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SAMMANFATTNING 

Omfattande ombyggnad- och nybyggnadsarbeten utförs just nu i Stockholm för att tillgodose 

morgondagens behov av kollektivtrafik. Tunnelbyggande i tätort ställer stora krav på planering 

och utförande då arbetet ska utföras säkert och effektivt samtidigt som påverkan på omgivningen 

ska minimeras. Idag används främst konventionell tunneldrivningsmetod i form av borrning och 

sprängning för tunneldrivning. Metoden anses vara både kostnads- och tidseffektiv samtidigt som 

utförandet till stor del är anpassningsbart. Trots detta begränsas metoden av dess höga påverkan 

på omgivningen. För att möjliggöra tunneldrivning i känsliga miljöer kan anpassningar göras för 

att minska omgivningspåverkan till en viss del. Då konventionell tunneldrivningsmetod måste 

anpassas till den grad att berguttaget blir för tidskrävande eller överskrider ställda krav på 

omgivningspåverkan, kan alternativa metoder användas som komplement till borrning och 

sprängning. I examensarbetet har vajersågning och hydraulisk spräckning som utförts vid 

Norrströmstunneln, en del av citybanan studerats.  

Konventionell tunneldrivningsmetod kan anpassas genom att åtgärder vidtas i syfte att minska 

omgivningspåverkan i form av buller, vibration, tryckvåg och stenkast. Åtgärder som identifierats 

i fallstudien är proppning av borrhål, tillämpning av patronerat sprängämne samt användande av 

elektroniska tändkapslar. 

I det studerade fallet identifierades användandet av två alternativa metoder; vajersågning och 

hydraulisk spräckning. Användandet av dessa metoder har blivit vanligare på senare tid i takt med 

att fler tunnelprojekt utförs i känslig miljö.  

Efter genomfört examensarbete ser författaren de alternativa metoderna snarare som komplement 

än konkurrent till konventionell tunneldrivning, vilket förklarar att en jämförelse visade sig 

svårare än väntat. Generellt sätt kan det konstateras att konventionell tunneldrivningsmetoden är 

den mest tids- och kostnadseffektiva metoden följt av vajersågning och mest tidskrävande anses 

hydraulisk spräckning vara. De studerade fallen av vajersågning skiljer sig så mycket i tidsåtgång 

sinsemellan att en jämförelse i detta fall inte anses relevant. Konventionell tunneldrivning medför 

stor påverkan på omgivningen vilket kan vara en begränsande faktor vid drivning i känsliga 

miljöer. De alternativa metoderna är som ovan nämnts mer tidskrävande men har också den stora 

fördelen att dess omgivningspåverkan är minimal.  

I intervjustudien framkommer att alternativa metoder används då konventionell 

tunneldrivningsmetod inte är möjligt på grund av strikta krav på skadezon och 

omgivningspåverkan. Att tillämpa alternativa drivningsmetoder är ett sätt att eliminera risk för 
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skador på en känslig omgivning och i många fall finns inget alternativ vilket gör att tids- och 

kostnadsaspekten skuggas över av riskaspekten. Slutligen behandlas eventuella framtidsutsikter 

för alternativa metoder i intervjustudien. Här framkommer en gemensam positiv syn av 

vajersågning under jord. Vajersågning anses inte kunna ersätta konventionell 

tunneldrivningsmetod men metoden är ett bra komplement vid drivning i känslig miljö. 

Respondenterna ser utvecklingspotential hos metoden, framförallt skulle en vidare 

teknikutveckling kunna bidra till mindre driftstopp och därmed ett mer effektivt utförande. 

Hydraulisk spräckning däremot anses inte har lika stor potential eftersom den är mycket 

tidskrävande och till stor del utförs manuellt. I de flesta fall utförs metoden i kombination med 

skrotning. Om metoden var mer maskinell skulle större volymer kunna spräckas innan skrotning 

görs menar en respondent.  

Slutligen behandlas ämnet erfarenhetsåterföring i intervjustudien. Tillgång på dokumentation av 

tidigare utförande av alternativa metoder visade sig vara begränsad. Genom en mer omfattande 

erfarenhetsåterföring skulle planeringen av kommande utföranden göras med högre precision.  
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ABSTRACT 

Extensive re- and new construction projects are performed in the Stockholm area in order to meet 

the demand of future public transportation. Tunneling in urban areas require a high level of 

planning and accurate performing. The tunneling work should be done as safe and efficient as 

possible and minimize the impact on the surrounding areas. The most common method is 

conventional tunneling in terms of drilling and blasting. Conventional tunneling is considered to 

be cost- and time efficient and adaptive to different conditions, but the method is limited due to its 

high impact on the surrounding areas. The conventional tunneling method can be adjusted to some 

extent in order to decrease the environmental impact. When the impact on surrounding areas 

exceeds the requirements other methods can be used. This master thesis discusses two alternative 

methods; wire sawing and hydraulic fracturing. The alternative methods are studied in the 

Norrströmstunneln, a part of Citybanan in Stockholm. 

Different measures within conventional tunneling can be used to decrease the impact of the 

surrounding areas in terms of noise, vibrations, shockwave and fly rock. The identified measure in 

this study are partly refilling of the borehole, usage of packed explosives and blasting with 

electronic detonation caps. 

The study also identifies performance of two alternative methods for tunnel excavation; wire 

cutting and hydraulic fracturing. The use of the two methods have increased in tunneling projects 

in sensitive urban areas. 

The alternative methods described in this thesis are complementary since they are implemented 

when the conventional tunneling method cannot be used. The conventional tunneling method is 

the most time- and cost efficient, followed by wire cutting and then hydraulic fracturing. A direct 

comparison between the methods in terms of time  and cost  is not possible to do, due to the 

different circumstances on when  they are used. Conventional tunneling causes large impact on 

the surrounding area, which limits the method in urban areas. The alternative methods are more 

cost and time consuming but with the advantage of a low impact on the surrounding area. 

The result from interviews shows that alternative methods are performed when conventional 

tunneling no longer is possible due to strict limitations in terms of damage zone and impact on the 

surrounding area. Application of alternative methods is a way to eliminate the risks of damaging 

the surrounding area when conventional tunneling is not possible. Wire cutting is believed to be 

more common in the future. The method will not replace conventional tunneling but it will be a 

useable complement in urban areas. Future technical development can increase the efficiency of 

wire cutting since today’s method leads to many operational failures. The future potential of 
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hydraulic fracturing is not that high since it is more time consuming and performed manually. 

Hydraulic fracturing is often performed in combination with mucking and would have more 

potential if it would be automated.  

Finally, documentation regarding experiences in the use of alternative methods is hard to find 

since the methods are rather new. If methods and experiences from older projects would be 

documented it could result in better ability to plan future projects more precisely. 
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NOMENKLATUR 

Atmosfärstryck Äldre tryckenhet som ungefär motsvarar normalt tryck vid 

havsnivå. 1 atm = 760 mm Hg = 101,3 KPa  

Berlinerspont En typ av spont som är lämplig vid förstärkning av 

jordmaterial som är uppblandad av block eller sten 

Borrplan En skiss som visar hur en tunnelsalva ska borras 

Boverket Central förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, 

byggande och boende, fysisk planering samt hushållning av 

mark, vattenområden och naturresurser 

Detonation Explosiv reaktion som sker med överljudshastighet och 

orsakar högt tryck, luftstötvåg, gaser och värme 

Drivningsprogram Dokument som beskriver utförandet av en aktivitet, tas fram 

av entreprenör 

eDEVTM Elektroniskt tändsystem designat främst för tunneldrivning 

Frikopplingsgrad Förhållande mellan borrhålsdiameter och laddningsmängd 

Fördröjningstid Tiden mellan initiering och detonation av sprängkapseln 

Indrift Uttagen tunnellängd per salva 

Kartering 

Laddlås 

Kartläggning av bergförhållande och sprickbild 

Konformad plast eller frigolit som används vid proppning av 

borrhål 

MinBas II Ett utvecklingsprogram för industri- mineral, bergmaterial 

och natursten 

Salva (tunnelsalva) Ett antal laddade borrhål som är sammankopplade till en 

enhet som initieras samtidigt 
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Salvcykel Samlingsnamn för de sju enhetsoperationerna som utförs vid 

konventionell drivning 

Samarbetsprojekt Olika typer av entreprenadformer som präglas av samarbete 

mellan beställare och entreprenör från projektering till 

produktion 

Samverkande laddning Mängd sprängämne som exploderar samtidigt 

Skadezon Den del av omgivande berg som skadats vid uttaget. Inom 

zonen har bergets egenskaper försämrats så att dess fysiska 

funktion påverkats negativt. 

Slag Större genomgående sprickgrupp 

Tändplan Skiss som visar detonationsförloppet för salvan 

Tändsystem Samlingsnamn för komponenter som används för 

upptändning av salva 

Utförandeentreprenad Entreprenadform där entreprenören endast ansvarar för att 

utföra projektet enligt av beställaren utgivna handlingar 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs den bakgrund som ligger till grund för examensarbetet. Syfte 

och mål med studien presenteras tillsammans med avgränsningar. Avslutningsvis 

följer en disposition för examensarbetet.  

1.1 BAKGRUND 

I takt med en ökad befolkningsmängd och en ökad urbanisering ställs högre krav på 

landets infrastruktur. Detta är aktuellt inte minst i Stockholm där allt fler människor 

ska samsas om samma yta (Nutek 2008). Stockholms tunnelbana planerades redan 

före och under andra världskriget när spårvagnslinjer till förorterna byggdes med 

dåtidens tunnelbanestandard. År 1950 öppnades den första tunnelbanelinjen mellan 

Slussen och Hökarängen som kom att ligga till grund för dagens tunnelbanesystem. 

(NE.se 2012)  

Omfattande ombyggnads- och nybyggnadsarbeten utförs just nu för att förbättra 

framkomligheten för tågen i Stockholm. En del i arbetet är projekt Citybanan som 

omfattar både tunnlar och nya stationsdelar mitt i centrala Stockholm (Trafikverket 

2012). Att bygga i tätbebyggt område i kombination med befintlig tunnelbana kräver 

en komplicerad planering och ställer stora krav på utförandet. Arbetet ska utföras 

säkert och effektivt samtidigt som påverkan på omgivningen ska minimeras.  

Idag används främst konventionell tunneldrivningsmetod i form av borrning och 

sprängning för tunneldrivning. Metoden är en utveckling av arbetssättet som 

användes förr i tiden vid tunneldrivning. En stor del av arbetet har automatiserats och 

metoden anses idag som både tids- och kostnadseffektiv (Svanberg 2007). Bergarbete 

som utförs i en tätbebyggd miljö med känsliga objekt i närheten ställer större krav på 

utförandet, vilket ibland kan ställa till problem eftersom borrning och sprängning 

orsakar en viss omgivningspåverkan. För att möjliggöra bergarbete i urbana miljöer 

anpassas metoden för att uppnå ställda krav på omgivningspåverkan. Anpassningen 

kan vara i form av minskad mängd sprängämne, förändrat borrmönster eller 

användning av elektroniska sprängkapslar som minskar risken för samverkande 

laddning. (Olofsson, Modern Bergsprängningsteknik 2007)  
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Då konventionell tunneldrivningsmetod måste anpassas till den grad att berguttaget 

blir för tidskrävande eller överskrider ställda krav på omgivningspåverkan, kan 

alternativa metoder användas som komplement till borrning och sprängning. I 

examensarbetet har entreprenaden Norrströmstunneln, en del av Citybanan studerats. 

Där har vajersågning och hydraulisk spräckning används men också så kallad 

snigeldynamit i begränsad utsträckning. Metoderna är tidskrävande men oerhört 

skonsamma mot berget. Det gör att alternativa metoder ibland kan bli aktuella då det 

finns risk att skador på omgivningen kan uppstå.  

Användandet av alternativa drivningsmetoder som komplement till borrning och 

sprängning under jord har ökat under 2000-talet och utveckling av både utrustning 

och utförande pågår. Utförandet av alternativa metoder är ofta kostsamt och i takt 

med att användningen ökar blir valet av metod allt viktigare. Utvärdering av 

alternativa tunneldrivningsmetoder i urban miljö är begränsad i dagens forskning, Det 

finns heller inga klara riktlinjer för under vilka förutsättningar en viss metod ska 

användas. Författaren ser därför att denna studie är viktig för vidare diskussioner 

inom ämnet.  

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med examensarbetet är att studera, jämföra och utvärdera tunneldrivning i 

tätort där kraven på omgivningspåverkan är höga. Målet med studien är att belysa 

olika utförande av tunneldrivning i känslig miljö som kan ligga till grund för framtida 

diskussioner vid val av metod.  

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

Studien fokuserar på fyra forskningsfrågor som tagits fram utgående från studiens 

syfte, vilka senare besvaras i examensarbetets slutsatser. De frågor som tagits fram 

följer nedan.  

1. Hur anpassas konventionell tunneldrivningsmetod vid arbete i känsliga 

miljöer med höga krav på omgivningspåverkan?  

Denna fråga syftar till att identifiera åtgärder som utförs för att minska påverkan på 

omgivningen. 

 

2. Vilka alternativa drivningsmetoder används vid arbete i känslig miljö med 

höga krav på omgivningspåverkan? 

Denna fråga syftar till att kartlägga vilka alternativa drivningsmetoder som används 

idag. 
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3. Hur kan tunneldrivningsmetoderna jämföras och utvärderas? 

Denna fråga syftar till att identifiera gemensamma nämnare hos de 

tunneldrivningsmetoder som behandlas i examensarbetet, vilket i sin tur eventuellt 

möjliggör en jämförelse.  

 

4. Hur avgörs vilken metod som skall användas, vad påverkar beslutet?  

Denna fråga syftar till att ta reda på när beslutet om val av metod fattas och vad det 

grundas på. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie avgränsas till att studera ett antal fall vid en del av Citybanan i 

Stockholm, Norrströmstunneln. Detta är ett samverkansprojekt med NCC 

Construction som entreprenör. Det studerade arbetet utförs under år 2011 till 2012. 

Studien omfattar endast bergarbete i representativa svenska hårda bergförhållanden. 

Ämnesavgränsningar görs löpande i texten. Studien fokuserar på moment för 

berguttag och behandlar inte övriga aktiviteter i salvcykeln.  

1.5 RAPPORTENS DISPOSITION 

Kapitel 1 – Inledning 

I detta kapitel beskrivs den bakgrund som ligger till grund för examensarbetet. Syfte 

och mål med studien presenteras tillsammans med avgränsningar. Avslutningsvis 

följer en disposition för examensarbetet.  

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för examensarbetet. Här beskrivs 

kortfattat den typ av forskningsmetodik som använts, utförande av litteraturstudie, 

fallstudie samt intervjuer.  

Kapitel 3 – Litteraturstudie 

I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för examensarbetet. Kapitlet 

inleds med en sammanfattning av vanligt förekommande typer av omgivnings-

påverkan orsakat av bergarbete. Gällande gränsvärden redovisas också. Vidare följer 

en översiktlig beskrivning av konventionell tunneldrivningsmetod, grundläggande 

bergsprängningsteori samt beskrivning av de alternativa tunneldrivningsmetoder som 

behandlas i examensarbetet.  
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Kapitel 4 – Fallstudier 

I detta kapitel presenteras resultatet från utförda fallstudier samt en sammanställning 

av intervjustudien. Totalt har fyra fall studerats varav ett fall behandlar anpassning av 

borrning och sprängning och tre fall behandlar utförande av alternativa 

tunneldrivningsmetoder. Intervjuresultaten belyser respondenternas syn på alternativa 

drivningsmetoder.  

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel jämförs resultat från litteraturstudien med observationer och resultat 

från utförda fallstudier och intervjuer. Författarens reflektioner kring planering i 

relation till utföranden redovisas också.  

Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel besvaras examensarbetets forskningsfrågor som ställdes i kapitel 1.3. 

Slutligen diskuteras examensarbetets generaliserbarhet 
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2 METOD 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för examensarbetet. Här beskrivs 

kortfattat den typ av forskningsmetodik som använts, utförande av litteraturstudie, 

fallstudie samt intervjuer.  

2.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 

Kvalitativ forskningsmetod kommer från det latinska ordet Qualitas som betyder 

beskaffenhet/egenskap (Jakobsson 2011). Kvalitativ forskningsmetod kännetecknas 

av forskningsprocedurer som ger en beskrivande data – människans egna skrivna eller 

talade ord och observerbara beteenden (Olsson och Sörensen 2008).  

Kvantitativ forskningsmetod är ett samlingsnamn för forskningsstrategier som 

används för att analysera numeriska data vilket mynnar ut i ett resultat som innefattar 

siffror. Exempel på kvantitativa metoder kan vara tester, prover eller 

enkätundersökningar. (Olsson och Sörensen 2008) 

Huvudsakligen består studien av kvalitativ data som samlats in genom fallstudier och 

intervjuer, men också en mindre del kvantitativ data i form av uppföljning av 

studerade fall. 

2.2 FORSKNINGSTYP 

Examensarbetet är en kombination av utvärderande och förändringsinriktad 

forskningsmetod. Denna typ av forskningsmetod är orienterad i objektets naturliga 

miljö och innefattar många olika parametrar (Andersson och Borgbrant 1998).  

Det finns fyra typer av forskningsmetoder enligt (Andersson och Borgbrant 1998), 

vilka schematiskt visas i Figur 1. Utvärderade forskning syftar till att utvärdera delar 

eller helheter vid exempelvis produktion, vilket ger en objektiv beskrivning av det 

studerade objektet eller processen. Utgående från beskrivningen kan en analys av 

behov eller möjligheter tas fram (Andersson och Borgbrant 1998). Föränderlig 

forskning syftar till att studera eller bidra till förändringar inom till exempelvis 

produktionsprocessen (Andersson och Borgbrant 1998). Genom att belysa eventuella 
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problem eller möjligheter som framkommer i studien vill författaren bidra till viss 

förändring i produktionsprocessen och/eller planeringsprocessen.  

 

Figur 1 Fyra typer av forskningsmetoder enligt (Andersson och Borgbrant 1998) 

2.3 LITTERATURSÖKNING 

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att erhålla kunskap inom ämnet som senare 

studeras i examensarbetet. Litteratur som ligger till grund för studien är i 

forskningssammanhang i stort sett allt tryckt material såsom böcker, artiklar, 

rapporter, uppsatser mm samt information från internet (Ejvegård 2009) 

Huvudsakligen har sökning av litteratur gjorts på Luleå universitetsbibliotek och i 

kursmaterial inom bergteknik och sprängteknik från LTU. Utöver detta har tekniskt 

informationsmaterial från diverse leverantörer använts samt har sökning via internet 

gjorts. Sökord som huvudsakligen använts är: bergteknik, tunneldrivning i tätort, 

försiktig sprängning, alternativa tunneldrivningsmetoder, vajersågning, hydraulisk 

spräckning, hydrauliska kilar, omgivningspåverkan tunnel. 

2.4 FALLSTUDIE 

En fallstudie kan beskrivas som en tidsbegränsad studie av ett fenomen eller 

händelse. I vissa fall kan syftet med fallstudien i ett tidigt stadium snarare vara att 

förstå något än att förklara, vilket är fallet med denna studie (Ejvegård 2009) Genom 

att praktiskt delta och studera olika drivningsmetoder erhåller författaren en ökad 

praktiskt förståelse för ämnet som behandlas i rapporten.  
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2.4.1 Insamling av data 

I samband med fallstudierna har dokumentation från varje fall samlats in. 

Produktionen vid tunnelprojekten planeras, dokumenteras och följs upp av 

entreprenör och beställare. De data som främst använts i studien är så kallade 

drivningsprogram, rapporter från borrning och laddning, fakturor samt inmätningar. 

Materialet har tillhandahållits av NCC Construction vid Norrströmstunneln.  

2.5 INTERVJUSTUDIE 

En stor del praktiska kunskaper och erfarenheter finns hos personer som har bakgrund 

inom bergarbete. Tyvärr stannar stora delar av kunskapen hos respektive person, 

vilket kan bero på att delar av studiens ämne är relativt nya metoder under jord. För 

att få med detta i studien har ett antal kunniga personer intervjuats. Syftet med 

intervjustudien har varit att identifiera problem, samla in erfarenheter samt ta del av 

aktuell kunskap.  

Det finns huvudsakligen tre typer av intervjuer vilka är strukturerad intervju, semi-

strukturerad intervju samt ostrukturerad intervju. I kvantitativa studier används 

strukturerade intervjuer där samma frågor med fasta svarsalternativ ställs till samtliga 

respondenter. I kvalitativa studier används vanligen en friare intervjutyp med 

övergripande frågor eller teman (Jakobsson 2011). Intervjutypen som används är 

semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att samma frågor ställts till samtliga 

respondenter som sedan tillåter utveckling under samtalet (Bell 2006). Denna typ av 

intervju har valts för att ge möjlighet till respondenterna att belysa de ämnen utöver 

frågorna som de anser viktiga. Intervjuerna har gjorts vid personliga möten med något 

undantag som gjorts via telefon.  

Intervjufrågorna anpassades efter respondenternas roll i projektet i syfte att få fram 

respektive persons erfarenheter och kunskap. Grundfrågor ställdes vid alla intervjuer 

för att sedan utvecklas i olika riktningar. Inför publiceringen av examensarbetet har 

samtliga respondenter godkänt det material som använts. 

2.5.1 Val av respondenter 

Respondenterna som valts ut har anknytning till projektet Norrströmstunneln vid 

Citybanan. För att få en nyanserad bild har aktörer med olika perspektiv på samma 

projekt valts ut. Det förekommer att synen hos olika yrkeskategorier inom branschen 

skiljer sig något (Lundman 2010), vilket stärker valet av respondenter.  

Nedan redovisas de medverkande respondenterna. Personerna har kategoriserats för 

att underlätta för läsaren. 
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Kategori Yrkesroll Refereras som 

Beställare Byggledare  (B, 2012) 

Entreprenör 1 Produktionschef (E1, 2012) 

Entreprenör 2 Entreprenadingenjör/platschef (E2, 2012) 

Entreprenör 3 Blockchef Berg (E3, 2012) 

Entreprenör 4 Bergarbetare (E4, 2012) 

Konsult Tekniskt Stöd (K, 2012) 

Underentreprenör 1 Hydraulisk spräckning (UE1, 2012) 

Underentreprenör 2 Vajersågning (UE2,2012) 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för examensarbetet. Kapitlet 

inleds med en sammanfattning av vanligt förekommande typer av 

omgivningspåverkan orsakat av bergarbete. Gällande gränsvärden redovisas också. 

Vidare följer en översiktlig beskrivning av konventionell tunneldrivningsmetod, 

grundläggande bergsprängningsteori samt beskrivning av de alternativa 

tunneldrivningsmetoder som behandlas i examensarbetet.  

 

3.1 OMGIVNINGSPÅVERKAN ORSAKAT AV SPRÄNGNING 

Vid tunneldrivning används stora och kraftfulla maskiner i kombination med 

sprängningar. Sprängning är det moment i produktionscykeln som ger upphov till 

kraftigast påverkan under begränsad tid på omgivningen. Sprängning kan ge upphov 

till en viss påverkan på omgivningen framför allt i form av markvibrationer, tryckvåg, 

buller och gasbildning (Svanberg 2007). I detta kapitel redovisas de mest 

förekommande typerna av omgivningspåverkan orsakade av sprängning samt de 

regelverk som styr krav och gränsvärden för omgivningspåverkan. 

3.1.1 Markvibrationer 

Markvibrationer kan beskrivas som seismiska rörelser i marken orsakade av 

exempelvis sprängning. Vid sprängning frigörs energi som ger upphov till seismiska 

vågor med varierad frekvens. Energin avtar med ökande avstånd vilket förklarar att 

högfrekventa vågor dämpas först och lågfrekventa vågor fortplantas längre (Olofsson 

2007). Magnituden av uppmätta markvibrationer beror av tre faktorer; avstånd mellan 

mätare och detonationspunkt, momentant detonerande laddningsmängd samt 

geologiska förhållanden (Gårdinger 2011). Sambandet mellan dessa faktorer kan 

beskrivas enligt Ekvation [1] (Olofsson 2007). 

    √
 

               [1] 
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Värdet för vibrationer kan variera trots konstant avstånd och konstant samverkande 

laddning. Orsaken till detta är att överföringsfaktorn är svår att förutsäga. De 

geologiska förhållandena varierar genom berget vilket ger upphov till en naturlig 

spridning av vibrationsnivån. För att ta hänsyn till varierade geologiska förhållanden 

vid prognostisering av vibrationsnivåer används vanligen det matematiska sambandet 

skallagsekvationen, Ekvation [2] (Gårdinger 2011).  

    (
 

√ 
)
  

 [2] 

                             
                         
              
                            
                         

Skallagsekvationen bygger på noggrant insamlad data från tidigare sprängningar. 

Ekvationen bestäms sedan genom regressionsanalys och kurvanpassning som 

bestämmer kontanterna A och B (Gårdinger 2011).  

3.1.2 Luftstötvåg 

Vid sprängning uppstår tryckvågor som breder ut sig i luften från detonationen, så 

kallade luftstötvågor. När tryckvågen passerar en given punkt, stiger lufttrycket 

hastigt och överstiger då omgivande lufttryck. Trycket sjunker sedan långsamt till 

under atmosfärstryck för att sedan återgå till atmosfärstryck. Tryckförloppet visas 

schematiskt i Figur 2. I jord är luftstötvågen innesluten och ofta riktad i tunnlar vilket 

betyder att övertrycket blir förstärkt jämfört med sprängning i öppna områden. 

   

Figur 2 Tryck/Tid för luftstötvåg (Olofsson 2007) 
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Luftstötvågor med frekvenser över 20 Hz är hörbara. De lägre och icke hörbara 

frekvenserna under 20 Hz dämpas långsammare och orsakar därmed övertryck på 

längre avstånd. Vågens utbredning påverkas även av atmosfäriska förhållanden såsom 

vind, temperatur och tryck. Detta faktum gör att det kan vara svårt att prognostisera 

storleken på luftstötvågen, inte sällan ger resultaten ett spann med en faktor 10 

(Gårdinger 2011). Problem med luftstötvågsnivåer är relativt ovanligt inom 

tunneldrivning. De faktorer som främst påverkar magnituden av luftstötvågen är 

momentant verkande laddning samt grad av inneslutning i borrhålet (Olofsson 2007).  

3.1.3 Buller 

Ljud kan förklaras som mindre tryckvariationer i luften. Fysiskt sett är ljud och buller 

samma sak, skillnaden är att buller är det ljud som uppfattas som oönskat ljud. Vid 

byggarbetsplatser är framförallt maskiner den dominerande bullerkällan, men även 

sprängning kan ge upphov till buller (Bengtsson Ryberg 2008). 

3.1.4 Spränggaser 

Vid detonation sker en ofullständig reaktion hos sprängämnet, vilket medför 

efterföljande reaktioner med omgivande luft och andra restprodukter i berget. Dessa 

reaktioner ger upphov till toxiska gaser i form av kolmonoxid (CO), kväveoxid (NO) 

samt kväveoxid (NO2) (Forsberg och Åkerlund 1999). Mängden spränggaser som 

bildas beror huvudsakligen på sprängämnets egenskaper samt detonationsförloppet. 

Kemiska detaljer kring spränggaser behandlas inte i detta examensarbete. För att 

säkerställa arbetsmiljön ventileras spränggaserna som bundits ihop med sprängdamm 

ut genom ventilationssystemet direkt efter sprängning. I tätbebyggt område kan 

problem uppstå då platsbrist råder för ventilationsutlopp.  

3.1.5 Regelverk 

Riktvärden för omgivningspåverkan orsakat av anläggningsarbete regleras primärt 

utifrån Svensk Standard samt Miljöbalken. Svensk Standard tar inte hänsyn till 

särskilt känsliga objekt, vilket gör att anpassade riktvärden kan tas fram för ett 

specifikt projekt eller anläggning (Fomenko och Rudegran Alsterdal 2008). 

Svensk Standard och miljöbalken 

Vibrationer och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i 

byggnader.  SS 46 048 66: 2011. Standarden gäller för beräkning av riktvärden för 

spränginducerade vibrationer i byggnader. Dessa riktvärden skall användas vid 

bestämning av tillåtna vibrationsnivåer och gränsvärden vid alla typer av 

sprängningsarbeten. Gränsvärdena är satta så att skador inte skall uppstå på 

närliggande byggnader och standarden gäller för alla slags sprängningsarbeten. 
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Standarden är väl förankrad i branschen och Boverket har typgodkänt denna standard 

och merparten av berörda försäkringsbolag hänvisar till den i sina villkor. Tillåtna 

vibrationsvärden beror av avståndet till de aktuella byggnaderna, varför 

avståndsangivelser måste anges vid dokumentationen av utförandet. Den Svenska 

standarden tar inte hänsyn till psykologiska effekter, inte heller eventuella skador på 

extra känsliga objekt. (SS, 2011) Vid sprängningsarbeten i tätort bestäms därför 

särskilda riktvärden för respektive byggnad eller anläggning.   

Vibration och stöt - Springningsinducerade luftstötvågor - Riktvärden för byggnader 

SS 02 52 10. Standarden anger riktvärden för luftstötvågor vid sprängning. 

Riktvärdena i standarden är baserad på erfarenheter av samband mellan 

reflektionstryck och skador på byggnader. Riktvärdet för sprängningsarbete i 

standardförslaget är 500 Pa på ett avstånd över 20 m. För avstånd under 20 meter 

gäller ej standarden. Risken för luftstötvågor gäller i huvudsak vid tunnelsprängning 

nära byggnader och fönster. 

Naturvårdsverkets allmänna råd  om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 

19 § miljöbalken]. I dokumentet anges riktvärden som bör tillämpas vid bedömning 

av bullerbegränsning vid byggplatser. I Bilaga C redovisas riktvärdena.  

Allmänna anvisningar SL 

Vid arbete inom Storstockholms Lokaltrafiks, SL’s område finns allmänna 

anvisningar som måste följas. I en del av anvisningar regleras krav på dynamisk och 

statisk omgivningspåverkan orsakat av bergarbeten. Dynamisk omgivningspåverkan 

avser bergarbeten i form av borrning och sprängning som kan ge upphov till 

vibrationer, skakningar, stötar, ljud och luftstötar. Statisk omgivningspåverkan avser 

bergarbeten i form av bergschaktning, bultning, injektering, infiltration, dränering, 

frysning och andra anläggningsarbeten som kan leda till skada på bärande system och 

installationer inom SL Anläggningar (AB Stockholms Lokaltrafik 2007).  

Gränsvärdet för vibrationer har anpassats i SL’s allmänna anvisningar där hänsyn tas 

till befintlig spåranläggning. Beroende på om tågtrafiken påverkas av arbetet eller ej 

finns olika gränsvärden som redovisas nedan enligt (E2 2012) Gränsvärde för 

vibrationer med hänsyn till trafik i SL’s anläggningar är 10 mm/s (AB Stockholms 

Lokaltrafik 2006). Gränsvärdet med hänsyn till anläggningens konstruktiva säkerhet 

är 30 mm/s.  

Gränsvärde mm/s Trafikering 

≤ 10mm/s  Ingen trafikinskränkning erfordras, obegränsat antal 

sprängningstillfällen (salvor) per dag. 
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≥ 10 mm/s Avstängning av trafiken krävs, endast två salvor per dag 

tillåts normalt mellan klockan 09:00- 14:00, måndag till 

fredag. 

3.2 KONVENTIONELL TUNNELDRIVNINGSMETOD 

Konventionell tunneldrivning är en väl beprövad metod som är den mest 

förekommande drivningsmetoden för tunnlar i Sverige. Den tekniska utvecklingen 

har gått mycket framåt och tack vare dagens moderna teknik står sig konventionell 

tunneldrivning bra i både kapacitet och kostnad. Metoden består huvudsakligen av sju 

delmoment som upprepas cykliskt i en så kallad salvcykel (Svanberg 2007). En 

kortare förklaring av de olika momenten följer nedan samt visas en komplett 

salvcykel i Figur 3.  

För att undvika inläckage av grundvatten och påverkan på grundvattennivån 

injekteras varje tunnelsalva. En cementblandning trycks ut i berget genom förborrade 

hål, när denna sedan stelnar bildas en vattentät skärm. Tunnelsalvan borras enligt en 

given borrplan som skiljer sig från fall till fall. Borrplanen beror av tunnelns 

geometri, tunnelsalvans längd, borrhålens diameter samt vilket resultat man vill 

uppnå med sprängningen. För en typisk tunnelsalva har alla borrhålen samma 

diameter förutom grovhålen som utgör den så kallade öppningen av salvan.  

Borrhålen laddas med sprängämne enligt en given laddplan som anger typ av 

sprängämne, koncentration och mängd. Det finns flera olika sprängämnen men det 

vanligaste sprängämnet för huvuddelen av en tunnelsalva är emulsionsprängämnet 

SSE (Site Sensitized Emulsion). SSE blir explosivt först vid laddning vilket 

underlättar lagring och transport av produkten. Laddningsproceduren är till viss del 

omfattande vilket förklarar att SSE vanligen används på salvor som är längre än 2 

meter, slutligen är SSE vattentåligt. (Swebrec 2011).  

Innan de laddade borrhålen kan sprängas, kopplas de samman med hjälp av 

sprängkapslar och tändtråd som reglerar detonationshastigheten. Vid sprängning 

bildas giftiga spränggaser som ventileras ut innan fortsatt arbete börjar. När berget 

sprängts lös och spränggaserna ventilerats ut lastas det ut ur tunneln så att området 

kan skrotas. Skrotningen görs för att få ner lösa bergmassor som blivit kvar från 

sprängningen, detta är en viktig del för att säkerställa en god arbetsmiljö för 

kommande arbete.  

Det sista momentet är förstärkning av bergytan. Vanligtvis karteras ytan av en geolog 

som bedömer förstärkningsmängden i kombination med rådande krav för det 

specifika området. Den vanligaste förstärkningsåtgärden är bultsättning i kombination 

med betongsprutning. (Svanberg 2007)  
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Figur 3 Salvcykel tunneldrivning (egen bild) 

Konventionell tunneldrivning är en väl beprövad metod och anses idag vara både 

effektiv och ekonomiskt fördelaktig. (Svanberg 2007). Nackdelen med konventionell 

tunneldrivning är påverkan på omgivningen som kan uppstå i form av buller, 

vibrationer, tryckvåg och stenkast. Åtgärder för att minimera omgivningspåverkan 

sammanfattas ofta med begreppet försiktig sprängning. Begreppet ska inte förväxlas 

med skonsam sprängning som innebär att åtgärder vidtas för att minimera 

sprängskadorna på berget runt tunneln (SKB AB 2012). Begreppen utreds vidare i 

kapitel 3.3.3. 

3.3 BERGSPRÄNGNINGSTEORI 

Sprängning av berg utförs genom att förborrade hål fylls med sprängämne som tänds 

upp med en sprängkapsel som startar sprängämnets detonation. Vid sprängämnets 

detonation frigörs kemisk energi vilket omvandlar sprängämnet till en glödande 

massa med mycket högt tryck (Swebrec 2011). Vid initieringsfasen utvidgas borrhålet 

genom att omgivande berg pulveriseras av det höga trycket som uppkommer vid 

detonationen, Figur 4a. I nästa fas utgår tryckvågor från borrhålet vidare ut i berget. 

När tryckvågorna möter en fri yta reflekteras de och orsakar dragspänningar i berget 

mellan den fria ytan och borrhålet, vilket framgår i Figur 4b. I den sista fasen som 

illustreras i Figur 4c tränger spränggaser in i sprickorna med högt tryck som utvidgar 

sprickorna så att berget faller isär. (Olofsson 2007).  

FÖRINJEKTERING 

BORRNING 

LADDNING 

SPRÄNGING UTLASTNING 

SKROTNING 

FÖRSTÄRKNING 

Kartering 

Ventilation 
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Figur 4  a, b, c Detonationsförlopp vid sprängning (Olofsson 2007) 

3.3.1 Borrning 

Inför varje sprängning upprättas en borrplan som anger borrhålens placering, riktning, 

längd och dimension. Borrplanens utformning baseras på nedan nämna faktorer 

(Olofsson 2007).  

 Önskad tunneldimension 

 Kvalitetskrav 

 Geologiska förhållanden 

 Vattenläckage 

 Restriktioner för omgivningspåverkan 

 Borrutrustning 

 Typ av sprängämne 

Ett korrekt designat borrmönster säkerställer fördelningen av sprängämne i 

bergvolymen som ska sprängas ut. De ovan nämna faktorerna är unika för varje 

tunnel vilket gör att det inte går att utse standardiserad borrplan. Däremot finns en 

generell beskrivning för hur en borrplan ska designas (Heiniö 1999).  

Ett tunneltvärsnitt delas vanligen upp i fyra delar; öppning/kil, stross, kontur samt 

botten (Heiniö 1999), se Figur 5.   
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Figur 5 Tunneltvärsnitt (Heiniö 1999) 

Kilen även kallad öppning är den del av salvan som sprängs ut först, det är också den 

del som resterande borrplan utgår ifrån. Idag används huvudsakligen två typer av 

kilar vid tunneldrivning; parallellhålskil och plogkil (Heiniö 1999), se Figur 6 och 

Figur 7. Principen för kilen är att ett eller flera oladdade borrhål av grövre dimension 

(ca 102-127 mm) omges av laddade borrhål av mindre dimension. Grovhålen lämnas 

oladdade för att fungera som fri yta att ge rum till det berg som sprängs ut. Hos 

Parallellhålskilen är borrhålen parallella och hos plogkilen borras hålen vinklade mot 

mitten (Swebrec 2011).  

  

Figur 6 Parallellhålskil (Olofsson 
2007) 

 

Figur 7 Plogkil vy ovanifrån (Olofsson 2007) 
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Strosshålen borras parallella enligt samma princip som öppningen, med ett specifikt 

centrumavstånd. Samtliga strosshål laddas och är av samma dimension. Konturhålen 

utgör den yttersta ramen kring salvan och borras ibland med mindre avstånd med 

syfte att skydda omgivande berg. För att erhålla önskad tunnelarea borras konturhålen 

något lutande utåt mot bergväggen. Den nedre delen av konturen som kallas botten, 

borras också något lutande för att erhålla önskad tunnelarea.  

I praktiken kan det vara svårt att borra exakt enligt aktuell borrplan vilket gör att det 

är viktigt att designa så att avvikelser tillåts i viss mån. Om hålen går ihop blir 

försättningen för stor och berget får ingen fri yta att sprängas mot. Den viktigaste 

förutsättningen för en lyckad tunnelsalva är att kilen går ut helt eftersom denna ligger 

till grund för resterande del av tunnelsalvan. En underdimensionerad diameter hos 

grovhålen i förhållande till borrhålsdjupet kan resultera i en försämrad indrift. 

(Olofsson 2007).  

3.3.2 Tändsystem  

Den första krutstubinen som uppfanns 1831 var farlig och opålitlig och olycksfallen 

med den första krutstubinen var många. Användningen av nitroglycerin och dynamit 

ökade under 1860- talet. Dessa sprängämnen kunde inte tändas upp med en vanlig 

krutstubin vilket gjorde att sprängkapseln började användas som ett komplement. 

Alfred Nobel utvecklade sprängkapseln och uppfann silverfulminat-sprängkapseln år 

1867, vilket gjorde upptändning av dynamit och nitroglycerin betydligt säkrare. 

Denna ligger också till grund för dagens sprängkapslar som används vid 

bergsprängning (Olofsson 2007).  

Det finns idag tre typer av sprängkapslar, elektriska, icke-elektriska och elektroniska 

(Olofsson 2007). Elektriska sprängkapslar initierar upptändning av en salva genom 

att en stark ström tillförs ledarna. Ledarna upphettar en glödtråd inne i den så kallade, 

tändpärlan, som i sin tur initierar fördröjningselementet som slutligen initierar 

sprängämnet. Elektriska sprängkapslar används vanligtvis ovan jord och kommer 

därför inte att nämnas mer i studien. Icke-elektriska sprängkapslar började användas i 

början av 1970-talet och kom senare att ersätta det elektriska tändsystemet vid 

sprängning under jord. Systemet bygger på att en stötvåg sänds genom en plastslang, 

där en sticklåga sänds ut som är så intensiv att den tänder upp sprängkapseln. 

Eftersom stötvågen går genom en tät slang finns ingen risk att intilliggande 

sprängämne påverkas. Det finns en mängd olika fördröjningar för sprängkapslarna 

från 0 ms till 6000 ms. Inom ett intervall kan dock upptändningstiden variera något 

beroende på att det pyrotekniska elementet orsakar viss spridning runt det nominella 

värdet. Variationen beror på små variationer i sammansättning, packningsdensitet och 

längd samt sprängkapselns ålder. För att undvika en stor samverkande laddning ska 

följande beaktas. 
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 Justering av tändplan, minska antal hål med samma intervallnummer. 

 Minskat hålavstånd 

 Minskat antal borrhål och minskad laddningskoncentration 

 Uppdelning av salvan, block, släpande stross 

Hos en elektronisk sprängkapsel har fördröjningselementet ersatts av elektronisk 

förprogrammerad tidsstyrning (Olofsson 2007). Detta möjliggör en digital 

programmering av detonationen vilket ökar möjligheten att kontrollera tändsignalens 

initiering. Genom att kontrollera initieringen minskar risken för samverkande 

laddningar och resultatet blir en reducerad krosszon, kontrollerade vibrationer, finare 

slutkontur, minskat överberg (Orica Mining Service 2012).  

3.3.3 Försiktig sprängning 

Försiktig sprängning innebär åtgärder som utförs för att minimera påverkan på 

omgivningen i form av buller, vibration, tryckvåg och stenkast (Heiniö 1999). 

Skrotning och borrning kan orsaka långvariga och störande stomljud medan 

sprängning har en kort men kraftig påverkan på omgivningen. Detta examensarbete 

behandlar endast omgivningspåverkan orsakad av sprängning.  

Vid tunnelprojekt utanför tätbebyggt område utförs vanligen försiktig sprängning 

endast vid uppstart då de första salvorna sprängs (Olofsson 2007). I tätbebyggt 

område är det vanligare att försiktig sprängning utförs även inne i tunneln eftersom 

både befolkning och känsliga byggnader kan finnas i närheten av hela det aktuella 

området. Utöver minskad omgivningspåverkan påverkas resultatet positivt genom 

försiktig sprängning eftersom den sprängda ytan ofta blir finare och detta medför 

mindre skrotning (Orica Mining Service 2012).  

Samverkande laddning är den faktor som huvudsakligen styr magnituden av 

vibrationer och tryckvåg. Den samverkande laddningen innebär mängden sprängämne 

som exploderar samtidigt. Detta går att reglera dels genom laddningsmängd men 

också genom noggrann borrning som minskar risken för ihop-borrade hål och därmed 

minskar risken för samverkande laddning. Fler men kortare borrhål minskar 

laddningsmängd per borrhål. Den totala laddningsmängden kvarstår men den 

samverkande laddningen minskar (Heiniö 1999).  

Detonationsförloppet kan regleras för att minimera risken för samverkande laddning. 

Vid sprängning med icke-elektroniska system finns en naturlig spridning i 

fördröjningselementen vilket gör att det är omöjligt att förutsäga exakt hur salvan 

detonerar. Som diskuteras i kapitel 3.3.2 är därför elektroniska tändsystem 

fördelaktiga vid försiktig sprängning eftersom detonationsförloppet kan styras exakt. 

Vid sprängning av stora salvor kan delar av salvan blockas, vilket innebär att salvan 
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delas upp i de fall då antal fördröjningsnummer på tändarna inte räcker till (Orica 

Mining Service 2012).  

Det finns en risk att sprängämnet trycks ut ur borrhålet under detonationen vilket 

resulterar i att delar av sprängämnet detonerar utanför borrhålet. Sprängämnets 

verkan på berget försämras och nivåer på tryckvåg och vibrationer ökar kraftigt. För 

att minska risken för ovan nämnda scenario finns två åtgärder. Förhållandet mellan 

borrhålsdiameter och sprängämne ska vara korrekt- är borrhålet för stort ökar risken 

för att sprängämnet trycks ut (Swebrec 2011). I syfte att förebygga att sprängämnet 

tryck ut ur borrhålet innan detonation kan borrhålen proppas med så kallade laddlås i 

kombination med grus eller lera.  

Slutligen är det viktigt att bevaka vibrations- och tryckvågsnivåer under hela projektet 

för att kunna förutsäga eventuella risker för övertramp (Fomenko och Rudegran 

Alsterdal 2008). Metoder för mätning och bevakning behandlas inte i detta 

examensarbete.  

3.4 ALTERNATIVA TUNNELDRIVNINGSMETODER 

I utvecklingsprogrammet MinBasII har en förstudie tagits fram för att kartlägga vilka 

icke explosiva brytningsmetoder branschen erbjuder idag. Förstudien belyser metoder 

för brytning av berg med låg hållfasthet såsom kalkberg, men också ett antal metoder 

för brytning av berg med högre hållfasthet. De metoder som nämns är hydraulisk 

spräckning, expanderande kemikalier samt Darda-metoden. (Westerlund och 

Westerlund 2011). Vajersågning är också en alternativ metod som används i viss 

utsträckning i Sverige idag. Icke konventionella tunneldrivningsmetoder har en stor 

fördel av att omgivningspåverkan är minimal jämfört med konventionell metod. 

Nackdelen är att metoderna ofta är mycket tidskrävande (Westerlund och Westerlund 

2011).  

3.4.1 Vajersågning 

Vajersågning av berg under jord har blivit en vanligare metod på senare tid. Den 

första vajersågningen under jord utfördes vid Södra Länken år 1999 (UE2 2012). 

Diamantvajern är idag stark nog att såga genom hårda bergarter såsom granit, vilket 

möjliggör användandet av metoden under jord (Gustafsson 2010). Metoden anses 

vara miljövänlig eftersom inga kemikalier används och påverkan på omgivningen är 

låg. Hög precision och ett kontrollerbart utförande anses också känneteckna metoden 

(DWTeknikk 2012).  
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Teoretisk princip för vajersågning 

Ädelsten är ett av de hårdaste mineraler som förekommer naturligt källa. Genom att 

utnyttja diamantens hårdhet möjliggörs vajersågning i berg. Den så kallade 

diamantvajern består av en invändig vajer som omsluts av det diamantklädda mellan-  

skiktet, se Figur 8.  Principen för vajersågning är att en diamantklädd vajer träs 

genom förborrade kärnborrhål. När vajern spänns upp nöter den roterande mot 

bergytan vilket resulterar i ett sågsnitt. Vajerns utformning anpassas efter bergets 

hårdhet och kvalitet. Bra berg innebär en minskad risk för att vajern fastnar och 

därmed ett mer effektivt sågningsutförande (UE2 2012).  

 

Figur 8 Principskiss diamantvajer (Styrud 2012) 

Praktisk princip för vajersågning 

Vajersågning utförs med två olika metoder där vajern aningen dras fram genom 

berget eller trycks fram genom berget. Den senare metoden kallad Blind Cut 

behandlas inte vidare i detta examensarbete eftersom metoden inte studerats i 

fallstudien. Metoden då vajern dras genom berget förutsätter fritt utrymme på två 

sidor om den sågade volymen så att vajern kan dras runt. Etablering av sågutrustning 

är ofta tidskrävande och därför är det inte ekonomiskt försvarbart att såga för små 

snitt (Gustafsson 2010).  

Sågning av schakt 

Vajersågning av schakt i Sverige utfördes första gången år 1999 vid tunnelprojektet 

Södra Länken (DWTeknikk 2012). Varje projekt med vajersågning är unikt och 

utförandet skiljer sig därför alltid något från fall till fall. Nedan beskrivs principer för 

utförande.  

Inledningsvis injekteras bergmassan för kommande schakt genom borrade hål en 

meter utanför schaktets blivande tvärsnitt. När injekteringsmassan stelnat borras fyra 

kärnborrhål, ett i vartdera hörnet. Borrhålen görs lutande för att underlätta 
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bergutfallet. Kärnborrhålen ger ökad precision vid borrning av långa hål. En 

diamantklädd vajer förs sedan ned i ett av borrhålen och vinschas upp i nästa. Vajern 

spänns på ytan och sågningen utförs antingen ovanifrån eller underifrån. Tre sidor av 

schaktet sågas ut fullständig, vilket gör att bergmassan sitter fast i endast en sida. För 

att undvika att hela bergmassan faller samtidigt sågas det fjärde snittet i etapper om 

ungefär 10 meter som succesivt sprängs ut (Köhler 2009). Vid sågning av stora schakt 

kan en betongpelare gjutas under schaktet. Runt betongpelaren fylls upp med grus för 

att dämpa fallet. Betongpelaren sprängs sedan ut succesivt och berget tas ut i etapper 

(DWTeknikk 2012). Vajersågning visas schematisk i Figur 9, bilderna återfinns i 

större format i Bilaga E.  

  
Figur 9 Vajersågning schematiskt utförande (DW Teknikk 2012) 

Sågning av enstaka bergssida 

Sågning av enstaka bergssida utförs enligt samma princip som sågning av schakt. 

Svårigheten i detta fall är placering och riktning av kärnborrhålen. En lyckad 

placering av dessa är en förutsättning för ett lyckat berguttag.  

Risker 

Dokumentation av risker i samband med vajersågning finns i begränsad mängd. De 

risker som framkommer är arbetsmiljörisker som uppstår om vajern går av. För att 

minimera risken för olyckor bör området runt sågutrustningen spärras av. Vidare 

anses arbetsmiljörisk uppstå i samband med eventuellt spontant bergutfall. Slutligen 

finns risk för att borrhålet är orent (t.ex. smuts, vatten), vilket kan leda till att 

vajersågningen misslyckas (Gustafsson 2010).  
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3.4.2 Hydraulisk spräckning 

Spräckning av berg med hydrauliska kilar förekommer främst ovanjord, men har på 

senare tid blivit vanligare även underjord vilket har fokus i denna rapport. Det 

vanligaste användningsområdet är justering av tunnelkonturer och bergväggar 

(Dittberner). 

Teoretisk princip för bergspräckning med hydrauliska kilar 

Bergspräckning med hydrauliska kilar bygger på teorin kring spänningstillståndet på 

randen av ett cirkulärt hålrum som beskrivs enligt nedan (Nordlund, Rådberg och 

Sjöberg 1998) samt visas i Figur 10.  

                          [3] 
 
                                      
                               
                              
                                       

 

Figur 10 Spänningstillstånd kring cirkulärt hålrum (SBUF 2011) 

Utgående från ekvation [3] kan slutsatsen dras att minsta tangentialspänning på 

randen,   
   , uppstår då    , vilket ger uttrycket. 

  
          [4] 

Utgående från ekvation [4], med drag definierat negativt, kan slutsatsen dras att 

tangentialspänning på randen,   
  övergår till drag i två fall.  

Då         eller då         [5] [6] 
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Vetskapen om när berget går över i drag används vid hydraulisk spräckning. Ett jämnt 

tryck appliceras inuti borrhålet mot dess väggar, detta blir således motsatt           

och därmed negativt. Tangentialspänningen,   , kan då beskrivas enligt ekvation [6]. 

              [7] 
                             

Sprickbildning i borrhålets vägg uppstår då                         överskrider 

bergets                    . Det tryck som krävs för att spräcka berget kan då 

beräknas genom att bryta ut det hydrauliska trycket   . Kraftfördelningen för det 

trycksatta cirkulära hålrummet visas i Figur 11.  

       [8] 

  
             [9] 

 

Figur 11 Cirkulärt hålrum utsatt för tryck (SBUF 2011) 

Genom att rikta trycket inuti borrhålet kan metoden optimeras för det specifika 

användningsområdet. Sammanfattningsvis är det tryck som krävs för att initiera och 

propagera en spricka beroende av två faktorer (Nordlund, Rådberg och Sjöberg 

1998). 

 Bergets draghållfasthet  

 Spänningstillstånd som råder i borrhålets omgivning. 

 

Praktisk princip för bergspräckning med hydrauliska kilar. 

Den yta som ska spräckas bort borras upp enligt ett givet borrmönster. Mönstret 

varierar från plats till plats med ett centrumavstånd på 20-40 cm (Dittberner 2012). 
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Hydraul-kilarna placeras vinkelrät mot varandra i borrhålen och ansluts till en 

hydraulisk pump via hydraulslangar. När kilarna trycksätts med vatten- och 

oljeblandning så expanderar de och utövar därmed en kraft mot borrhålväggen som 

orsakar sprickbildning runt borrhålen, se Figur 12. Antalet kilar som trycksätts är upp 

till fem samtidigt. (A. Olsson 2005).   

 

Figur 12 a) Icke trycksatt kil b)trycksatt kil (Dittberner 2012) 

Tekniken har stora fördelar gentemot andra tekniker eftersom påverkan på 

omgivningen är minimal (Emstone AB 2011). Arbetet kan utföras förhållandevis 

ljudlöst, orsakar inga gaser eller vibrationer och stör övrig produktion minimalt. Till 

skillnad från sprängning krävs inget speciellt tillstånd för att arbeta med eller 

transportera utrustningen. Tekniken är relativt lätt att använda, har stor 

anpassningsgrad och ger ett kontrollerat uttag av berg (Dittberner 2012). Metoden 

anses relativt kostnads- och tidskrävande, enligt (Emstone AB 2011) kan berget 

spräckas upp till 2m3 per timme. Metoden används ofta i kombination med andra 

drivningsmetoder (Westerlund och Westerlund 2011).   

Risker 

I litteraturen som studerats diskuteras inga risker med metoden. 

3.4.3 Expanderande kemikalier 

Olika former av expanderande kemikalier förekommer vid bergspräckning. Metoden 

innebär att färdigborrande hål fylls med en expanderande massa. Den vanligaste 

metoden är så kallad snigeldynamit som är en kalkbaserad produkt. Produkten 

blandas med vatten och utvecklar därmed en långsam expansion under 

härdningsförloppet. Snigeldynamit kan ge upphov till tryck på 80 MPa (Finja 

Snigeldynamit 2012). Metoden medför minimal omgivningspåverkan och kräver 

inget tillstånd. Däremot är metoden relativt dyr och mycket tidskrävande vilket 

förklarar att användandet vid stora projekt är ovanligt (Westerlund och Westerlund 

2011).  
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4 FALLSTUDIER 

I detta kapitel presenteras resultatet från utförda fallstudier samt en 

sammanställning av intervjustudien. Totalt har fyra fall studerats varav ett fall 

behandlar anpassning av borrning och sprängning och tre fall behandlar 

utförande av alternativa tunneldrivningsmetoder. Intervjuresultaten belyser 

respondenternas syn på alternativa drivningsmetoder. 

 

4.1 NORRSTRÖMSTUNNELN 

Fallstudier har utförts vid entreprenaden Norrströmstunneln som är den del av 

Citybanan som utförs av NCC. I Figur 13 visas det planerade utförandet av projektet, 

större figur återfinns även i Bilaga E. Produktionen startade år 2009 och år 2017 

beräknas Citybanan vara helt färdigställd. Norrströmstunneln som är den enskilt 

största entreprenaden avgränsas av Gamla Brogatan i norr och Riddarholmen i söder. 

Projektet omfattar 5 km tunnel inklusive servicetunnlar, nya Station City samt nya 

uppgångar till Stockholm centralstation (Trafikverket 2012).  Bergarbetet utförs med 

konventionell drivningsmetod med undantag för några platser där alternativa 

drivningsmetoder används. Material till fallstudierna består av dokumentation, 

observationer samt intervjumaterial. 

   
Figur 13 Översiktbild Norrströmstunneln (E2 2012) 
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4.2 KONVENTIONELL TUNNELDRIVNING 

Tunnelsalvor från tre olika områden studeras och data sammanställts i syfte att ge en 

uppfattning om hur den ekonomiska bilden skiljer sig beroende på utförande. Genom 

att titta på typ-salvor av tre olika sorter kan ett kubikmeterpris för uttag av berg fås 

fram för respektive utförande. Priset avser endast borrning och sprängning. Resultatet 

sammanfattas i Figur 14.  

 

Figur 14 Sammanfattning av kostnad/m3 för borrning och laddning (egen figur) 

En ökad storlek på tunnelsalvan innebär lägre specifik borrning och därmed mindre 

specifik laddning. Sambandet förklarar att en ökad storlek på tunnelsalvan innebär en 

minskad kubikmeterkostnad för borrning och laddning. Sammanställningen bekräftar 

också att sprängning med elektroniskt tändsystem är mer kostsamt än sprängning med 

icke-elektroniskt tändsystem. Detaljer kring sammanställningen återfinns i Bilaga D.  

Vid samtal med yrkesarbetare i samband med sammanställningen diskuterades för- 

och nackdelar med olika tändsystem. En sammanfattning av diskussionerna följer 

nedan i texten där praktiska erfarenheter också kan sättas i relation till de beräknade 

kostnaderna. Det finns en uppfattning att det är mer tidskrävande att ladda en salva 

med elektroniskt tändsystem eftersom varje tändare måste skannas. Det finns 

möjlighet att tekniskt kommunicera med tändsystemet innan sprängning vilket 

möjliggör funktionskontroll av alla tändare innan sprängning. Upptändning med 

elektroniskt tändsystem ger uppföljning från varje borrhål vilket kan användas för 

utveckling av borr- och laddplan inför kommande salvor. Uppföljning av sprängning 

under produktion görs idag i begränsad utsträckning, men anses ha potential att 

utvecklas. 
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4.2.1 Fall 1 Anpassning av borrning och sprängning 

Det första fallet som studerats är en serie sprängningar som anpassats då höga värden 

för luftstötvåg uppstår. Området som studeras är en del av ett schakt som sprängs 

först horisontellt och senare vertikalt uppåt. Ovanför schaktet finns idag en byggnad 

placerad som hänsyn ska tas till. I anslutning till det aktuella området finns ett öppet 

schakt som mynnar ut i dagen mitt i centrala Stockholm. Sprängningarna sker alltså i 

en känslig miljö där påverkan på omgivningen måste vara minimal. Problemet som 

uppstår är att uppmätta värden för luftstötvåg närmar sig gränsvärdet 500 Pa, vilket 

kan resultera i skador på byggnader ovan det öppna schaktet.  

I samband med den första salvan som överstiger riktvärdet för luftstötvåg vidtas 

åtgärder i syfte att minska nivån. Initialt vidtas tre åtgärder, vilka visar sig resultera i 

en minskad luftstötvåg. Den första åtgärden som vidtas är så kallad proppning, vilket 

i detta fall innebär att lerproppar placeras i borrhålets mynning. Syftet med 

lerpropparna är att hålla kvar sprängämnet i borrhålet och därmed minimera risken att 

laddningen sprängs i luften. Vid sprängning med patronerat sprängämne blir 

konsekvenserna stora om laddningen skulle explodera utanför borrhålet eftersom 

laddningen är sammansatt även utanför borrhålet. Vid sprängning med flytande 

sprängämne däremot är risken mindre för att en större mängd sammansatt 

sprängämne trycks ut ur borrhålet. Utöver ett försämrat resultat på berguttaget medför 

fenomenet stor påverkan på omgivningen i form av buller (E2 2012). Eftersom 

salvlängden är mindre än två meter används patronerat sprängämne som även ökar 

kontrollen av laddningsmängd per borrhål. En ökad precision av laddningsmängden 

möjliggör en minskad säkerhetsfaktor på laddningsmängden vilket effektiviserar 

salvan. Den faktor som huvudsakligen anses påverka luftstötvågens magnitud är den 

samverkande laddningen (Olofsson 2007). Det säkraste sättet att minska samverkande 

laddning är genom minskad salvstorlek och minskad indrift, vilket är mycket 

tidskrävande. En lösning på problemet kan vara att spränga med elektroniskt 

tändsystem, i detta fall eDEVTM. Detonationsförloppen styrs elektroniskt vilket 

möjliggör att laddningarna detonerar exakt på given fördröjningstid. Den exakta 

detonationen innebär att risken för samverkande laddning av flera borrhål elimineras 

och därmed behöver laddningskoncentrationen inte minskas så mycket. De första 

salvorna som sprängs är om tio borrhål, för att sedan öka något i antal hål i 

nästkommande salvor.   

Luftstötvågen har studerats utifrån mätare placerade på två olika ställen, där den ena 

mätaren är den kritiska. Mätaren är placerad på marknivå ovan det studerade området. 

Salvornas längd varierar mellan 1,5 m och 2,5 m. Relevant data från de studerade 

salvorna redovisas i Figur 15 och fullständig data redovisas i Bilaga D.  
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Figur 15 Sammanställning av studerade salvor (egen figur) 

Erfarenheter 

Inledningsvis sker en tydlig förbättring då borrhålen proppas inför salva nummer två, 

vilket var den önskade effekten. Genom att byta till elektroniskt tändsystem minskar 

de uppmätta värdena på tryckvågen i båda mätarna, vilket var den önskade effekten. 

Beräkningar av förväntad luftstötvåg orsakad av sprängning är mycket komplext och 

görs normalt sett därför inte inför varje sprängning (B 2012). Kontinuerlig mätning av 

tryckvåg görs i syfte att identifiera risker för hög luftstötvåg. I detta fall tenderade 

värdet för luftstötvåg att öka, vilket ledde till att åtgärder vidtogs. Erfarenheter finns 

sedan tidigare sprängningar då elektroniskt tändsystem resulterat i längre luftstötvåg. 

Goda erfarenheter låg till grund för åtgärden att byta tändsystem. Eftersom det är en 

risk att spräng när luftsstötvågen till viss del är okänd så ökades antal hål försiktigt i 

syfte att empiriskt försöka förutsäga magnituden inför nästa salva. I detta fall kunde 

sprängning anpassas så att påverkan på omgivningen blev acceptabel. Med anledning 

av detta behövde alternativa drivningsmetoder inte diskuteras.  

4.3 ALTERNATIV TUNNELDRIVNINGSMETOD 

Konventionell tunneldrivning med borrning och sprängning är inte alltid praktiskt 

möjligt att utföra. Orsaken är huvudsakligen strikta krav på omgivningspåverkan som 

är svåra att uppnå vid borrning och sprängning. En annan orsak kan vara svårigheter 

på grund av platsbrist vid borrning. I detta kapitel följer en studie av tre fall, 

markerade i Figur 16 där alternativa metoder används, en större bild återfinns också i 

Bilaga E. Samtliga arbeten är utförda i Norrströmstunneln där totalt ett tiotal 

sågningsarbeten och två spräckningsarbeten utförts (E2 2012). Inför utförandet av en 

alternativ drivningsmetod upprättas ett drivningsprogram som beskriver det planerade 

utförandet. Detta i kombination med studiebesök och intervjumaterial har resulterat i 
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beskrivningar av kommande fall. Enligt karteringsprotokoll för respektive fall var 

samtliga studerade fall huvudsakligen av bra berg, Bergtyp A (RMR 70-100), vilket 

är en fördel vid vajersågning. 

 

Figur 16 Översikt fallstudie fall 2-4 (E2 2012) 

4.3.1 Fall 2 Vajersågning av brandventilationsschakt 

Det andra fallet som studeras är ett 33 meter långt brandventilationsschakt som tas ut 

med vajersågning. På grund av platsbrist i det aktuella området projekterades schaktet 

lutande i två riktningar vilket försvårar arbetet betydligt och det finns en ökad risk att 

bergvolymerna fastnar. Schaktet som sågas ut visas schematiskt i Figur 17 är 6,22m x 

3,75m x 33m, vilket ger en ungefärlig total bergvolym på 583m3. Figuren återfinns i 

större format i Bilaga E.  



TUNNELDRIVNING I TÄTORT 

 

 

30 

 

Figur 17 Typsektion av schakt (NCC Norströmstunneln 2011) 

Uttaget av schaktet utförs enligt gällande drivningsprogram. Kärnborrhål borras i 

vartdera hörnet av schaktet där vajern sedan ska dras. Två ytterligare kärnborrhål 

borras ca 10 cm utanför de två hål där sista sågsnittet dras. Syftet med de två extra 

kärnborrhålen är att möjliggöra en alternativ vajersträckning om något oväntat händer 

(E2 2012). Slutligen borras fyra kärnborrhål centrerat på bergvolymen i syfte att 

underlätta vid eventuell sprängning. Schaktet sågas i fyra snitt där de två första snitten 

sågas ut underifrån och resterande två ovanifrån. Det anses generellt sätt vara lättast 

att såga underifrån om möjlighet finns. För att säkra arbetsmiljön ometableras 

sågutrustningen ovanför schaktet för att såga de två resterande snitten. Sågsnitt och 

borrhål visas schematiskt i Figur 18.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Schematisk bild av Fall 2 (egen bild) 



FALLSTUDIER 

31 

Etableringen av sågutrustning var som väntat tidskrävande eftersom sågningen 

utfördes från två håll. Sågningen fungerade bra däremot föll inte bergmassan ut som 

förväntat. Eftersom bergvolymen är stor är det svårt att knacka lös berget och därför 

måste den sprängas ut. Genom att sänka ned sprängämne i de för-borrade hålen, kan 

schaktet sprängas ut etappvis. (NCC Norströmstunneln 2011) Trots sprängning i de 

förborrade hålen faller inte berget ut som önskat, därför borras nya hål ovanifrån 

schaktet. Innan borrningen utfördes placerades balkar ovan schaktet där plåtskivor 

lades ut för att säkerställa arbetsmiljön. De nya borrhålen laddas sedan och berget föll 

ut efter ett antal sprängningar. Arbetet med schaktet pågick under fem arbetsveckor, 

inklusive etablering och uttag av bergvolymen (K 2012).  

Erfarenheter 

Det var svårt att förutsäga bergvolymens beteende vid vajersågning. Inledningsvis 

uppstår friktion i sågsnittet orsakat av bland annat borrkax, vilket kan var en orsak till 

att berget kilas fast. (E2 2012). I detta fall stod berget kvar trots sprängning vilket 

gjorde att man tvingades borra fler spränghål. Det är en stor arbetsmiljörisk att arbeta 

med löst hängande bergmassor, men också en nödvändighet i detta fall (E1 2012). En 

ytterligare orsak som tros ha påverkat utfallet är schaktets lutningar som ökar risken 

för att berget kilas fast. Arbetet försenades något eftersom utfallet inte blev exakt som 

planerat, trots detta finns ingen alternativ metod som kunde utförts snabbare (K 

2012). I efterhand kunde sågsnitten ha anpassats bättre efter den befintliga 

sprickbilden, det är dock svårt att förutsäga sprickbilden (E2 2012).   

4.3.2 Fall 3 Vajersågning av hisschakt 

Det tredje fallet som studeras är bergdelen av ett hisschakt som sågas ut med 

diamantvajer. Schaktet är placerat mellan två nivåer i tunnelsystemet och har därför 

fri yta både ovan och under. Dimensionerna på schaktet som visas i Figur 19 och 

Figur 20 är 6,95m x 3,4m x 3,5m, vilket ger en total bergvolym på 82m3 

 

Figur 19 Dimensioner hisschakt (E1 

2012) 

 

Figur 20 Hisschakt i sektion (E1 2012) 
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(Norrströmstunneln 2012). 

En Berlinerspont konstrueras en meter utanför det blivande schaktet. Syftet med 

sponten är att ovanpå bygga en överbyggnad där sågutrustningen sedan placeras. 

Eftersom kännedomen om rådande geologiska förhållanden är begränsade förstärks 

området med bult ovan och under längs schaktets kontur. Bergvolymen ska sågas ut i 

två delar i syfte att minska momentant nedfallande bergvolym. Underifrån schaktet 

borras sex stycken borrhål placerade i hörnen samt ett i mitten på vardera långsidan. 

(Norrströmstunneln 2012) Schaktet förborras också med spränghål, för att underlätta 

om blocket behöver sprängas ned (E1 2012). Sågsnitten visas schematisk i Figur 21, 

notera att kärnborrhålen borras något lutande för att underlätta bergutfallet. Vid 

planeringen antogs den undre bergvolymen fall ut först (Norrströmstunneln 2012).  

 

Figur 21 Arbetsordning sågsnitt (Egen bild) 

Sågningen utförs som planerat däremot faller inte berget ut enligt planen. Allt berg 

sitter kvar efter att sista snittet är sågat. Orsaken till detta är att den första delen av 

schaktet vrids något då det sågats lös, vilket resulterar i att bergmassorna kläms fast 

och vajern kläms så mycket att den går av. Bergmassan som vridits orsakar så högt 

tryck mellan bergytorna att vajern inte kan såga genom snittet utan att gå av. 

Eftersom den geologiska kännedomen är begränsad finns risk för att delar av 

bergvolymen faller ut spontant, vilket innebär en arbetsmiljörisk. För att få ut den 

sågade bergvolymen knackas berget ovanifrån tills det slutligen faller ut (E1 2012). 

Arbetet med berguttag i schaktet pågår under tre arbetsveckor.  

Erfarenheter 

Genom att kartera mer och analysera karteringen noggrannare skulle ett mer 

kontrollerat bergutfall kunna uppnås (E1 2012). Dock är det mycket svårt att se hur 

sprickbilden är eftersom sprickorna är oregelbundna. Eventuellt skulle det tvärgående 

sågsnittet kunna anpassas mer efter sprickbilden för att ge ett bättre utfall (K 2012). 
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Fler snitt ökar chansen att berget släpper, men det är ofta för tidskrävande (B 2012). 

Återigen är det svårt i detta område eftersom bergkvaliteten är dålig, vilket i grunden 

är anledningen till att schaktet sågas (E1 2012). De förborrade salvhålen användes 

inte i detta fall, dock var det en bra säkerhet om sprängning hade blivit nödvändigt. 

Borrning av bergvolymen i efterhand är inte önskvärt av arbetsmiljöskäl (E1 2012).  I 

Figur 22 visas resultatet av vajersågningen.  

.  

Figur 22 Resultat vajersågning fall 3 (Egen bild) 

4.3.3 Fall 4 Hydraulisk spräckning i kombination med vajersågning 

Det fjärde fall som studeras är en del av ett blivande hisschakt som tas ut med 

hydraulisk spräckning i kombination med sågning. Området är högt beläget intill 

befintlig betongkonstruktion, vilket försvårar arbetet, se Figur 23 och Figur 24. 

Dimensionerna på området som ska tas ut är 8m x 5m x 2m enligt gjorda inmätningar, 

vilket ger en ungefärlig total bergvolym på 80m3. 
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Figur 23 Före utförande (Egen bild)           Figur 24 Efter utförande (Egen bild) 

Bergvolymen sågas på de tre sidor som har kontakt med omgivande berg, se Figur 26. 

Syftet med vajersågningen i detta fall är att skydda närliggande bergpelare och 

betongkonstruktion. På grund av den höga höjden och den känsliga omgivningen 

finns ingen möjlighet att hela bergblocket faller ut samtidig, vilket är orsaken till att 

bergvolymen tas ned med hjälp av hydraulisk spräckning (E1 2012). Att bryta ned 

bergvolymen med endast konventionell drivning var inte aktuellt med hänsyn till 

skaderisken av närliggande betongpelare (B 2012).  

 

Figur 25 Kärnborrhål och sågytor (Egen bild) 

Området som ska tas ut med hydraulisk spräckning borras först upp med 64 mm 

borrhål. Centrumavstånd och försättning planerades till 40mm, men varierade i 

praktiken något på grund av att ytan är ojämn och därmed svårborrad. (UE1 2012) 

Spräckningen görs uppifrån och ned om fem kilar i taget. Berget spricker som väntat 

och faller till viss del ut. För att säkerställa arbetsmiljön för närliggande områden har 

bergvolymen förstärkts med sprutbetong i ett tidigare skede. Betongen håller nu till 

viss del kvar löst hängande berg vilket är en nackdel vid spräckningen. För att 

undvika att stor mängder berg faller ut samtidigt varvas den hydrauliska spräckningen 

med både handskrotning och maskinskrotning. Spräckningsarbete inklusive skrotning 

pågick i fem arbetsdagar.  

Erfarenheter 

Sågsnittet i kombination med hydraulisk spräckning gav en mycket fin kontur 

samtidigt som det bidrog till ett smidigare bergutfall.  Delar av berget var förstärkt 

med sprutbetong av arbetsmiljöskäl som gjorde att några större stenblock föll ned, 

vilket kan innebära risk för omgivande konstruktioner. Det utfördes både manuell och 

mekanisk skrotning, vilket ofta är ett måste vid hydraulisk spräckning.  
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4.3.4 Sammanställning av fallstudier, fall 2-4. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att inget av de tre studerade fallen med 

alternativa drivningsmetoder gick precis enligt planering. Trots detta ansågs 

utförandena lyckade eftersom resultaten blivit bra. Det har visat sig svårt att planera 

ett utförande med alternativ drivningsmetod eftersom varje fall är unikt och 

erfarenhetsåterföring finns i begränsad mängd. Genom att dra nytta från tidigare 

utförande förbättras utförandet hela tiden. Fallstudien har resulterat i viktiga 

erfarenheter framför allt för vajersågning. Dessa redovisas nedan. 

 Flera alternativa utföranden bör beaktas vid planeringen. Vid eventuellt stopp 

effektiviseras arbetet om alternativ redan planerats. 

 Borrning av extra kärnborrhål möjliggör alternativ vajerdragning. 

 Borrning för eventuell sprängning bör med fördel utföras innan sågning 

påbörjas. Detta för att säkerställa en säker arbetsmiljö. 

 Placering av sågsnitten är betydande för utfallet och bör därför noga 

utvärderas. 

 En mer omfattande analys av borrkärnor skulle kunna bidra till ett mer 

anpassas sågsnitt efter sprickbilden som råder i området. 

 Arbetsytan bör spärras av för att minimera risk för skada om vajern skulle gå 

av.  

 Sponta bergutfall bidrar också till att arbetsytan bör spärras av i tidigt skede.  

 Alternativa metoder utförs i stor utsträckning i kombination med varandra 

eller med sprängning. 

 

4.4 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING  

En del av examensarbetet utgörs av en intervjustudie. Personerna som intervjuats har 

olika befattningar inom samarbetsprojektet som studerats, de har alla också 

medverkat mer eller mindre vid planering och utförande av sågning och spräckning. 

Texten nedan refererar till vad respondenterna sagt under intervjuerna.  

4.4.1 Fördelar och nackdelar med vajersågning 

Respondenterna är till stor del överens i frågan angående fördelar respektive 

nackdelar för vajersågning. Metoden ger ett känt berguttag med en fin yta, där 

skadezonen är liten eller obefintlig. Den sågade ytan behöver generellt sett mindre 

förstärkning än en sprängd yta, eftersom skadezonen är mindre. Ett plant bergsnitt 

kan också vara fördelaktigt inför kommande arbeten som t.ex. motgjutning av 

betongväggar, då mindre förarbete krävs. Metoden medför låg och kontrollerad 

omgivningspåverkan vilket förklarar att den med fördel används i känsliga miljöer. 



TUNNELDRIVNING I TÄTORT 

 

 

36 

Sågning är en relativt snabb och resurssnål metod jämfört med andra icke-

konventionella metoder. Slutligen pekar också en respondent på faktumet att 

sprutbetongen fäster bättre på en sågad yta än en sprängd yta. 

Nackdelar med vajersågning som identifierades i intervjustudien är främst det stora 

styckfallet som uppstår vid sågning vilket kan innebära en arbetsmiljörisk. Det är inte 

ekonomisk försvarbart att såga ut små block, eftersom det är mycket tidskrävande. En 

ytterligare nackdel med vajersågning är att det är svårt att exakt planera utförande och 

tidsåtgång. En av respondenterna belyser den tidsmässiga risken som finns om något 

går fel vid sågningen och delen av projektet blir stående. Vidare belyser 

respondenterna att vajersågning som metod innebär vissa arbetsmiljörisker. Det 

aktuella området måste spärras av vilket kan påverka övrigt arbete. Avspärrningen 

krävs för att undvika olyckor om vajern skulle gå av samt då bergvolymen ska tas 

ned. Det finns också risk för spontant bergutfall vid sågningen men också på den 

färdiga ytan. Utfallen orsakas av rörelse eller okänd sprickzon. En sågad yta anses 

något svårare att kartera en sågad yta eftersom slag och sprickor endast syns i två 

dimensioner.  

4.4.2 Fördelar och nackdelar med hydraulisk spräckning 

Även vid hydraulisk spräckning är respondenterna till stor del överens. Metoden är 

oerhört skonsam med minimal eller obefintlig skadezon. Påverkan på omgivningen i 

form av buller, vibrationer och tryckvåg är också mycket låg eller obefintlig. 

Hydraulisk spräckning är en relativt flexibel metod som anses lämplig då sprängning 

och sågning inte är möjligt förutsatt att borrning är praktiskt möjligt. En av 

respondenterna belyser också fördelen med en enkel och lätt etablering, vilket gör att 

metoden kan tas till med kort varsel. Jämfört med vajersågning ger hydraulisk 

spräckning generellt sätt ett mindre och kontrollerat styckefall, vilket är en fördel ur 

arbetsmiljövinkel.  

En nackdel med hydraulisk spräckning anses vara att metoden är mycket 

tidskrävande. Det krävs ett omfattande borrmönster i kombination med att metoden i 

sig är tidskrävande. Detta förklarar att metoden inte lämpar sig för storskalig 

verksamhet. Precis som med vajersågning finns det svårigheter i att bedöma 

tidsåtgång för utförandet, vilket kan bero på att erfarenheten från tidigare arbeten är 

begränsad. Respondenterna belyser att hydraulisk spräckning kan medföra en viss 

arbetsmiljörisk då löst berg hänger ovanför den som utför spräckningen. För att säkra 

arbetsmiljön krävs ofta skrotning i samband med spräckningen vilket är tidskrävande. 

Respondenterna är överens om att hydraulisk spräckning har begränsning och med 

fördel utförs i kombination med andra metoder. 
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4.4.3  Val av metod 

En del av intervjustudien behandlar frågan ”Vem fattar beslut om vilken metod som 

ska användas”. Svaret visade sig inte vara glasklart, nedan följer en sammanställning 

av det material som framkom vid intervjuerna. 

Vem som fattar beslut om val av metod skiljer sig vid olika entreprenadformer. Vid 

Norrströmstunneln som är ett så kallat samarbetsprojekt fattar beställare med 

projektör och entreprenör gemensamma beslut under resans gång.  I handlingarna 

föreslår projektören eventuell vajersågning eller hydraulisk spräckning. Om situation 

uppstår att entreprenören inte anser att den valda metoden är lämplig kan metoden 

ibland förhandlas om. Att alternativa metoder specificeras i handlingarna är något 

som entreprenören inte ser som fördelaktigt. Här föredras att handlingarna 

specificerar riktvärden och skadezonskrav som ska uppnås så att val av metod återstår 

till entreprenören.  Generellt sätt är det lättare att förhandla om val av metod i ett 

samverkansprojekt eftersom parterna delar ekonomi. Det finns en gemensam 

uppfattning hos respondenterna inom Norrströmstunneln att funderingar på metoder 

sker under hela projektet och allt eftersom problemställningarna dyker upp diskuteras 

valet av metod.  

Vid en utförandeentreprenad föreskriver beställaren med projektör vilka metoder som 

ska användas. Budgeten är fastlagen innan produktionen startar och det kan därför 

vara svårare att omförhandla metod under projektets gång. I vissa fall kan förtroendet 

mellan entreprenör och beställare vara avgörande berättar en respondent. Då 

entreprenören visat sig kunna spränga inom ramen för rådande krav kan en alternativ 

metod såsom sågning anses onödigt. Ett fullgott resultat med sprängning blir billigare 

än sågning, vilket besparar projektet.  

Valet mellan olika alternativa drivningsmetoder som vajersågning och hydraulisk 

spräckning görs från fall till fall säger en respondent. Alternativa metoder tillämpas 

vid undantagsfall och varje fall är unik vilket gör att det anses svårt att generalisera.  

4.4.4 Tillämpning av alternativa tunneldrivningsmetoder 

Respondenterna anser att alternativa drivningsmetoder ska användas då konventionell 

drivningsmetod inte är möjligt på grund av strikta krav på skadezon och 

omgivningspåverkan. Alternativa drivningsmetoder anses vara mer tidskrävande och 

mer kostsamma än konventionell tunneldrivningsmetod. Nedan citeras en respondent 

som bekräftar det ovan nämna. 

”Det är av nöden som vi utför alternativa metoder, alla metoder förutom sprängning 

tar längre tid och är dyrare”  
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NCC har valt att vajersåga då det är svårt och liten bergtäckning anser en respondent. 

Vajersågning kan också tillämpas för att eliminera risken att skada omgivningen i 

känsliga miljöer som i tunnelbanan. Tillämpning av alternativa tunneldrivnings- 

metoder är aktuellt då konventionell tunneldrivning innebär för stora risker anser en 

respondent.  

Vajersågning anses lämpligt då det finns två fria ytor och utrymme för etablering av 

sågutrustningen. Dålig bergkvalitet kan påverka vajersågning negativt då det råder 

högre risk att vajern går av. Vajersågning anses vara en mer tidseffektiv metod vilket 

förklarar att respondenterna i första hand väljer vajersågning för hydraulisk 

spräckning. Vid mindre bergvolymer anses hydraulisk spräckning lämpligare 

eftersom etableringskostnaden är mindre och metoden lämpar sig främst för mindre 

bergvolymer.  

 

4.4.5 Framtida användning av alternativa metoder 

I intervjustudien behandlades frågan om hur respondenterna ser på framtida 

användning och tillämpning av alternativa metoder, främst diskuterades vajersågning 

och hydraulisk spräckning. 

Vajersågning 

Intervjustudien tyder på en fortsatt användning av vajersågning under jord. 

Vajersågning kan aldrig ersätta sprängning men är ett bra komplement vid 

tunneldrivning i känsliga miljöer anser flera av respondenterna. Sett ur ett 

helhetsperspektiv är metoden ett bra alternativ i syfte att underlätta för andra delar av 

projektet menar en respondent.  

Vajersågning är idag en tidseffektiv metod jämfört med andra alternativa 

tunneldrivningsmetoder men metoden anses ha potential att utvecklas vidare. Flera 

respondenter efterlyser en teknikutveckling av metoden som idag till stor del utförs 

manuellt. Genom att kontrollera, styra och anpassa vajern på ett bättre sätt kan 

driftsäkerheten förbättras och metoden effektiviseras.  Idag utförs vajersågning av 

underentreprenörer hos NCC och kommer troligtvis fortsätta så. Det är en konst att 

vajersåga och utförandet kräver erfarenhet. Ingen av respondenterna är i position att 

fatta beslut i frågan om NCC själva ska utföra vajersågning i framtiden. Det är ett 

strategiskt beslut som fattas på annan nivå inom företaget menar en respondent. 

Hydraulisk spräckning 

I frågan om framtida användning av hydraulisk spräckning under jord är 

respondenterna inte lika positiva. En respondent menar att metoden är för 
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tidskrävande för att utföras ensam, men i kombination med sågning är metoden ett 

alternativ. Användning av hydraulisk spräckning lämpar sig när ingen annan metod är 

möjlig. I annat fall är det inte ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart menar en 

annan. Även för spräckning efterlyses en teknisk utveckling. Metoden utförs idag 

manuellt vilket innebär vissa arbetsmiljörisker och onödig tidsåtgång. Om metoden 

var mer maskinell skulle större volymer kunna spräckas innan skrotning görs menar 

en respondent.  

Övriga metoder 

I intervjustudien framkommer att tester har utförts med så kallad snigeldynamit. En 

respondent menar att metoden eventuellt skulle kunna vara ett alternativ till 

hydraulisk spräckning. Metoden anse fungera men har stora nackdelar då den är inte 

är så kraftfull och mycket tidskrävande. Metoden skulle i så fall lämpa sig för mycket 

små bergvolymer anser respondenterna.  

4.4.6 Erfarenhetsåterföring 

Slutligen behandlades ämnet erfarenhetsåterföring i intervjustudien. Det visade sig 

inte finnas någon dokumentation av tidigare alternativa utföranden inom projektet hos 

beställaren. Även hos entreprenören anser en respondent att återföringen har brister. 

Det finns viss dokumentation från tidigare projekt, men den är svår att hitta. 

Respondenten föreslår att erfarenheter borde fiskas upp inför ett kommande projekt. 

Inför varje projekt är det nya personer som ofta har sina egna idéer. Dessa skulle 

kunna kombineras med tidigare erfarenhet menar respondenten. Det finns svårigheter 

med erfarenhetsåterföring av alternativa utföranden eftersom varje fall är unikt.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel jämförs resultat från litteraturstudien med observationer och resultat 

från utförda fallstudier och intervjuer. Författarens reflektioner kring planering i 

relation till utförande redovisas också.  

5.1 OMGIVNINGSPÅVERKAN 

Bergarbete medför helt klart påverkan på omgivningen, inte minst i form av 

skakningar, ljud och luftstötar. Tunneldrivning i form av borrning och sprängning är 

den metod som i särklass orsakar mest påverkan på omgivningen. Däremot orsakar 

tunneldrivning med vajersågning och/eller hydraulisk spräckning minimal påverkan 

på omgivningen. Med anledning av detta diskuteras endast omgivningspåverkan från 

borrning och sprängning vidare i detta kapitel.  

I enighet med (Olofsson 2007) kan sprängning orsaka höga vibrationsnivåer vilket 

kan innebära en begränsning vid utförandet. (Olofsson 2007) hävdar också att energin 

från explosionen minskar med ett ökat avstånd. I examensarbetet har fallstudier 

utförts på sprängningar i tätbebyggt område, där risk finns för höga värden på 

vibrationer och luftstötvåg. höga nivåer av påverkan kan kopplas samman med ett 

litet avstånd till omgivningen. Materialet i fallstudierna ger indikationer på att det är 

svårt att exakt förutsäga vibrationsnivåer utifrån dagens beräkningsmodeller. Orsaken 

till detta är främst att det i praktiken är svårt att bedöma geologiska förhållanden inför 

varje salva.  

Höga nivåer av luftstötvåg som förekommer mer sällan kan också begränsa 

tunneldrivningen. I praktiken utförs sällan beräkningar inför varje salva vilket kan 

förklaras av att prognostisering av luftstötvåg är komplext och osäkert enligt 

(Gårdinger 2011). Bevakning sker istället i syfte att se tendenser för ökad luftstötvåg 

och därmed sätta in dämpande åtgärder. Under fallstudierna bildades uppfattningen 

att problem med luftstötvåg är relativt ovanligt i enighet med (Olofsson 2007). 

I intervjumaterial framkom att hantering av spränggaser också kan begränsa 

tunneldrivningen, vilket nämns i mindre utsträckning i den litteratur som studerats. 

Spränggaser som ofta binds samman med sprängdamm är ohälsosamt samtidigt som 

lukten kan oroa allmänheten. Det krävs omfattande ventilationssystem för att skydda 
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allmänheten i tunnelbanesystemet från spränggaser. I tätbebyggt område ställs också 

stora krav på slutligt utsläpp av ventilationssystemet till fria luften.  

Krav på omgivningspåverkan inom SLs anläggningar är i flera fall mer strikta än de 

riktlinjer som finns i Svensk Standard och Miljöbalken. De riktlinjer som gäller inom 

SLs anläggningar har ifrågasatts under projektets gång och i vissa fall ändrats till 

entreprenörens fördel. (E2 2012). Uppsatta gränsvärden kan ha stor inverkan på 

projektets framfart och det är därför viktigt att dessa noga analyseras innan projektets 

star.  

5.2 KONVENTIONELL TUNNELDRIVNINGSMETOD I KÄNSLIG MILJÖ 

Platsbesök och intervjumaterial bekräftar att konventionell tunneldrivningsmetod är 

den mest tids- och kostnadseffektiva metoden i enighet med (Svanberg 2007). 

Användandet av konventionell tunneldrivning begränsas av den bristande möjligheten 

till fullständig kontroll av utförandet. Normalt sett är detta inte ett problem, men vid 

bergarbeten i känsliga miljöer gör sig begränsningen gällande.  

Anpassning av borrning och laddning möjliggör att sprängning kan utföras även i 

känsliga miljöer i viss utsträckning. Den faktor som huvudsakligen styr magnituden 

av omgivningspåverkan är enligt (Heiniö 1999) den samverkande laddningen. Den 

samverkande laddningen kan minskas med kortare salvlängd samt med fler men 

mindre borrhål. Dessa åtgärder medför mycket riktigt mindre omgivningspåverkan 

men är också mer tidkrävande i enighet med resultatet i kapitel 4.2. I 

Norrströmstunneln bedrivs delvis bergarbete i mycket känsliga områden där minskad 

salvstorlek inte är nog för att uppnå ställda krav på omgivningspåverkan. Ett sätt att 

uppnå de ställda kraven är att använda elektroniskt tändsystem, eDEVTM, som enligt 

(Orica Mining Service 2012) bidrar till kontrollerad omgivningspåverkan. Sambandet 

mellan minskad omgivningspåverkan och användning av elektroniskt tändsystem 

bekräftas i fallstudien i kapitel 4.2.1. Det studerade fallet visar på en minskad nivå av 

luftstötvåg i samband med användning av elektroniskt tändsystem. Proppning av 

borrhål som en åtgärd för minskad omgivningspåverkan nämns inte i studerad 

litteratur. Åtgärden studerades i fallstudien och visade sig vara både enkel och 

effektiv för minskad omgivningspåverkan. I intervjumaterial belyser flera 

respondenter frikopplingsgraden som en faktor som påverkar sprängämnets 

benägenhet att tryckas ut ur borrhålet. Tillämpning och optimering av 

frikopplingsgraden skulle kunna utnyttjas mer i produktion. 

Allt fler tunnlar byggs i tätort där mycket människor vistas. Försiktig sprängning som 

följs upp med mätning av vibrationer och luftstötvåg har blivit allt vanligare på senare 

tid (Olofsson 2007). En fortsatt teknikutveckling av tändsystem och sprängämne i 

kombination med anpassad borrning bidrar till större kontrollerbarhet. Slutligen finns 
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också potential att utveckla borrning och sprängningen vidare genom att studera 

uppmätta data av omgivningspåverkan.  

5.3 ALTERNATIV TUNNELDRIVNINGSMETOD 

Examensarbetet behandlar alternativa tunneldrivningsmetoder som utförts vid det 

studerade projektet, Norrströmstunneln. De metoder som används är vajersågning och 

hydraulisk spräckning samt diskuteras tester med expanderande kemikalier. 

Litteratursökning i ämnet alternativa tunneldrivningsmetoder visade att 

dokumentation och utredningar finns i begränsad utsträckning. Den dokumentation 

som finns behandlar i första hand utförande ovan jord, vilket inte är helt jämförbart 

med utförande under jord. Under jord är berget ofta mer inspänt och gör därför 

utförandet mer komplext. Vajersågning under jord i Sverige utfördes första gången år 

1999 (UE2 2012), vilket skulle kunna förklara bristen på dokumentation eftersom 

metoden är relativ ny. Lika så hydraulisk spräckning är relativt ny metod vilket kan 

förklara bristen på dokumentation. En ytterligare orsak kan vara att varje utförande av 

alternativa metoder är mer eller mindre unik vilket försvårar en generalisering av 

utförandet och därmed försvåras möjligheter till att göra en jämförelse.  

I intervjumaterialet framkom att vajersågning och hydraulisk spräckning har 

tillämpats då konventionell tunneldrivning inte varit praktiskt genomförbart på grund 

av strikta riktlinjer för omgivningspåverkan. Omgivningspåverkan har varit både i 

form av direkt påverkan på omgivningen men också påverkan på omgivande 

befintliga konstruktioner.  Samtliga respondenter är enliga om att beslut om val av 

metod grundas i första hand på säkerhet för omgivande miljö. En mer omfattande 

erfarenhetsåterföring skulle kunna bidra till ökad effektivitet i utförandet av 

vajersågning och hydraulisk spräckning. Enligt (Westerlund och Westerlund 2011) är 

den stora fördelen med alternativa drivningsmetoder är dess minimala påverkan på 

omgivningen. Detta har bekräftats både vid observationer och i intervjumaterial. 

Författaren observerade dock en viss påverkan i form av oljud från 

skrotningsmaskinen som ofta används i samband med hydraulisk spräckning.  

5.3.1 Vajersågning 

Utförandet av vajersågning är mer eller mindre unikt vid varje utförande. Litteratur 

som behandlar utförande och planering av vajersågning är mycket begränsad och i 

intervjumaterial framkommer ett behov av uppföljning av vajersågning. Vid de 

studerade fallen framkommer utveckling och förbättring av metoden efter varje 

utförande, vilket tyder på att utförandet kan utvecklas och optimeras ytterligare i 

framtiden. Ökad effektivitet och säkerhet vid utförandet anses fördelaktigt för alla 

inblandade parter.  En respondent belyser att den största risken med vajersågning är 

svårigheterna i bedömning av tidsåtgång. Detta bekräftas i fallstudierna där 
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vajersågningen utfördes på likande vis med tidsåtgången skilde sig avsevärt från fall 

till fall.  

Inför varje utförande görs ett så kallat drivningsprogram där utförandet beskrivs 

stegvis. I utförda fallstudier visar sig samtliga utföranden skilja sig något från 

planeringen. Vajersågning har visat sig svårt att planera i detalj vilket kan innebära en 

tidsmässig risk för det aktuella projektet. Eventuellt skulle planeringen kunna 

förbättras om en mer omfattande erfarenhetsåterföring fanns. Detta skulle bidra till att 

visdomar från tidigare utförande fördes vidare. Detta finns till viss del idag, men 

mycket av kunskapen finns hos enskilda personer. En annan aspekt på 

planeringsskedet belyser en respondent som anser att alternativa utföranden alltid ska 

finnas. Genom att olika scenarier har planerats inför utförandet skulle konsekvenserna 

vid ett eventuellt driftstopp kunna reduceras. Vajersågning är idag till stor del en 

manuell metod som ställer stora krav på yrkesarbetarens erfarenheter. En ökad 

kontroll av vajern skulle kunna öka effektiviteten och minska risken för driftstopp 

menar en respondent. Det finns potential hos metoden med en vidare teknisk 

utveckling menar en annan.  

5.3.2 Hydraulisk spräckning 

Hydraulisk spräckning är en oerhört skonsam metod som enligt (Dittberner 2012) 

utförs förhållandevis ljudlöst, orsakar inga gaser eller vibrationer och stör övrig 

produktion minimalt. Denna uppfattning har till stor del bekräftats vid observationer 

och intervjuer. Det finns anledning att belysa det faktum att hydraulisk spräckning 

ofta används i kombination med skotning. Skrotningen medför en viss påverkan på 

omgivningen i form av oljud, vilket inte nämnts i den studerade litteraturen.  

Även utförandet av hydraulisk spräckning har visat sig svårt att planera i detalj. I 

fallstudien visar sig utförandet av det studerade fallet skilja sig något från 

planeringen. I intervjustudien framkommer att hydraulisk spräckning tillämpas då 

sprängning och sågning inte är praktiskt möjligt. Detta förklarar att trots att metoden 

är tidskrävande har den fördelar av dess låga omgivningspåverkan. En respondent 

belyser ett behov av ett mindre manuellt utförande av metoden, vilket skulle kunna 

effektivisera utförandet. Varje utförande är unikt och tillämpning av metoden under 

jord är relativt nytt vilket kan vara en förklaring till svårigheterna med exakt 

planering.  

5.3.3 Jämförbarhet 

Vid starten av examensarbetet fanns en idé om att jämföra olika drivningsmetoder i 

termer av tid och kostnad. Allt eftersom arbetet pågått har de studerade metoderna 

visat sig mer och mer olika och därmed svåra att jämföra. Idag ser författaren de 
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alternativa tunneldrivningsmetoderna snarare som komplement än konkurrent till 

konventionell tunneldrivningsmetod.  

Metoderna har till stor del olika användningsområden vilket diskuteras i kapitel 4.4.3. 

Det har tidigare konstaterats att en jämförelse av metoderna emellan är svårt. Det 

finns däremot mycket att vinna på vidare jämförelse mellan utförande hos för 

respektive metod. Mer omfattande erfarenhetsåterföring skulle kunna bidra till en mer 

exakt tidsplanering vilket också innebär en mer exakt ekonomisk planering vilket är 

fördelaktigt för projektets helhet. Eftersom författaren saknade kännedom om detta 

vid start, har inga tidsstudier rymts inom ramen för examensarbetet.  
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel besvaras examensarbetets forskningsfrågor som ställdes i kapitel 1.3. 

Slutligen diskuteras examensarbetets generaliserbarhet.  

6.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR 

Materialet i litteraturstudien i kombination med resultat från fall- och intervjustudie 

har resulterat i svar på de tidigare ställda forskningsfrågorna. Svaren redovisas nedan.  

1. Hur anpassas konventionell tunneldrivningsmetod vid arbete i känsliga 

miljöer med höga krav på omgivningspåverkan?  

 

Omgivningspåverkan orsakad av konventionell tunneldrivningsmetod minimeras med 

så kallad försiktig sprängning. Försiktig sprängning innebär åtgärder som vidtas för 

att minimera påverkan på omgivningen i form av buller, vibration, tryckvåg och 

stenkast (Johansson och Lind 2010). Omgivningspåverkan påverkas huvudsakligen 

av nedan nämnda faktorer. 

 

 Samverkande laddning 

 Detonationsförlopp 

 Frikopplingsgrad 

 

Dessa faktorer kan påverkas så att sprängämnets verkan på berget optimeras samtidigt 

som omgivningspåverkan minimeras. Detaljer kring försiktig sprängning finns i 

kapitel 3.3.3. I fallstudien belyses åtgärder som visade sig fungera för att sänka nivån 

av omgivningspåverkan, i detta fall främst av luftstötvåg. För att minimera risken för 

att sprängämnet trycks ut ur borrhålet vid detonation proppades borrhålen. I syfte att 

erhålla en kontrollerad laddningsmängd användes patronerat sprängämne. Enligt (K 

2012) påverkas magnituden av luftstötvågen främst av den samverkande laddningen. 

För att styra detonationsförloppet och minimera risken för samverkande laddning kan 

salvan kopplas med ett elektroniskt tändsystem, i det studerade fallet eDEVTM. 

Elektronisk programmering av salvan gör att detonationsförloppet sker exakt enligt 

programmering.   Detaljer kring de aktuella fallstudierna återfinns i kapitel 4.2.  
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2. Vilka alternativa drivningsmetoder används vid arbete i känslig miljö med 

höga krav på omgivningspåverkan? 

Vajersågning och spräckning med hydrauliska kilar är de två metoder som 

förekommer mest frekvent vid projektet Norrströmstunneln. Totalt har ett tiotal 

sågningsarbeten och två spräckningsarbeten utförts. Vajersågning av berg under jord 

har blivit en vanligare metod på senare tid, den första vajersågningen utfördes vid 

Södra Länken år 1999. Metoden innebär att en diamantklädd vajer dras genom 

förborrande kärnborrhål som genom roterande nötning sågar sönder berget. 

Vajersågning kan utföras med dragande vajer eller tryckande vajer, så kallat 

BlindCut. I examensarbetet har fallstudier endast gjorts på utförande med dragande 

vajer, vilket förklarar att BlindCut inte behandlas vidare.  Metoden anses vara 

skonsam med en minimal omgivningspåverkan. Teoretisk bakgrund kring 

vajersågning återfinns i kapitel 3.4.1 och fallstudierna av vajersågning redovisas i 

kapitel 4.3. 

 

Spräckning med hydrauliska kilar bygger på teorin kring spänningstillståndet på 

randen av ett cirkulärt hålrum. Hydrauliska kilar som placeras i förborrade hål 

trycksätts i syfte att överskrida bergets draghållfasthet vilket orsakar sprickbildning i 

berget. Det vanligaste användningsområdet för späckning med hydrauliska kilar är 

justering av tunnelkonturer och bergväggar. Metoden är mycket skonsam och ger ett 

litet styckfall samtidigt som omgivningspåverkan är minimal. Hydraulisk spräckning 

utförs ofta i kombination med skrotning. I fallstudien har ett fall av hydraulisk 

spräckning studerats, detaljer redovisas i kapitel 4.3.3. 

 

Tester har utförts med expanderande kemikalier, så kallad snigeldynamit. Metoden 

innebär att för-borrande hål fylls med en kalkbaserad massa som expanderar vid 

härdning. Expansionen kan ge upphov till tryck på 80 MPa vilket är tillräckligt för att 

spräcka små volymer av berg. Eftersom metoden är mindre kraftfull, dyr och 

tidskrävande är användningen vid underjodsprojekt begränsad.  

 

3. Hur kan tunneldrivningsmetoderna jämföras och utvärderas? 

De tunneldrivningsmetoder som behandlas i examensarbetet visade sig svåra att 

jämföra i termer av tid och ekonomi. Allt eftersom arbetet pågått har de studerade 

metoderna visat sig mer och mer olika och därmed svåra att jämföra. Idag ser 

författaren de alternativa tunneldrivningsmetoderna snarare som komplement än 

konkurrent till konventionell tunneldrivningsmetod.  

Generellt sätt kan det konstateras att konventionell tunneldrivning är den mest tids- 

och kostnadseffektiva metoden följt av vajersågning och mest tidkrävande anses 

hydraulisk spräckning vara. De studerade fallen av vajersågning skiljer sig så mycket 

i tidsåtgång att en jämförelse i detta fall inte anses vara relevant. Orsaken till att 

tidsåtgången för vajersågning skiljer sig så kraftigt är att varje utförande är unikt och 

mer eller mindre komplikationer uppstår under arbetets gång. Det är vanligt att berget 
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kilas fast på grund av en rörelse i berget och vidare arbete kan bli tidskrävande. 

Slutligen har ett fall av hydraulisk spräckning studerats samt diskuterats i 

intervjustudien. Metoden kan konstateras som den mest tidskrävande vilket kan 

förklaras av att metoden till stor del utförs manuellt. Konventionell 

tunneldrivningsmetod medför stor påverkan på omgivningen vilket kan vara en 

begränsande faktor vid drivning i tätort. De alternativa metoderna är som ovan 

nämnts mer tidkrävande men har också den stora fördelen att dess 

omgivningspåverkan är minimal. Vid en jämförelse av de olika metoderna är 

omgivningspåverkan en viktig faktor, alternativa utförande begränsas inte till några 

fasta tider för utförande såsom sprängning. 

 

4. Hur avgörs vilken metod som skall användas, vad påverkar beslutet?  

Val av metod skiljer sig mellan varje projekt, inledningsvis kan det konstateras att 

beslutsprocessen skiljer sig vid olika entreprenadformer. Detta förklaras närmare i 

kapitel 4.4.3. I intervjumaterialet framkommer en gemensam uppfattning hos 

respondenterna vid det studerade projektet att allteftersom problemställningarna 

dyker upp diskuteras val av metod. Respondenterna som medverkat i studien anser att 

alternativa drivningsmetoder ska användas då konventionell drivningsmetod inte är 

möjligt på grund av strikta krav på skadezon och omgivningspåverkan. Vidare anses 

alternativa metoder lämpliga vid ett svårt utförande med liten bergtäckning där det 

finns risk att konventionell metod kan skada omgivningen. Att tillämpa alternativa 

drivningsmetoder är ett sätt att eliminera risk för skador på en känslig omgivning och 

i många fall finns inget annat alternativ vilket gör tid- och kostnadsaspekten skuggas 

över av riskaspekten. 

Vajersågning anses lämpligt då det finns två fria ytor och utrymme för etablering av 

sågutrustningen. Dålig bergkvalitet kan påverka vajersågning negativt då det råder 

högre risk att vajern går av. Vid mindre bergvolymer anses hydraulisk spräckning 

lämpligare eftersom etableringskostnaden är mindre och metoden lämpar sig främst 

för mindre bergvolymer.  

6.2 GENERALISERBARHET 

Examensarbetets resultat bygger på en begränsad mängd fallstudier vilket gör att 

resultatet till stor del är knutet till de studerade fallen. Som tidigare nämnts är varje 

utförande unikt vid alternativ tunneldrivning vilket gör att det är svårt att ta fram 

generella siffror som resultat. Däremot kan generella tendenser identifieras och 

användas i andra liknande fall.   
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8 BILAGOR 

8.1 BILAGA A 

FALLSTUDIER ALTERNATIVA METODER 

Benämning och tid för utförande fall 1-4 alternativa metoder 

Fall 1 Augusti 2012 Södra Mellanplan försörjningskulvert Konventionell drivn. 

Fall 2 Sommar 2011 Brandventilationsschakt centralplan Vajersågning 

Fall 3 Juli 2012 
Hisschakt mellan centralplan och 

plattformsrum 
Vajersågning 

Fall 4 Juni 2012 Del av hisschakt vid T-blå 
Vajersågning + 

hydraulisk spräckning 
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8.2 BILAGA B  

INTERVJUSTUDIE 

8.2.1 MEDVERKANDE RESPONDENTER 

Nedan redovisas medverkande respondenter samt datum för intervju. 

 

8.2.2 INTERVJUUNDERLAG 

Vajersågning 

 Fördelar 

 Nackdelar 

 Risker 

 Begränsningar 

 Användningsområde 

 Planering av utförande 

 Erfarenheter 

Hydraulisk spräckning 

 Fördelar 

 Nackdelar 

 Risker 

 Begränsningar 

 Användningsområde 

 Planering av utförande 

 Erfarenheter 

Val av metod 

Kategori Yrkesroll Datum 

Beställare Byggledare  2012-08-07 

Entreprenör 1 Produktionschef 2012-07-10 

Entreprenör 2 Entreprenadingenjör 2012-07-03 

Entreprenör 3 Blockchef Berg Löpande frågor 

Entreprenör 4  Bergarbetare 2012-07-05 

Teknisk konsult Tekniskt Stöd 2012-08-08 

Underentreprenör 1 Hydraulisk spräckning Löpande frågor, telefon 

Underentreprenör 2 Vajersågning 2012-09-06 (telefon) 
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 Vem fattar beslut om val av metod? 

 När fattas beslut om val av metod? 

 Vad baseras beslutet på? 

 Finns det skillnader beroende på entreprenadform? 

Tillämpning av alternativa tunneldrivningsmetoder 

 När är konventionell tunneldrivningsmetod ett olämpligt alternativ? 

 När är vajersågning lämpligt? 

 När är hydraulisk spräckning lämpligt? 

 Kan metoderna kombineras? 

Framtida användning av alternativa tunneldrivningsmetoder 

 Framtida användning av vajersågning? 

 Framtida användning av hydraulisk spräckning? 

 Framtida användning av andra alternativa metoder? 
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8.3 BILAGA C  

OMGIVNINGSPÅVERKAN: BULLER 

Utdrag från Naturvårdsverket 

 

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på 
stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis 
kontor. 
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8.4 BILAGA D  

8.4.1 FALLSTUDIE: Konventionell tunneldrivning 

Kostnaderna är beräknade utifrån dokumentation av utförd borrning och sprängning. 

De priser som använts är rekommenderade priser från Orica Mining Service för 

sprängämne och tändsystem samt erfarenhetsbaserade priser från Norrströmstunneln 

för borrning.  
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8.4.2 FALLSTUDIE: Anpassning av borrning och sprängning 

      

VIBRATIONER LUFTSTÖTVÅG 

Nr Typ 

Antal 

hål Laddmängder (kg/hål) 

Max 

samverkande 

laddning 

(kg/m3) 

Total laddning                      

(kg) 

Högst värde 

(mm/s) 

Avstånd 

till mätare 

Mätare 1 

(Pa) 

Mätare 2 

(Pa) 

 NONEL   4,50 176,10 22,00 30,72 x x 

 NONEL 37 Kemix 17 1,3  Dynorex 25 mm 0,34 resp 0,17 2,48 9,70 8,90 34,94 x x 

1 NONEL 10 Dynorex 25mm 0,68 Dynorex 32 mm 0,29 0,97   6,75 39,94 x 808 

2 NONEL 10 Dynorex 25mm 0,68 Dynorex 32 mm 0,29 1,25 9,70 5,90 30,81 250 346 

3 NONEL 10 Dynorex 25mm 0,68 Dynorex 32 mm 0,29 1,25 9,70 7,40 31,5 245 318 

4 EDEV 14 Dynorex 25mm 0,68 Dynorex 32 mm 0,29 1,25 17,50 9,90 31,5 173 228 

5 EDEV 16 Gurit 17mm 0,66 Dynorex 32 mm 0,3 1,40 15,36 5,35 31,5 x 200 

6 EDEV 23 Gurit 17mm 0,66 Dynorex 32 mm 0,3 1,40 22,08 4,80 31,5 194 181 

7 EDEV 9 Gurit 17mm 0,66 Dynorex 32 mm 0,3 1,00 8,64 3,05 31,5 138 175 

8 EDEV 23 Kemix 17 0,42 DynoRex 32mm 0,3 0,7 16,56 6,20 31,68 223 238 

9 EDEV  36  Dynorex 32mm 1,05, Kemix 17 0,21  0,7  25,92  x  x 259 203 

Avstånd till vibrationsmätare ökade minimalt, påverkan anses obetydlig 

Avstånd till luftstötsmätare registreras ej 

x = Ingen uppgift 

1. Luftstötmätare Vasagatan 20T Hotell Terminus Rum 210 

2. Luftstötmätare ovan rulltrappschakt OP6 

Vibrationsmätare Scandic Continental Vasagatan 
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8.5 BILAGA E 

8.5.1 RITNINGAR I STÖRRE SKALA 

 

 

 

 

 

 

 

Vajersågning schematiskt utförande (DWTeknikk 2012) 

 

Översiktbild Norrströmstunneln  
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Översikt fallstudie fall 2-4  


