tunnelprojekt.  

De byggda mätdammarna används fram tills vägbanan börjar anläggas, då de kommer att 
rivas. Detta sker vid ett tillfälle då problemen med grundvatteninläckage ska vara åtgärdade 
och kraven uppnådda. 

10.3. Observation av grundvatteninläckage 

10.3.1. Skillnader mellan entreprenaderna 
Under byggskedet genomfördes mätningar av inläckande grundvatten i de tre entreprenad-
områdena NL 33, NL 34 och NL 35 varannan vecka i slutet på helgen, när det varit uppehåll 
så länge som möjligt, så att inte något tillfört vatten skulle störa mätningarna. I NL 35 var 
dock ofta uppehållet för kort för att man skulle kunna lita på mätvärdena, men byggled-
ningen och entreprenören valde ändå att mäta vid alla mätdammar, då detta ingick i 
kontraktet. Rapporteringsansvarig var dock medveten om detta, så i slutändan användes 
endast skillnaden mellan in- och utflödet av färskvatten och avlopp för att bestämma grund-
vatteninläckaget, som då angavs som ett genomsnitt för hela NL 35 (Mårtensson, 2009). 
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Figur 10.1 Mätning i en mätdamm med hink och klocka. 
 

10.3.2. Mätmetod för flöde 
Själva inläckagemätningarna i Norra länken utfördes med hink och klocka (Figur 10.1). 
Hinken placerades under röret i mätdammen eller vid mynningen på slangen om det gällde 
en pumpgrop. Vid större flöden mätte man hur lång tid det tog att fylla en tolvlitershink  
(NL 33 och NL 34) eller en tjugolitershink (NL 35), och vid mindre flöden mätte man hur 
mycket vatten som rann förbi på 1 min i ett treliterskärl med halvlitersgradering. För att få 
ytterligare noggrannhet mätte man överskottet på sista halvlitern i ett mätglas. I NL 35 
användes dock inget mätglas för de mindre flödena, utan där gjorde man som med de större 
flödena, fast med ett mindre kärl på 3 liter. 

Förutom att mäta flödet vid mätdammar och pumpar, avlästes också de flödesmätare som 
registrerat in- och utgående vatten i tunneln (förutom dagvatten som eventuellt runnit in på 
vägbanan i arbetstunnlarna, vilket inte mättes alls utan möjligen bara noterades på mätproto-
kollet som ”regn”). 

10.3.3. Beställarens medverkan vid mätningarna 
Enligt arbetshandlingarna skulle mätningarna utföras av entreprenören och beställaren skulle 
beredas möjlighet att medverka. Dock står det specificerat i handlingarna att mätningarna 
skulle utföras i mätdammar, vilket innebär att entreprenören egentligen inte var bunden att 
mäta vid de ställen där pumpar användes. I NL 33 och NL 34 mätte dock entreprenören 
både vid mätdammar och pumpgropar och en byggledare medverkade också från beställar-
sidan. 
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I NL 35 skedde detta allt som oftast, men med enstaka undantag. I dessa fall fick Vägverkets 
byggledare sköta alla flödesmätningar på egen hand. En viss brist på engagemang kunde här 
skönjas från entreprenören i NL 35.  

10.4. Övervakning av omgivningsförhållandena 

Grundvattennivåerna i magasinen runtom Norra länken övervakades i enlighet med det av 
länsstyrelsen godkända kontrollprogrammet, genom att en upphandlad konsultfirma ansva-
rade för att nivåerna mättes och dokumenterades. För grundvattenrören fanns det två 
varningsnivåer: 

 Larmnivån, som angav att man skulle vara observant på utvecklingen och 
utreda vad som var orsaken till nivåförändringen. 

 Åtgärdsnivån, som angav att det var läge för att sätta in åtgärder (efter-
injektering och eventuellt temporär konstgjord infiltration) 

 
Mätningarna jämfördes med de referensvärden, som erhållits från tiden innan tunnelprojektet 
påbörjades. Även sättningar och ytvattennivåer övervakades, så att oönskade effekter kunde 
upptäckas. 

10.5. Mätresultat 

De sektionsvisa mätningarna i mätdammar och pumpgropar utfördes i Norra länken under 
en relativt begränsad period under 2009. De värden som finns att tillgå i en sammanställning 
(Mårtensson, 2009) uppmättes från maj till och med december detta år. Från och med 
december 2009 mättes endast skillnaden mellan in- och utpumpat vatten, vilket då i stället 
gav ett samlingsvärde för hela tunnelprojektet. 

Resultaten från mätningarna och en jämförelse med Vägverkets riktvärden för inläckage på 
formen l/min/100 m återfinns i Spross (2009). På grund av missöden vid mätningar, regn 
och trasiga, läckande slangar mättes det inte vid alla mätområden vid samtliga tillfällen. Detta 
förklarar avsaknaden av mätdata vid vissa mättillfällen i sammanställningen. 

Särskilt intresse visades för de mätområden, vars värden hade överskridit Vägverkets egna 
riktvärden. Så var fallet för en ganska stor del av mätområdena, men för de flesta av dem 
överskreds inte riktvärdena särskilt mycket och inga större effekter kunde visas på grund-
vattennivåerna, varför dessa tunneldelar lämnades utan åtgärd. Totalt sett klarades miljö-
domens krav på 10 l/s i årsmedelvärde för hela Norra länken. 

Det fanns dock ett par ställen där inläckaget lokalt bedömdes som mycket högt (Figur 10.2 
och Figur 10.4) vilket också visade sig i sänkta grundvattennivåer (Figur 10.3 och Figur 10.5). 
Platserna utgjordes av tunnelns va-station, belägen under Söderbrunns koloniområde i 
närheten av Albano, och i NL 35 i närheten av Ugglevikskällan. 
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Figur 10.2 Grundvatteninläckaget i va-stationen var betydligt högre än tillåtna 2,5 l/min/100 m tunnel i 
de mätningar som gjordes hösten 2009. Detta gav avsänkta grundvattennivåer (Figur 10.3). 
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Figur 10.3 Den mittersta kurvan visar grundvattennivån i rör 26A291, som låg i Söderbrunns koloni-
område (Figur 10.6), i närheten av Norra länkens va-station. Den översta kurvan visar temperaturvaria-
tionen och staplarna visar nederbörden. 
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Figur 10.4 Grundvatteninläckaget i NL 35 var så pass stort att konstgjord infiltration blev nödvändigt. 
Ökad infiltration mot slutet av perioden gav dock upphov till ett större uppmätt inläckage, men vid en jämfö-
relse med grundvattennivåerna i närheten sågs att den ökade infiltrationen stabiliserade nivåerna någorlunda i 
oktober 2009 (Figur 10.5). 
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Figur 10.5 Den mittersta kurvan visar grundvattennivån i rör 26D48, som var beläget i närheten av Uggle-
viken i Nationalstadsparken, NL 35 (Figur 10.7). Den översta kurvan visar temperaturvariationen och 
staplarna visar nederbörden. 
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Figur 10.6 Söderbrunns koloniområde ligger i en lerfylld dalgång, vars grundvattennivå kraftigt avsänktes 
vid anläggandet av va-stationen, som ligger i berget under. Detta noterades främst i grundvattenrör 26A291 
(Figur 10.3). 
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Figur 10.7 Avsänkt grundvattennivå uppmättes också i grundvattenrör 26D48 (Figur 10.5) i närheten av 
Uggleviken i Nationalstadsparken, där flera sprickzoner genomkorsar Norra länken. 
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10.6. Diskussion 

Som jämförelse med övervakningen av grundvattennivåer och sättningar, som genomfördes 
enligt plan, kan det noteras att övervakningen av grundvatteninläckaget i tunnlarna på ett 
flertal sätt avvek från vad som var föreskrivet i arbetshandlingar och ritningar. Delvis kan 
avvikelserna förklaras av att projekteringsarbetet i många fall inte verkar ha varit helt 
genomtänkt, exempelvis i form av mätdammar placerade på vattendelare och att man helt 
låtit bli att projektera för pumpgropar i lågpunkter (mätdammar är svåra att anlägga där på 
grund av den obefintliga fallhöjden). Det kan dock inte uteslutas att den oengagerade inställ-
ning till grundvattenfrågan som ibland kan hittas i branschen och som nedprioriterat frågan, 
kan ha spelat roll i implementeringen av grundvattenövervakningen. 

Eftersom uppföljningen inte helt genomfördes såsom man i projekteringen hade angett, blir 
detta en skillnad mot vad som föreskrivs i Eurokoden om observationsmetoden. Ett bättre 
arbete under projekteringen, skulle dock ha kunnat ge bättre förutsättningar för att under 
byggskedet klara av att genomföra inläckagemätningarna i enlighet med vad som planerades. 
Viktigt för framtiden blir därmed att man löser de problem som finns kring de mätningar och 
anordningar som används. En sådan utveckling skulle också visa för entreprenadbolag och 
andra inblandade under byggtiden, att grundvattenfrågan är prioriterad, vilket skulle kunna 
verka positivt på de inblandades inställning. Med en fungerande lösning på problemen med 
dagens mätmetoder, skulle det också vara betydligt enklare att uppfylla observationsmetod-
ens krav. 
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11. Fjärde punkten – utvärdering av mätresultat och 
utförande av åtgärder 

Utvärderingen och tolkningen av mätresultaten fyller en viktig funktion i observations-
metoden, eftersom denna information ligger till grund för om korrigerande åtgärder ska 
sättas in. Eurokoden fastslår att: 

(4)P Resultaten av uppföljningen skall utvärderas vid lämpliga steg och de planerade korri-
gerande åtgärderna skall vidtas om gränserna för beteendet överskrids. 

11.1. Beräkningsmässig hantering av mätdatan 

Vid beräkning av flödet per 100 meter tunnel spelar det naturligtvis roll hur man beräknar 
denna tunnellängd. I Norra länken räknade man inte bara in längden på de större tunnlarna 
för biltrafik, utan man räknade även i längden på tillhörande driftutrymmen och utrymnings-
vägar (Figur 11.1). Man tog således inte hänsyn till den stora skillnaden i tunnelradie mellan 
den trefiliga motorvägen och de smala utrymningstunnlarna, vilket man bör göra enligt 
Eriksson och Stille (2005), eftersom grundvattentrycket och därmed inläckaget beror av 
tunnelns radie, såvida inte tunneln är mycket djupt placerad. Denna förenkling kan ha lett till 
att tunnelavsnitt med längre utrymningstunnlar kopplade till sig, har haft lättare att klara  
 

 

 

Figur 11.1 Norra länken har många utrymningsvägar och driftutrymmen (bild: Trafikverket, 2011). 



54 

inläckagekraven, än tunnelavsnitt som bara består av själva huvudtunneln, enligt den beräk-
ningsmodell som har använts. Påverkan på tunnelns slutgiltiga utformning torde dock ha 
blivit ganska liten, eftersom det till syvende och sist är de reella effekterna på grundvatten-
nivåerna som räknas.  

11.2. Generell hantering av åtgärderna 

När en kontrollparameter passerat en larmgräns, gjorde ansvarig hydrogeolog projektled-
ningen uppmärksam på problemet och beslut togs om hur problemet skulle avhjälpas. I 
första hand försökte man åtgärda inläckaget med hjälp av efterinjektering, som ibland kom-
pletterades med temporär konstgjord infiltration för att hålla grundvattennivåerna uppe 
under tätningsarbetet. I sista hand förbereddes för permanent konstgjord infiltration, om det 
visade sig att man trots stora insatser med efterinjektering inte lyckades upprätthålla grund-
vattennivån. Permanent infiltration försökte man dock som åtgärd helst undvika, eftersom 
detta avsevärt skulle öka driftkostnaderna (Liszka, 2011).  

Om berget är mycket genomsläppligt kan det dock vara mycket svårt att uppnå önskad täthet 
med hjälp av efterinjektering. Grundvattnet tenderar i sådana fall att rinna runt det tätade 
området och läcka in någon annanstans i tunneln i stället. Dessutom finns det risk att man i 
stället för att täta berget, öppnar upp redan stängda sprickor, på grund av det höga trycket 
som uppkommer när injekteringsbruket sprutas in. Stora summor kan då läggas på injekte-
ringsinsatser utan att någon egentlig förbättring noteras. Då gäller det att bara försöka uppnå 
en sådan täthet att man, trots den ökade driftkostnaden, med hjälp av permanent konstgjord 
infiltration klarar kraven i miljödomen. Ett annat besvär är att efterinjekteringen stör rytmen i 
projektcykeln (Liszka, 2011). 

Beslut om förberedelser för permanent konstgjord infiltration på utsatta platser togs relativt 
tidigt, redan innan man var helt säker på att en permanent anläggning skulle behövas. Men 
eftersom installationen av infiltrationsanläggningarna måste passas in i övrig byggnation, 
kunde man inte vänta tills fullständig säkerhet uppnåtts om detta, utan man var tvungen att ta 
det säkra för det osäkra och förbereda för detta ändå. Tilläggas kan att Södra länken har 
några oanvända infiltrationsanläggningar, som på ett liknande sätt anlades som en säkerhets-
åtgärd (Liszka, 2011). 

Valet om exakt plats för efterinjektering baserades främst på geologernas sprickkartering, 
som hade utförts allteftersom tunneln sprängts ut, och på den nya tekniken Measuring while 
drilling (MWD), med vilken man mätte hur sprickigt berget var i samband med borrningarna 
till förinjekteringen (ibland togs också beslut om extra förinjektering utifrån mätdatan från 
MWD:n). Platsen för efterinjektering bestämdes sedan till där man trodde att inläckaget var 
som störst och efterinjekteringen skulle göra som mest nytta (Windelhed, 2011). 
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11.3. Genomförda åtgärder mot för stort inläckage i Norra 
länken 

Under 2009 genomfördes en stor kampanj med efterinjektering i NL 35, eftersom inläckaget 
tidigt visade sig vara alldeles för stort. Detta borde inte ha kommit som någon överraskning, 
då geologiska kartor har en krosszon utmärkt längs med tunnelsträckningen. Då åtgärden 
med efterinjektering inte var tillräcklig, såg man sig tvungen att installera en infiltrations-
anläggning för att hålla grundvattenmagasinen på en acceptabel nivå. Nettoförlusten från 
magasinet låg därefter på mer rimliga värden (Figur 10.5). 

En av de största insatserna mot grundvatteninläckage gjordes i området runt tunnelns va-
station, som anlades i NL 34 rakt under Söderbrunns koloniområde i närheten av Albano. 
Där uppmättes mycket stora inläckageflöden. Det berodde på att det stora bergrum som va-
stationen utgjorde, hade placerats i en krosszon med tämligen uppsprucket berg. Till detta 
kom att va-stationen placerades i den lägsta punkten i hela tunnelsystemet och att det ovan-
påliggande grundvattenmagasinet var känsligt. Således kunde man snart notera kraftigt 
avsänkta nivåer i grundvattenrören i området (Figur 10.3). För att försöka komma till rätta 
med problemet genomfördes en omfattande åtgärdsinsats. Den innefattade både infiltration 
och tiotals ton med injekteringsbruk, som sprutades in i den sprickiga bergmassan. Både 
keminjektering, vars användning var begränsat genom myndighetsbeslut, och cementinjekte-
ring användes. Så småningom gav dock insatsen effekt och man kunde notera höjda grund-
vattennivåer i mätrören, delvis med hjälp av den konstgjorda infiltrationen (vilket kan ses 
som återhämtningen i Figur 10.3). Fullständig täthet kunde dock inte uppnås trots va-statio-
nens betonginklädnad, utan man beslutade sig för att kompensera för inläckaget även under 
driftskedet med konstgjord infiltration. 

11.4. Diskussion 

De tätande åtgärderna genomfördes i Norra länken på avsett vis och man använde sig av de 
metoder som man på förhand hade sett ut, vilket också är vad observationsmetoden före-
skriver i Eurokoden. Resultatet blev en fungerande tunnel med omkringliggande grundvatten 
på acceptabla nivåer. Om detta var den bästa lösningen kan förstås alltid diskuteras. Svårig-
heten att täta upp till hundra procent medför dock att det troligen inte hade lönat sig att täta 
ytterligare, för att försöka undvika behovet av konstgjord infiltration. Miljödomens krav, som 
bevakades av Trafikverkets hydrogeolog, klarades slutligen, när infiltration sattes in, och då 
var det formella kravet uppfyllt. 

Ändå kan man inte låta bli att fråga sig om det inte kunde ha varit mer lönsamt med bitvis 
lining på de mest uppspruckna ställena. Det är förstås lättare att motivera att stora summor 
läggs på att åtgärda något oförutsett i en halvfärdig tunnel, än att i förväg räkna med det i den 
samhällsekonomiska kalkylen (Hallandsåstunneln hade knappast påbörjats om slutnotan varit 
känd från början!). Som skattebetalare hoppas man dock att sådana glädjekalkyler inte före-
kommer. 
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12. Femte punkten – utbyte av dåligt fungerande 
instrument 

Som sista punkt fastslår Eurokoden vad som bör ske ifall man får problem med mätningarna: 

(5)P Uppföljande instrumentering skall antingen bytas ut eller utökas om den inte ger tillför-
litliga data av avsett slag eller i tillräcklig mängd. 

12.1. Problem vid mätningarna i Norra länken 

Denna punkt kan verka självklar, men är inte alltid helt lätt att tillämpa i praktiken. Även om 
Norra länken inte råkade ut för några katastrofala problem med kvaliteten på mätningarna av 
grundvattennivåer och inläckageflöden, så hade man inte desto mindre ett flertal mindre 
problem, som påverkade mätresultaten i varierande omfattning. Situationen var inte så allvar-
lig att mätningarna blev värdelösa, utan det handlade snarare om ett irritationsmoment där 
vissa enskilda mätningar stördes ut. Då var situationen till synes värre när Södra länken bygg-
des (Samuelsson, 2007), då man där i flera fall under långa tidsperioder inte fick några sek-
tionsvisa mätdata alls för vissa delområden på grund av igenslammade mätanordningar.  

 
 

 

Figur 12.1 Flödesmätning med hink och klocka i Norra länken. 
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Ett osäkerhetsmoment ligger i själva mätningen. Mätningar med hink och klocka (Figur 12.1) 
kan kanske anses vara en något omodern metod, men den är åtminstone relativt driftsäker, 
då den inte bygger på något avancerat mätinstrument, som kan vara felkalibrerat eller fel-
installerat. Felkällan för hink och klocka-metoden ligger i stället i själva mätningen. Särskilt 
vid stora flöden kan det vara svårt att få en exakt rätt tidpunkt på när hinken är fylld, efter-
som den då går väldigt fort att fylla. 

Man fick allt som oftast mätvärden vid varje mättillfälle, även om man ibland kunde miss-
tänka att de var aningen otillförlitliga. Detta kunde bero på något av följande problem, enligt 
Spross (2009): 

 Eftersatt underhåll av mätdammar och pumpar. Om vattenflödet inte kan rinna 
fritt på grund av ansamlat sediment, påverkas mätresultatet. 

 Dagvatten i tunnelmynningarna, vilket vid kraftiga regn kan påverka mätresul-
taten avsevärt genom att mångdubbla det uppmätta flödet. 

 Vatten som leds från ett område med högt inläckage till ett torrare för att sam-
manblandas där, kan ge opålitliga mätvärden för det torra området på grund av 
osäkerhetsfaktorer i mätningarna, även om man i teorin kan räkna ut inläckage-
värdet för det torra området genom att subtrahera flödet från det våtare områ-
det. Problem med detta visar också på en stor felmarginal för mätningarna av 
de större flödena, om man till exempel får negativa mätvärden för det torra om-
rådet efter subtraktionen. 

 Processvatten, som vid tillfället för mätningen ännu inte hunnit dräneras ur 
systemet. 

 Slangar för processvatten, vilka tillför tunnlarna vatten på grund av läckage. 
 

Andra tänkbara problem, som dock är svårare att både bevisa och åtgärda, men som också 
kan ha påverkat mätningarna är (Spross, 2009): 

 Dålig tätning åt tunnelbotten hos mätdammarna kan medföra att vatten rinner 
under dammarna i stället för genom röret där flödet mäts. 

 Felaktig placering av mätdammarna eller felaktig definition av mätområdena 
kan ge upphov till att vatten rinner till ett annat mätområde och belastar mät-
värdena där i stället. Särskilt utrymningsvägar mellan större tunnlar kan skapa 
sådana smitvägar, vilket också var ett problem i Södra länken, enligt Samuelsson 
(2007). 

 
Erfarenheter från Norra länken visade också att även automatiska flödesmätare kan ge otill-
förlitliga mätvärden, bland annat på grund av slamhaltigt vatten med oregelbundet flöde. Om 
sådana apparater ska användas bör de kalibreras på tillbörligt sätt och testas före användning. 
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12.2. Diskussion 

Ovanstående nämnda problem påverkade dock förmodligen inte slutresultatet för Norra 
länken på något avgörande sätt. En förklaring till detta var att det riktvärde som satts av 
miljödomstolen var ett totalvärde som gällde för hela tunnelprojektet, så i slutändan spelade 
inte mindre avvikelser inom systemet någon större roll. De stora problemområdena i NL 35 
och i va-stationen kunde identifieras och åtgärdas ändå. Den uppföljande instrumenteringens 
syfte kan därför sägas ha uppfyllts någorlunda tillfredsställande, även om inte alla problem 
faktiskt åtgärdades. Enligt observationsmetoden ska ju instrumenteringen bytas ut eller 
utökas om datan inte är tillförlitlig eller tillräckligt omfattande. I fallet Norra länken kan dock 
detta inte sägas vara fallet, eftersom man trots en del problem ändå klarade miljödomens 
krav. 

I framtida projekt kan det dock tänkas att större hänsyn kommer att behöva tas till de ovan 
listade problemen, särskilt ifall myndigheternas inläckagekrav ska ges för delområden snarare 
än för tunneln som helhet. Strängare myndighetskrav kan enligt Hansson et al. (2010) också 
innebära krav i form av begränsningsvärden (som överträdelser utav bedöms strängare än för 
motsvarande riktvärde) för enskilda tunnelavsnitt. I sådana fall kommer mätosäkerheten att 
spela en betydande roll; hur många värdesiffror kan en mätning med hink och klocka egent-
ligen tänkas ha? Hur mycket kan avdunstning via ventilationen påverka? Om begränsnings-
värdet är endast 1,0 l/min/100 m, kan sådana faktorer få ganska stor betydelse. Hansson et 
al. (2010) listar också andra problem som kan tänkas påverka mätosäkerheten. 
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13. Avslutande kommentarer 

Resultatet av den här jämförande studien mellan Eurokodens observationsmetod och han-
teringen av grundvattenfrågan i Norra länken visade att Norra länkens arbete med frågan på 
det stora hela låg nära Eurokodens definition av metoden. De största skillnaderna i jämfö-
relse med Eurokoden gällde framför allt följande krav: 

 Att visa att ens kontrollvariabler med tillräckligt hög sannolikhet kommer att 
hålla sig inom acceptabla gränser. Sådana beräkningar gjordes inte för Norra 
länken, utan man utgick ifrån att tätning i enlighet med framtagen tätningsklass 
skulle vara tillräckligt. 

 Att mätanordningarna under byggskedet ska fungera med tillräcklig tillförlitlig-
het och tillräckligt snabbt kunna ge korrekt verifiering av tätningsresultatet. I 
Norra länken fanns flera problem med mätningarna. 

 
Med en utveckling inom dessa frågor borde det vara möjligt att fullt ut tillfoga hantering av 
inläckande grundvatten till observationsmetodens tillämpningsområden. Vad gäller den 
första avvikelsen, bör det dock tilläggas att Norra länkens lösning i detta fall fungerade till-
fredsställande. Detta innebär att Eurokodens observationsmetod uppfylld till punkt och 
pricka inte nödvändigtvis är den bästa lösningen. Även varianter på denna kan utgöra full-
goda alternativ. 

Examensarbete visade också på några områden där förändringar kan göras, för att ge en 
bättre hantering av grundvattenfrågan i framtiden: 

 Bergtekniker bör komma in tidigare i projekteringen, då dessa kan göra 
kunskapsbilden mer komplett i fråga om sprick- och krosszoners inverkan på 
de hydrogeologiska modellerna. 

 Att ta fram ett fungerande sätt att verifiera tätningsresultatet genom mätningar, 
skulle visa att frågan ges högre prioritet än idag. Det skulle vara fördelaktigt i 
form av både tillförlitligare mätvärden och en förändrad inställning till frågan 
inom branschen. 

 Det bör utredas om det för särskilt känsliga områden med sprickigt berg finns 
bättre alternativ än injektering, när det är stor risk att detta inte är tillräckligt för 
att få en tät konstruktion. 

 Ramverket som Eurokodens observationsmetod erbjuder, kan bidra till att 
grundvattenfrågan hanteras på ett mer konsekvent sätt. Detta bidrar då till ökad 
förutsägbarhet inom projektet till förmån för alla parter. 

 
Till stor del handlar en anpassning till Eurokodens observationsmetod endast om en formali-
sering av dagens arbetssätt. En sådan formalisering är naturligtvis också möjlig även utan att 
definiera arbetssättet utifrån just Eurokoden. En utveckling av strategierna för hur grund-
vattenfrågan ska hanteras i framtiden, kommer man att ha nytta av oavsett. Eurokodens 
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observationsmetod är en möjlig väg att gå och resultatet har det här examensarbetet har visat 
att den vägen på intet sätt är olämplig. 
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