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FÖRORD 

Skador på byggnader och andra anläggningar i samband 

med sjunkande grundvattennivåer började uppmärksammas 

vid mitten av 1960- talet. Speciellt uppmärksammade 

blev de konsekvenser som läckande bergtunnlar kom att 

medföra. Dessa problem, som i stor utsträckning gäl l er 

sättningar inom l erområden , gör att det finns ett be 

hov av mätni ngar och uppföljning för att belysa sam

banden mellan grundvattensänkning och sättningar. 

Förberedelserna till detta projekt startade redan i 

slutet av 1969. Projektarbetet kunde sättas igång i 

början av 1970 och avsåg till en början mätningar av 

sättningar och portrycksförändringar i lera i samband 

med utsprängning av en bergtunnel på norra Hisingen i 

Göteborg. 

Under hösten och vintern 1971/72 påbörjades, på upp

drag av Göteborgs VA- verk, undersökningar av berg

grunden såväl i tunneln som ovan mark. Detta material 

kunde ställas till vårt förfogande, vilket skapade 

förutsättningar för jämförande studier av grundvatten

sänkningens beroende av berggrundens egenskaper . 

Under 1972 utökades projektet till att även omfatta 

dessa jämförande studier, varvid tidplanen för projek

tet blev förlängd . Fä l tmätningarna har pågått till 

och med maj 1974. 

statens råd för byggnadsforskning (BFR) har genom an

slag bidragit till projektets finansiering. Ett varmt 

tack riktas t i ll Göteborgs Förorters Ingenjörskontor , 

som delvis på egen bekostnad svarat för större delen 

av fältarbetet, och till Göteborgs VA- verk, som till

handhållit erforderligt underlagsmaterial. 

Linköping i mars 1977 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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SUMMARY 

GROUND WATER LOWERING AS A CONSEQUENCE OF TUNNEL 

BLASTING 

Per Ahlberg & Tom Lundgren 

A hard rock tunnel for multi- purpose use on the 

northern part of Hisingen near Kungälv (the Rödbo 

tunnel) was projected about the turn of the year 

1969/70 and was blasted during August 1970 - March 

1972 . By means of measurements of ground water table, 

pore pressure and land subsidence it has been possible 

to elucidate roughly the extension and the effects in 

clay areas of the ground water lowering which was the 

result of the tunnel blasting. Since the rock condi 

tians in the mentioned area are well-known both by 

engineering geological investigations in connection 

with projecting and by geological mapping of the com

pleted tunnel it has also been possible to study the 

relation between ground water lowering and rock quality. 

The variations of the ground water table have been 

analysed on the basis of the following material: 

o 	 Measured precipitation and calculated "net precipi

tation " at the SMHI - station 7147 Säve 

o 	 Ground water table measurements in the SGU ground 

water net area Harestad 

o 	 Ground water table measurements in about 60 pro

ductian wells within the concerned precipitation 

area (most of them in soil) 

• 	 Ground water table in pipes driven through the soil 

profile in 10 points near the tunnel line 

• 	 Pore pressure measurements on 4 levels in 3 of the 

above mentioned points 

o 	 Subsidence measurements on 1-3 levels in 9 of the 

above mentioned points 
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• 	 Ground wat er table measurements and depth penetra

tion velacity in 3 percussive drilled wells in the 

rock near the t unnel line 

• 	 An engineering geological key map of the area with 

i ndications of rock, moraine, sand, clay and 

tectonical zones 

• 	 Cl assificati on of the area in 3 rock quality zones 

The analysis has resulted in: 

• 	 A schematic draw down curve along the crush zones 

penetrat ed by the tunnel 

• 	 Schematic p l ans of the soil areas suffered from 

ground water lowering at 6 different periods of the 

blasting of the tunnel and about 2 years after the 

completed tunnel works 

• 	 Table and diagram of the land subsidence related to 

ground water lowering and the thickness of the clay 

layer 

• 	 Pore pressure isochrenes in the vertical section 

for 3 points about 0-3 years after the beginning 

of the ground water lowering 

• 	 An estimation of the influe nce of existing r ock 

quality on the ground water lowering 

• 	 Viewpoints on the estimation of the influence area 

for ground water lowering 

Key words: tunnel blasti ng, ground water lowering, 

rock qua l ity , pore pressure , settlements, measurements 
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SAMMANFATTNING 

Skador på byggnader och andra problem i samband med 

sjunkande grundvattennivåer började uppmärksammas vid 

mitten av 60- talet. Främsta orsaken var sättningsska

dor som hade samband med bergtunnlar . Skadorna med

förde önskemål om mätningar och utredningar om vad 

som kan inträffa vid tunnelbyggande. 

Ett lämpligt objekt för mätningar av grundvattensänk

ningar, portrycksändringar och sättningar i lerterräng 

blev den gemensamhetstunnel i berg som vid årsskiftet 

1969/70 projekterades på norra Hisingen i Göteborg. 

Berggrunden i anslutning till tunnelsträckningen har 

undersökts med avseende på bergarter, sprick-, kross 

och lerzoner genom ovanjords- och tunnelkartering. Mät

ningar av grundvattens·tånd, portryck och sättningar 

har utförts i 10 punkter under perioden maj 1970 

maj 1974 . Rapporten redovisar dels erhållna mätresul

tat och dels jämförelser mellan bergkvalitet och 

grundvattensänkning. 

Syfte 

Projektets mål har varit: 

• 	 att belysa grundvattensänkningens utbredning i plan 

och höjd kring en tunnel under och efter utspräng

ning 

• 	 att registrera portrycksförändringar och sätt 

ningar i ett antal punkter och därmed belysa grund

vattensänkningens effekter inom främst lerområden 

• 	 att med ledning av tillgänglig dokumentation be 

träffande bergarter och diskontinuiteter i berg

grunden belysa bergkvalitetens inverkan på grund

vattensänkningen 
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Tunneldata 

Tunneln är en s k gemensamhetstunnel för tele-, vatten

och avloppsledningar och sträcker sig grovt sett mel

lan Göddered och Rösbo på norra Hisingen, se FIG l. 

Byggherre är Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag 

(GRYAAB). Längden är ca 2.760 m och teoretiska tvär

snittsarean ca 15m2 
• Tunnelutsprängningen skedde 

från augusti 1970 och fram till maj 1972. Mycket då

ligt berg med kraftiga vattenläckage förekom på en ca 

400 m lång sträcka i den sydöstra delen av tunneln 

(Rösbo). 

Geologi och hydrologi 

Topografin uppbyggs av långa bergryggar med mellan

liggande dalgångar, vilka i stort sett har nord-syd

lig utsträckning, se FIG 3. Bergryggarna är tvärt av

huggna av ungefär ost-västliga, trängre dalgångar. I 

skärningen mellan dalgångarna har större bäcken ut

eroderats. Området är inte bebyggt i någon större ut

sträckning. 

Berggrunden uppbyggs huvudsakligen av gnejs av olika 

typer. Bergartsgränser och bergstruktur (skiffrighet 

och stänglighet) stryker i stort sett i nord-sydlig 

riktning. Bergpartiet kring den sydostliga tunnel

grenen omfattar en mylonitisk (mikrobreccierad och 

hopläkt) gnejs, ofta också makrobreccierad och samman

läkt av kalcit. De tektoniska svaghetszonerna i berg

grunden, se FIG 2, utgörs här dels av ungefär nord

sydliga överskjutningszoner (parallellt med skiffrig

heten), dels av vertikala ost- västliga tensions

skjuvzoner. Endast en bredare vertikal, ren skjuvzon 

har påträffats i tunneln. 

De större dalgångarna och bäckena mellan de lång

sträckta bergsryggarna är huvudsakligen fyllda med 

lera, som i allmänhet är underlagrad av morän- eller 
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grovt friktionsrnaterial, se FIG 2. Lermäktigheter på 

upp till 13m har uppmätts. Områdets sydöstra del 

tangeras av den drurnlinliknande Ellesbo-bildningen, 

som uppbyggs av varierande material (t ex morän, is

älvsgrus och välsorterad sand) av ofta betydande mäk

tighet. Bergplintarna täcks åtminstone delvis av 

tunna, osammanhängande morän- och svallgruslager. I 

de högre belägna, mindre dalgångarna kan mäktigheten 

hos dessa jordlager vara något större. 

Tunnelsträckan berör ett nederbördsområde som är ca 

3,5 krn2 stort och som i öster gränsar till Göta Älv 

och i norr till Nordre Älv. Tunneln och alla observa

tionspunkterna ligger således inom ett område med en 

naturlig, generell grundvattengradient mot norr och 

öster. Den normala årsnederbörden vid den närliggande 

SMHI-stationen Säve är 661 mm. Under perioden 1968 

första hälften av 1974 förekorn inga extrema neder

bördsavvikelser under längre perioder. 

Grundvattensänkning och sättningar 

Observationsnätet har omfattat tio särskilda punkter 

för mätning av grundvattennivå och sättningar i jord

lagren samt tre punkter för mätning av grundvatten

nivån i berg. Samtliga punkter har legat i anslutning 

till tunnelsträckningen (RITN NR 1). 

Vid tunnelutsprängningen har grundvattennivån sjunkit 

i varierande grad, delvis som en direkt följd av 

tunnelfrontens läge (se vidare nedan). Liten eller 

ingen grundvattensänkning har registrerats i tre 

punkter och här har ej heller erhållits några sätt

ningar. En måttlig avsänkning (ca 2 m) har uppmätts 

i fyra punkter och här har sättningarna efter 36 mån 

varierat mellan 2 och 37 mm. Dessa sättningar har, 

utom i ett fall, därefter nästan helt upphört. I 

resterande tre punkter har avsänkningen blivit stor, 

upp till 3 m, med stora sättningar som följd. Efter 
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36 mån uppgick sättningarna till mellan 70 och 150 mm 

och tycks fortsätta med 1,5 a 2 mm/mån. I en av berg

brunnarna sjönk vattennivån 40 m. Mätvärdena och andra 

data redovisas i TAB 4. 

Portrycksförändringarna i leran har mätts i tre punk

ter, där lermäktigheten uppgår till 10 a 11 m. I en 

punkt (104) har grundvattennivån i friktionsjorden 

under leran sjunkit något och dessutom varierat. Även 

portrycken i leran har sjunkit och varierat i för

hållande till detta. I de två andra punkterna (107 

och 109), där grundvattennivån sjönk 10-13 m, har por

trycken minskat med 4-5,5 m v.p. i de djupare ler

lagren efter ca 40 månader. Portrycksvariationerna på 

olika djup redovisas i FIG 13-15. 

Grundvattenstånden har också registrerats i ett 60-tal 

brunnar inom området. De flesta av dessa brunnar är 

jordbrunnar som producerar färskvatten till enskilda 

hushåll eller fritidshus. 

Genom att ställa grundvattenavsänkningen i observa

tionsrör och brunnar i förhållande till deras avstånd 

till tunneln, räknat längs krosszonerna, har det va

rit möjligt a tt rekons t ruera några principiella "av

sänkningstrattar", se FIG 5. Dessa har bildat under

lag för en tolkning av den principiella avsänkningen 

i krosszonerna kring tunneln. I tolkningen har hänsyn 

tagits t ill enskilda grundvattenstånd i registrerade 

observation srör och brunnar. storleken av avsänkningen 

har också varierat med tiden. I allmänhet har rören 

och brunnarna samvarierat i detta avseende, varför 

flera principkartor över avsänkningens utbredning måste 

konstrueras (FIG 6-12). 

Bergkvalitet - grundvattensänkning 

Berggrunden kring tunneln har indelats i tre bergkva

litetsområden, se FIG 4. Indelningen baseras dels på 
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de berggrundsgeologiska förhållandena, dels på inträf

fade läckage och utförda åtgärder i tunneln. Område 

(norra delen av tunneln) karaktäri seras av relativt 

låg frekvens sönderkr ossat berg, l erzoner och läckage

punkter med rinnande vatten. Förstärknings- och tät

ningsåtgärderna är ej särskilt omfattan de. Inom områ 

de 2 (mellersta tunne l delen ) har l ånga sträckor blivit 

i n jekterade och betongförs t ärkta på grund av blockigt 

och sönderkrossat berg. Öppna, tvärande slag är rik

ligt förekommande inom detta område. 

De största tekniska problemen och den lägsta driv

ningshastigheten uppträdde inom område 3. Detta hängde 

uppenbarligen samman med bergartstypen - den breccie

rade, mylonitiserade gnejsen, som innebar sönderbru

tet, lerigt och vattenförande berg. På grund av kon

tinuerlig betonginklädning under utsprängningen har 

förhållandena här tyvärr blivit dåligt dokumenterade. 

Grundvattensänkning har registrerats i alla tre berg

kvalitetsområdena, jfr FIG 4 med t ex FIG 11 . Gene

rellt har grundvattensänkningen spridit sig längs 

krosszonerna, efter hand som dessa har nåtts av tunneln. 

Många avsänkta brunnar och rör har reagerat olika i 

fråga om storl ek på och tidpunkt för avsänkning. Detta 

synes be ro dels på olika avstånd till t unne ln, de ls på 

olika god konnektian me llan de vattenförande enheterna 

i jord och berg. I berg har uppenbarli gen lersla g och 

lerzoner haft en tät ande inverkan på grundvatte nström

ningen. 

Al lmänt har vatten l äckage och grundvattensänkning 

skett längs såvä l överskjut ningszoner som vertikala 

tensions- skjuvzoner. Den senare typen av zon tycks ha 

större förutsättningar för stora läckage än den förra. 

Den vertikala, renodl ade typen av skjuvzon (område l) 

inn ebar måttligt l äckage och synes inte heller ha med

fört någon avsänkn ing. 
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Inom område l har läckagen huvudsakligen varit kon

centrerade till de större krosszonerna. De största 

läckagen tycks ha inträffat inom område 2 och 3. Snab

ba växlingar mellan avsänkta och icke avsänkta partier 

förekommer på den östra sidan om tunneln i den södra 

delen av område 2. Detta beror sannolikt på den höga 

frekvens lerslag och lerzoner (ungefär öst-västliga) 

som här alternerar med parallella, öppna, vattenfö

rande sprickor och krosszoner. 
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l BAKGRUND 

1.1 Projektets tillkomst 

Frågor kring sättningars storlek och tidförlopp, sär

skilt beträffande l erjordar, har alltid varit ett 

aktuellt forskningsfält inom institutet och många 

sättningsmätningar har utförts på olika byggnadsverk . 

Problem och skador i samband med sjunkande grundvat

tennivåer började uppmärksammas vid mitten av 60- talet. 

Speciellt uppmärksammades de konsekvenser läckande 

tunnlar medförde. 

SGI har länge ansett det angeläget med en praktisk be

vakning och uppföljning av grundvattensänkningars kon

sekvenser för lerområden, särskilt beträffande por

trycksförändringar och sättningar. Ett lämpligt objekt 

för en sådan uppföljning blev den ca 3 ~n långa gemen

samhetstunneln i berg, belägen på norra Hisingen inom 

dåvarande Kungälvs stad (numera Göteborgs kommun) , för 

vilken projekteringen pågick vid årsskiftet 1969/70, 

se FIG l. 

Geologiska och seismiska undersökningar samt berg

kontrollborrningar hade utförts, och resultaten visade 

att det fanns förutsättningar för att den planerade 

tunneln skulle medföra en sänkning av grundvattennivån. 

På inrådan av STEGA- gruppens dåvarande kontaktman i 

Göteborg (Gert Knutsson, numera SGU) hade ett antal 

grundvattenobservationsrör installerats inom de områ

den som kunde tänkas bli påverkade av en grundvatten

sänkning. Det aktuella området var också lämpat för 

en uppföljning av portrycksförändringar och sättningar, 

då ett antal lerfyllda svackor och dalgångar förekom 

i tunnellinjen (FIG 2) . 

Projektarbetet startades i februari 1970, mätsystemet 

installerades i april 1970 och tunneldrivningen på

börjades i augusti i samma år. 
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Under hösten och vintern 1971/72 undersöktes berg

grunden i anslutning till tunnelsträckningen med av

seende på bergarter, sprick-, kross- och lerzoner 

genom ovanjords- och tunnelkartering. Dessa undersök

ningar utfördes och sammanställdes av sydsvenska 

Ingenjörsbyrån (SIB) på uppdrag av Göteborgs VA-verk. 

Genom att detta material ställdes till institutets 

förfogande skapades förutsättningar för att även göra 

en järnförande studie mellan å ena sidan berggrundens 

egenskaper och å den andra grundvattensänkningar och 

sättningar. 

Under 1972 utökades projektet till att även omfatta 

dessa järnförande studier. Tidplanen för projektet 

blev härigenom förlängd. Mätningarna i fält av grund

vattenstånd, portryck och sättningar har pågått till 

och med maj 1974. 

1.2 Planering och finansiering av projektet 

statens råd för byggnadsforskning (BFR) har genom an

slag bidragit till projektets finansiering. 

Göteborgs Förorters Ingenjörskontor har, delvis på 

egen bekostnad, svarat för geotekniska undersökningar 

och installationer av rnätutrustningen. 

Kungälvs kornmun har svarat för insamlingen av mät

resultat från fä ltet. 

Göteborgs VA-verk har tillhandahållit erforderligt 

underlagsmaterial. 

SGI har svarat för projektledning, utredningsarbete 

och rapportering. 

1.3 Utredningsunderlag 

Som underlag för beskrivning och utvärdering av de 
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geologiska och geohydrologiska förhållandena har föl


jande material använts: 


Sydsvenska Ingenjörsbyrån (SIB), 1969: 


Kungälv stad. Bergtunnlar inom Rödbo-området. Geolo


gisk-tektonisk undersökning. (Inkluderar seismiska 


profiler och bergkontrollborrning.) 


SIB, 1971: 


GRYAAB. PM beträffande bearbetning och utvärdering av 


vattenståndsobservationer inom Rödbo-området. 


SIB, 1972: 


GRYAAB. Utlåtande beträffande grundvattenförhållandena 


inom området kring gemensamhetstunneln Göddered-Rösbo. 


SIB, 197 2: 


GRYAAB. Spillvattentunnlar till Rya-verket. Gemensam


hetstunnel Göddered-Rösbo. Geologisk kartering. (Redo


visar även förstärkning och injektering i tunneln.) 


SGI, 1973: 


Lerzoner i berganläggningar. Lerförekomster i Göte


borgsområdets berggrund·- ovan- och underjordsstudier. 


SMHI, 1968-1974: 


Uppgifter om temperatur och nederbörd för station 


7147, Säve. 


SGU, 1971·-1974: 


Uppgifter om grundvattenstånd, område Harestad i SGU 


grundvattennät, Kungälvs kommun. 


Göteborgs Förorter, 1970: 


Gemensamhetstunnel Göddered-Rösbo. Plan- och profil 


ritningar, VA 01-11, t illhörande anbudsunderlag. 
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2 

Målsättningen för projektet kan delas upp i följande 

delmål. 

Delmål l har varit att belysa grundvatttensänkningens 

utbredning i plan och höjd kring en tunnel under ut

sprängning. 

Delmål 2 har varit att registrera portrycksförändring

ar och sättningar i ett antal punkter och därmed be

lysa grundvattensänkningens effekter inom främst ler

områden. 

Delmål 3 har varit att med ledning av tillgänglig do

kumentation beträffande bergarter, sprick-, kross

och lerzoner belysa bergkvalitetens inverkan på grund

vattensänkningen. 

3 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

3.1 Geologiska undersökningar ovan mark 

Med anledning av tunnelns byggande har två berggrunds

geologiska undersökningar (karteringar) företagits 

ovan mark. Den första (från 1969) ingick i projekte

ringen av tunnlar för Kungälv stad på norra Hisingen 

och utfördes av sydsvenska Inge njörsbyrån (SIB) i 

Göteborg. Den andra undersökningen har utförts av SGI 

längs själva tunn e l sträckningen under tunnelns ut

sprängning i syfte att j ämföra ovanmarks- och under

marksförhållandena vad gällde leromvandlat berg. 

I SIB:s undersökning redovisas en översiktskarta i 

skala 1:4 000, där bergplintar, bergarter, överskjut

nings- och sprickzoner, strykning och stupning samt 

seismisk gånghastighet har markerats. Till kartan hör 

också en beskrivning, där bergkvaliteten karaktärise

ras och de förutsedda svårigheterna diskuteras. För

utom översiktskartan har en preliminär arbetskarta i 
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samma skala som översiktskartan funnits tillgänglig. 

På denna är även ungefärliga lerdjup markerade. 

SGI:s undersökning längs tunnelsträckningen omfattade 

ungefär samma geologiska enheter som redovisats på 

SIB:s översiktskarta. Några större skillnader i resul

taten föreligger inte. 

3.2 Undersökningar i tunneln 

Under utsprängningsperioden utfördes geologisk tunnel

kartering varannan eller var tredje vecka, främst med 

avseende på diskontinuiteter i berggrunden. Därvid 

markerades bergarter, krosszoner, lerzoner, vatten

läckage, genomgående och kraftiga slag, sprickfyllna

der m m. Den sträcka som hunnit sprängas ut mellan 

karteringstillfällena renspolades alltid före karte

ringen. Längden av sträckorna varierade kraftigt 

(10-250 m), främst beroende på stora skillnader i 

bergkvalite. 

Karteringen omfattade en av väggarna och taket. Den 

södra delen av tunneln har blivit mycket dåligt doku

menterad, eftersom den dåliga bergkvaliteten på en 

längre sträcka fordrade mycket försiktig borrning och 

sprängning med omedelbar förstärkning. Vid karterings

tillfällena var därför sällan något berg blottat i 

tunneln på denna sträcka. En besiktning av tunnelns 

botten och samlade iakttagelser har emellertid kunnat 

utnyttjas för framställning av en schematisk tunnel

karta över den södra tunneldelen. 

Även om intervallen mellan tunnelkarteringarna varit 

relativt korta, har ibland väsentliga data ej kunnat 

dokumenteras. Först bör nämnas att ganska mycket b erg 

visade sig vara så dåligt (t ex krosszoner och slag 

med stora vattenläckage eller kraftiga l erzoner) att 

driftförstärkning i form av sprutbetong erfordrades 

omedelbart efter genomdrivning. Även om man försökte 
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spara en del av de dåliga partierna för karteringen, 

har en del viktig information gått förlorad. För det 

andra observerades ganska ofta vid karteringen att 

öppna sprickor, som borde ha fört vatten, var torra 

och ibland företedde tecken på att vatten hade runnit 

eller sipprat fram. Detta tyder på att grundvatten

ytan, ganska snart efter indrift, i flera avsnitt bli 

vit avsänkt ner till tunnelsulan, varför vattenläckage

punkterna i dessa avsnitt ej blivit dokumenterade. 

3.3 Undersökningar i brunnar, rör och borrhål 

I samband med projekteringsarbetet för tunnlarna inom 

Rödbo- området upprättades ett program för undersökning 

av grundvattenförhållandena kring dessa tunnlar. 

Detta skulle omfatta: 

l. 	 Inventering av befintliga brunnar i anslutning 

till tunnlarna. 

2. 	 Kompl etterande rördrivning i jord. 

3. 	 Borrning av grundvattenobservationshål i berg. 

4. 	 Kontinuerliga vattenståndsmätningar i brunnar, 

rör och berghål. 

En PM beträffande bearbetning och utvärdering av 

vattenståndsobservationerna inom Rödbo-området utfär

dades av SIB 71-07-07. Där redovisas hur undersök

ningarna enligt punkterna 1-4 utförts. Bl and annat 

finns data om inventerade brunnar (67 st), komplet

terande observationsrör i lösa avlagringar (10 st) 

och borrade bergbrunnar (3 st) . Observationspunkter

nas lägen redovisas här på RITN NR l . 

Grundvattenståndsobservationerna påbörjades i augusti 

1969. Av tillgängliga protokoll och diagram framgår: 

e att observationer inte företogs över hela observa

tionsnätet från början, utan endast i närheten av 

påslagen 
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e 	 att observationer i stort sett företogs var l4:e 

dag 

• 	 att exakt e kvidistanta tidsintervall ej föreligger 

me l lan observat ionerna 

• 	 att vissa avbrott finns i mätserierna 

• 	 att observati onerna varade olika länge. 

Redan i nämnda PM har utförts en analys av grundvatten

ståndsmätni ngarna för perioden augusti 1969- oktober 

1970. Man kunde särskilja 8 olika fluktuationstyper 

bland mätserierna. Nämnas bör, att de flesta brunnar 

som utnyttjats för vattenståndsmätning har varit i 

produktion, varför värdena är ganska osäkra. 

På 	uppdrag av Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag 

(GRYAAB) utförde SI B senare en bedömning av grund

vattenförhållandena inom området kring gemensamhets 

tunneln Göddered- Rösbo. Utlåtandet redovisades i okto

ber 1972 och omfattade beskrivning av området , neder

bördsförhållande, grundvattenståndets fluktuationer, 

befintliga vattentäkter samt en geohydrologisk bedöm

ning. 

3.4 	 Mätningar av vattenstånd, portryck och 

sättningar 

Institutets mätningar av grundvattennivåer , portryck 

och sättningar har utförts i tio punkter i anslutning 

till tunnellinjen. Punkterna är betecknade 101- 110 . 

Härtill kommer tre punkter lll- 113, som utgörs av 

brunnar i berg (~ 110 mm) vilka efter jord- bergsonde 

ring borrats ned til l tunnelnivån. Dessa senare har 

enbart använts för mätning av grundvattennivån i berg 

och omfattar inga andra installationer . Punkternas 

lägen i plan redovisas på RITN NR l. 

Grundvattenståndsrören i punkterna 101-110 bestod av 

2« - rör med filterspets, vilka fördes ned i genomsläpp
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liga jordlager ovan berg med hjälp av jord-bergsond. 

Dessa observationsrör, liksom bergbrunnarna, hade re

dan etablerats när institutet beslöt ta upp projektet. 

För att finna lämpliga punkter för installation av 

portrycks- och sättningsmätare utfördes viktsondering 

i punkterna 101-110 och provtagning med standardprov

tagare i punkterna 104- 107 och 109. sättningsmätare 

installerades i samtliga punkter utom 105, där ter

rängen utgjordes av ett fastrnarksområde. Portrycks

mätare installerades i punkterna 104, 107 och 109. En 

översikt av installationernas omfattning i de olika 

punkterna redovisas i TAB l. Härav framgår även vilka 

övriga undersökningar som utförts. 

TABELL 1. 	 Undersökningar och installerad mätutrustning i 

observationspunkterna 101-113. 

Punkt Typ av Provt. GW- Sättn. Portrycks-
nr sondering Kv St l obs. mätn. mätning 

djup m djup m djup m 

101 Vi Ja 1/3 

102 Vi Ja l 

103 Vi Ja 2 

104 Vi 1-10 Ja 1/4/7 2,5/5,5/8,5 

105 Vi Ja Fastmark 

106 Vi Ja 1/4 

107 Vi 2-10 Ja 2/5/7 3,5/6,0/8,5 

108 Vi Ja 2 

109 Vi 2-1 0 Ja 2/4/7 3,0/5,5/9,0 

llO Vi Ja 1,2/4 

lll J b Ja 

ll2 J b Ja 

113 J b Ja 
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Portrycksmätarna har varit permanent installerade och 

utgjordes av institutets modell med slutet mätsystem 

(Kallstenius & Wallgren, 1956). Varje sättningsmätare 

har bestått av sondstång med spets till fast botten 

och jordskruv med rör kring sondstången ned till 

aktuellt mätdjup. Med dessa installationer har por

tryck och sättningar på olika djup under markytan 

kunnat registreras i punkterna 104, 107 och 109. I 

övriga punkter har enbart sättningar registrerats . 

Mätresultaten redovisas på RITN NR 3- 10. På ritningar

na visas även sonderings- och provtagningsresultat i 

sektion samt aktuella installationer av mätutrustning 

i respektive punkt. 

Mätningarna av grundvattennivån har pågått från juni/ 

juli 1969 och redovisas här fram till maj 1974. Ett 

avbrott har förekommit från februari till mitten av 

september 1973. Portryck och sättningar har mätts 

från april 1970 till och med februari 1973, varefter 

endast en slutavläsning skett i maj 1974. 

3.5 Meteorologiska observationer 

Grundvattenståndets fluktuationer beror ofta på varia

tioner i naturliga förhållanden såsom nederbörd, tem

peratur, lufttryck o s v, men kan också bero på mänsk

liga ingrepp såsom pumpning och dränering. För att be

döma inverkan av läckage i tunneln på grundvattenstån

det i omgivningen måste man således eliminera inverkan 

av de naturliga betingelserna. 

Nederbörden ger inte alltid upphov till lika stor 

grundvattennybildning. På sommaren, då man ofta f~r 

stora nederbördsmängder, avdunstar större delen av 

den nederbörd som ej avrinner, medan den på vintern 

kanske lagras i form av snö eller avrinner på ytan 

till följd av tjäle. Avdunstningseffekten tar man 

hänsyn till i vad som brukar kallas den "nyttiga 



24 

nederbörden", som beräknas med hänsyn till bland 

annat temperaturen. 

På RITN NR 2 redovisas SMHI:s månadsvärden för neder

börd (station 7147 Säve) samt nyttig nederbörd, be

räknad enligt Bergsten (1950) och Tamm (1959). På 

samma ritning visas grundvattnets nivåvariationer 

från juni 1971 till och med december 1974, enligt 

mätningar i SGU:s observationsområde Harestad. 

4 BESKRIVNING AV OMRÅDET 

4.1 Topografi och bebyggelse 

Tunneln skär i NNW-SSE-lig riktning igenom den nord

ligaste delen av Hisingen. Det berörda området av

gränsas således i öster av Göta Älvdalen och i norr 

av Nordre Älv, se FIG l. 

Topografin uppbyggs av långa bergryggar med mellan

liggande dalgångar, vilka i stort sett har nord-syd

lig utsträckning men som ställvis gör mjuka bågforma

de avvikelser. Bergryggarna är tvärt avhuggna av unge

fär ost-västliga, trängre dalgångar, se FIG 3. Där 

dalgångarna skär varandra har bäckenartade utvidg

ningar uppstått, vilka är särskilt omfångsrika där 

fler än två dalgångar möts, vilket blivit möjligt på 

grund av oregelbundenhet i dalgångarnas riktning. 

Det berörda området är inte bebyggt i någon större ut

sträckning. Förutom en spridd bebyggelse av enskilda 

småhus och fritidshus förekommer mindre gruppbebyggel

se av villor på sluttningen ned mot Göta älv och längs 

vägen mot Tuve, vilken skär igenom området i sydväst

lig riktning. Den gruppbebyggelse som är markerad 

kring den norra delen av tunneln på RITN NR l har ännu 

inte kommit till utförande. 
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4 . 2 	 Nederbörd 

Det n ederbördsområde som tunneln l i gger inom är knappt 

4 km2 stort och har markerats på översiktskartan , FIG 

l . Nederbörden (SMHI - station 7147 Säve) karaktärise 

ras för perioden 1968-första halvåret 1974 av relativt 

låg nederbörd 1969 (fe~r-okt utom maj) och 1973 (sär

skilt sommaren) , se RITN NR 2 . Torka under kortare 

perioder inträffade vintern 1970 och 1972 samt på 

våren - försommaren 1974 . Under perioden juni 1970 

till juli 1972 var nederbörden för övrigt relativt 

riklig . Normalårsnederbörden för Säve är 661 mm . 

I SIB: s 	 utlåtande beträffande grundvattenförhållandena 

kring tunneln finns en frekvensfördelning för de hydro

logiska 	åren (1.10- 30 . 9) 1945-1971 redovisad som ett 

frekvensdiagram på " sannolikhetspapper " . Inget av åren 

i serien 1968-1974 (l:a hälften) har överskridit 

standardavvikelsen i detta diagram. De största avvik

elserna 	(hög eller låg nederbörd) under perioden är 

inte större än vad som enligt frekvensdiagrammet 

sannolikt uppträder vart tredje år. 

4.3 	 Jordlager (enligt SIB:s utlåtande rörande 

grundvattenförhållandena inom området) 

En enkel byggnadsgeologisk karta med de tekniskt vik

tiga enheterna redovisas i FIG 2 . De större dalgångar

na inom området uppfylls huvudsakligen av lera med 

för Göteborgsområdet måttlig mäktighet (lerdjup på 13 m 

har uppmätts). Under leran ligger i allmänhet morän 

eventuellt med sand och grusskikt i ytan, som kan ha 

tämligen god vattengenomtränglighet . Moränen vilar på 

berg . Ovanpå leran förekommer lokalt torvjordarter. 

Områdets sydöstra del tangeras av den mycket komplice

rade, drumlinliknande Ellesbo- bildningen . Denna upp 

byggs av varierande material, såväl morän som isälvs

grus och välsorterad sand. Jordmäktigheterna är i 

allmänhet betydande. 
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Bergplintarna inom området täcks i allmänhet av tunna 

och osammanhängande morän- och svallgruslager. Något 

större mäktighet kan dessa jordarter ha i de mindre, 

högt be l ägna dalgångarna inom bergplintarna. Morän

och svallgrusmaterialets permeabilitet kan variera. 

Den översta moränbädden i Ellesbo-bildningen har t ex 

konstaterats ha låg permeabilitet. På bergplintarnas 

sluttningar kan även lokalt förekomma lera. 

4.4 Berggrund 

4.4.1 Bergarter 

Berggrunden inom området uppbyggs huvudsakligen av 

gnejser av olika slag. Bergartsgränserna - i den mån 

det förekommer tydliga sådana - stryker i stort sett 

nord-syd, dvs parallellt med strukturen i berggrunden. 

Den vanligaste gnejstypen är en rödgrå, salisk (kisel

syrarik), alkalin gnejs, som påträffas i den nordliga 

och i den mellersta delen. Gnejsen är medelkornig till 

grovkornig. Den grövre varianten är mera granitisk 

(homogen) med kalifältspatögon och uppträder på grän

sen mellan den norra och mellersta tunneldelen. 

En intermediär (något lägre kiselsyrahalt) typ av den 

alkalina gnejsen förekommer i den mellersta, l iksom 

i den sydöstliga , tunneldelen . Denna gnejs är finkor

nig till medelkornig och har rödgrå till grå färg . 

Inom ett mindre avsni tt, främst i övergången mellan 

den sydöstra och den mellersta delen (strax norr om 

punkt K), är gnejsen ögongranitisk. Denna gnejs före

kommer också i den sydostligaste delen. Här är emeller

tid bergarten mylonitisk (mikrobreccierad och hopläkt) 

och även makrobreccierad samt sammanläkt med kalcit. 

Inom särskilt den mellersta delen förekommer amfibo

litgångar utsträckta parallellt med gnejsens skiffrig

hetsplan. Vidare uppträder i gnejsberggrunden gångar 

och massformiga, mindre kroppar av pegmatit. På flera 

ställen inom området förekommer sprickfyllnader av 
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pal eozo i sk ålder. Sprickfyllnaderna består av sand

sten , kalksten och alunskiffermaterial . En breccia , 

med fragment av p r ekambr isk gnejs och kambriska berg

arter i en mellanmassa av alunskiffermaterial, på

träffades vid schaktningen för motorvägsbron över 

Nordre Älv. Förekomsterna, som avslöjat vissa ålders

relationer inom Göteborgsområdets berggrund , har be

handlats av Samuelsson (1968 , 1975). 

4.4.2 Tektonik 

Berggrunden inom område t är ganska enformigt deforme

rad genom ost-väs t lig kompression i plastiskt t i ll

stånd . Detta avslöjas av den mot norr eller mot nord

nordost ensidigt strykande plan- och linjärförskiff

ringen . Veckaxelstängligheten, som stupar svagt mot 

norr , är särskilt mark·ant i bergryggarna kring tunnelns 

mellandel. Det nära sambandet mellan mineralens plan

parallella orientering i de skiffriga bergarterna och 

deras linjärparal l ella orientering i de stängliga berg

arterna framgår av FIG 3. Skiffrigheten stryker unge

fär i nordsyd (eller svagt mot nordost) och stupar 

dels mot väst (40 - 80°) , dels mot ost (60 - 80°) . Skär

ningslinjen mellan dessa tv~ skiffrighetsplan överens

stämmer med stänglighetsaxlarnas strykning och stup

ning . 

det rupturella tillståndet har berggrunden sannolikt 

utsatts för deformationer i flera omgångar. Sprick

systemet är ändock inte särskilt komplicerat, därför 

att äldre sprickplan utnyttjats vid senare deforma

tioner . 

Utformningen av de nord- sydliga dalstråken beti ngas 

av lutande sk j uvzone r , vars utbildning styrts av för

skiffringsplanen i bergarterna. De stupar 30- 70° mot 

väste r och brukar kal l as "överskjutningszoner", fas t 

än rörelserna lika gär na kan ha varit i form av "ned

glidning" . Sannolikt har deformationer ägt rum i flera 
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omgångar med såväl uppåt- som nedåtriktad rörelse . 

överskjutningszon ernas mäktighet vari erar krafti gt 

i nom området, från enskil da överskjutni ngsytor t i ll 

25- 30 m breda zoner. 

Även de rupturel l a defor mationern a beti ngas huvu dsak

ligen av öst- västlig kompression. I samband därmed 

har tensionssprickor (dragsprickor) uppkommit l ängs 

plan parallella med kompressionsriktningen . Den minsta 

l ateralspänningens riktning (nordsyd) har varit vinkel

rät mot ett plan i bergmassan med l åg drag- hållfasthet 

(borstklåvet, vinkelrätt mot stängligheten). Detta 

har givit upphov till ungefär ost- västliga tensions

sprickor och - sprickzoner, som karaktäriseras av 

större öppenhet än andra sprickor. Man anser al l mänt 

att bildningen av denna typ av strukturstyrda ten

sionssprickor står i samband med bergartens kristal

lisation och således utgör de äldsta sprickorna . 

Den öst- västliga kompressionen har också givit upphov 

till vertikala skjuvsprickor och skjuvzoner , som är 

förhållandevis ovanliga inom detta område . Dessa 

stryker i princip i nordväst och nordost. Den nord

västliga skjuvriktningen har inom vissa områden på 

Hisingen överförts t i ll en västnordvästlig riktning, 

nämligen där de strukturstyrda tensionssprickorna 

stryker mera mot västnordväst än mot ost-väst. Detta 

synes i sin tur bero på att stängligheten är oriente

rad mera mot nordnordost än nord. Inom detta område är 

det vanligt att skjuvningen skett längs just tidigare 

bildade tensionssprickor strykande i västnordväst. 

Av särskilt intresse är de tektoniska förhål l andena 

kring den sydöstligaste tunneldelen . Anledningen är 

dels att man här haft stora vattenläckage , dels att 

drivningsproblemens omfattning i nte stått i propor

tion till bergkvaliten såsom den framgår ovan mark . 

Visserligen hade Qan i de geologiska förundersök

ningarna särskilt varnat för detta parti, eftersom 



29 

det omfattar en ogynnsam bergart - den breccierade 

myloniten - men frågan är om inte förhål l andena under 

mark överträffade de mest pessimistiska bedömningar . 

Seismiken hade visat ganska hög hastighet över större 

delen , och dä r berget var blottat såg det inte allt

för dåligt ut. 

4.4.3 Leromvandlat berg 

Göteborgsområdets berggrund är b land bergtekniker och 

ingenjörsgeologer känt för den rikliga förekomsten av 

lerzoner och l erslag jämfört med i övriga Sverige kon

staterade förhållanden. Göddered- Rösbotunne l n är 

sannolikt den tunnel i Göteborg som har den högsta 

frekvensen av lerslag och lerzoner. 

Som l ers l ag räknas här lerfyllda sprickor med upp till 

5 cm bredd. Lerzoner är av två typer. Mikrosprickzoner 

med hydratermalt betingad leromvandling kallas här för 

grus-lerzoner, av den anledningen att mikrouppsprick

ningen och omvandlingen i al l mänhet gått så l ångt att 

kornfogningen släppt, och kornen av resistenta mineral 

(t ex kvarts och kali fä l tspat) ligger i en lermatrix. 

Lerhalten varierar kraft igt, men sammansättningen över

e nsstämmer ofta med en lerig morän. Den andra typen 

av l erzon utgörs av en lerhaltig, pppbruten breccia 

e ller my l onit i anslutning till överskjutningsz~ner. 

Leran förekommer då som en oftast tunn lerfilm på 

alla brottytor i den intensivt uppbrutna zonen . 

Lerslag förekommer sporadi skt över hela tunneln . En 

speciell form av l erslag e ller lergångar, som på

träffat s i tunnel ns södra del , utgörs av en leromvand

lad sprickfyllnad av alunski ffertyp. Mi krofossi l 

detta material avslöjar att det är av överkambrisk 

eller underordovicisk ålde r (enl Göran Källström, 

SGU). Grus-lerzoner uppträder i allmänhet i anslut

ning till både verti kal a, t ensionsbetingade sprick

zoner och till överskjutningszoner . Bredden på zoner

i 
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na varierar mellan 0,5 och 5 m och bland lermineralen 

dominerar de svällande typerna, smektiterna. 

I den sydöstligaste delen av tunneln förekommer mycket 

dåligt berg på en ca 400 m lång sträcka. Den östligas

te delen av denna sträcka (ca 250 m) omfattar en ler

zon av den breccierade typen med lerfilm på alla brott 

ytor, men även vertikala lerslag och grus-lerzoner 

förekommer inom sträckan. Den västliga delen av 

sträckan karaktäriseras av hög frekvens grus-lerzoner 

och öppna sprickor, som ibland är fyllda med lerigt 

material. Nästan samtliga dessa sprickor och zoner 

stryker i västnordväst, dvs i stort sett parallellt 

med tunneln. 

5 TUNNELN 

5.1 Funktion och utförande 

Tunneln ifråga är en s k gemensamhetstunnel i berg för 


telekablar samt vatten- och avloppsledningar på 


sträckan Göddered-Rösbo. Till entreprenaden hörde från 


början också en del av en anslutande avloppstunnel 


mot Göteborg (Ryaverket). större delen av detta av


snitt överfördes till en annan entreprenad, varför 


endast ca 25 m avloppstunnel b l ev utförd inom det här 


beskrivna projektet. Tunnelsträckningen framgår av 


RITN NR l. 


Tunneln är ca 2.760 m lång och har fyra brytpunkter 


F , G, H och K, varav K också är knutpunkt vid avlopps


tunneln. Sprängningsarbetena påbörjades i augusti 1970 


vid det södra påslaget, punkt P (Rösbo), och vid det 


norra påslaget, punkt E (Göddered), i september 1970. 


Genomslag skedde strax norr om punkt K i mars 1972. 


Tunnelns teoretiska höjd är 3,5 m och teoretiska tvär


snittsar ean ca 15m2 
• Höjdläget är följande: tunnel


sul a vid punkt E +6,3 m, vid punkt P ca +5 ,2 m och 


vid punkt K +4,6 m i rikets höjdsystem. 
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5.2 Bergkvalitet och läckage 

Bergkvaliteten, som uttryck för bergmassans anlägg

ningstekniska egenskaper, kan inom tunnelsträckan 

grovt indelas i tre områden, se FIG 4. 

Omr l. Den norra delen mellan påslag E och sektion 

1/870. Längd ca 1.350 m. 

Omr 2. Den mellersta delen mellan sektion 1/870 och 

knutpunkt K. Längd ca 800 m. 

Omr 3. Den sydöstra delen mellan påslag P och knut

punkt K. Längd ca 610 m. 

Bergkvaliteten inom dessa områden kan beskrivas enligt 

följande. 

Omr l. Relativt gott berg. Enstaka överskjutnings

zoner och vertikala sprickzoner med upp

krossat berg och lerzoner. Mellan krosszoner

na i den norra delen av området ställvis 

något blackigt berg. Få och små vattenläckage. 

Omr 2. Högre frekvens av kross- och lerzoner. Större 

tendens till öppenhet i de vertikala WNW-liga 

slagen, vilka dominerar. Lerzoner och läckage 

är mycket vanliga. 

Omr 3 . Domineras helt av den 450 m breda zonen med 

den sekundärt uppbrutna kalcit- och breccie

rade myloniten, som är kraftigt vattenföran

de . Intensiteten av grus-lerzoner är också 

hög . Inom området och mot område 2 finns 

också ett avsnitt med relativt gott berg, 

där myl oniti sering och brecciering saknas. 

öppna vertikala WNW-liga slag förekommer dock 

inom detta parti. Bergkvaliteten kan också 

karaktäriseras i siffror e nligt TAB 2. 
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TABELL 2. 	 FördeZningen av "dåUgt berg", förstärknings- ooh 

tätningsåtgärder samt tvAneZutsprängningshastighet 

inom de tre bergkvaZitetsområdena. 

Data över geologi samt förstärknings- Bergkvalitetsområde 
och tätningsåtgärder i tunneln 2 3 

Längd m 350 800 	 609 
0,5a)Block i g zon m/100 m 6,7 13, l 
4la)Krosszon m/100 m 5,5 29,8 


Lerzon m/100 m 4,5 ~)
~ 
Vattenläckage 

4a)dropp st/100 m 3,6 l ,8 
_a)rinnande st/100 m 0,3 ~ 

Driftsförstärkning m/100 m 6,5 31 ,O 61,2 

Förstärkning 	~ 8 cm m/100 m 8,4 15,3 67,0 

Tätning 

föri n j m/100 m 5,9 11,4 7, l 

förinj ton cement/100 m 3,2 7,5 ~ 
efteri n j m/100 In 5,3 22,8 8,4 

efterin j ton cement/100 m l , 5 6, l ~ 
Medeldrivhast m/mån 	 129 76 36 

a)Alla förekomster ej registrerade på grund av förstärkning 

(värdet uppskattat). 

Av TAB 2 framgår också hur läckaget fördelades i tunneln 

vid karteringstil l fällena. På grund av att vissa berg

partier över tunneln snabbt blev tömda på grundvatten, 

och registrering av motsvarande läckage därför ute

blev, är tabellen något missvisande. Det är dock sanno

likt att de stora läckagen inom område 3 drabbat ett 

stort grundvattenmagasin med förhållandevis hög per

meabilitet . Inom område l förekommer läckagen praktiskt 

taget enbart i anslutning till de tektoniska zonerna. 

Inom område 2 har de öppna WNW-liga enskilda sprickor
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na relativt snabbt blivit tömda på vatten, medan en 

sänktratt utbildats i de tektoniska zonerna, där 

läckage fanns vid karteringstillfällena. 

Läckage har skett i anslutning till såväl överskjut

ningszoner som till sprickor och sprickzoner i ten

sionskaraktär. Ingen uppmätning av läckagen har skett, 

och det är inte ens möjligt att ge någon uppskattning 

av dem. 

För utvärderingen av materialet har det varit nöd

vändigt att i sektion rita upp resultaten av de geo

logiska förundersökningarna, de geofysiska mätningar

na och tunnelkarteringen. Dessa arbetsritningar har 

varit värdefulla, särskilt när det gällt förhållanden 

tre dimensioner, men har inte ansetts nödvändiga för 

denna rapport. sektionerna finns emellertid tillgäng

liga på SGI för intresserade. 

Bergkvalitet och bergtäckning är två faktorer som har 

samband med varandra därför att erosionen varit effek

tivare i uppsprucket och sönderkrossat berg. Detta 

samband belyses i TAB 3, där frekvensen av registrera

de krosszoner, lerzoner, förstärknings- och tätnings

åtgärder samt vattenläckage karaktäriserar bergkvali

teten medan bergtäckningen indelats i tre klasser 

(0-20, 20-40, 40-60 m bergtäckning). Om alla kross

och lerzoner varit vertikala, borde de högsta värdena 

infallit i den lägsta bergtäckningsklassen. Nu är 

värdena i den mellersta klassen lika höga eller högre, 

vilket betingas av lutningen av överskjutningszonerna. 
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TABELL J. Fördelningen av "dåligt berg", förstärknings- och 

tätningsåtgärder på tre bergtäckningskZasser. 

Data över geologi samt förstärknings Bergtäckning m 

och tätningsåtgärder 0-20 20-40 40-60 

Bergkvalitetsområde l och 2 

Längd m 504 l 283 363 
Bl ockig zon m/100 m 8,3 10,2 7,2 
Krosszon m/100 m 4,6 17,3 18,5 

Lerzon m/100 m 4,0 o~ 
Vattenläckage 

dropp st/100 m 2,6 o~ 
rinnande st/100 m 0,9 0,3l& 

Driftsförstärkning m/100 m 10,3 16,7 19,3 

Förstärkning~ 8 cm m/100 m 4,4 16,2 l '7 
Tätning 

förinj m/100 m o 12,2 3,9 
förinj ton cement/100 m o ?_d 2,6 

efterinj m/100 m 3,9 17,7 4 'l 
efterinj ton cement/100 m l ,3 0,4~ 

Bergkvalitetsområde 3 

Längd m 306 188 115 
Driftsförstärkning m/100 m 73,5 71,8 11 ,3 

Förstärkning~ 8 cm m/100 m 87,2 72,9 3,5 

Tätning 
förinj m/100 m o o1iJ.. 
för i nj ton cement/100 m 16,9 o o 
efteri n j m/100 m 3,6 21 ,3 o 
efteri n j ton cement/100 m 9,7 8,7 o 
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5.3 Förstärkning och tätning 

På grund av teleutrustningens fuktkänslighet bestäm

des redan före tunnelns utsprängning att berget i den 

färdiga tunneln ej fick vara b l ottat. Därför har 

tunnelns väggar och tak försetts med ett minst 3 cm 

tjockt sprutbetongskikt - även utanför de partier som 

normalt skulle kräva förstärknings- och/eller tät

ningsinsatser. En uppfattning om förstärkningsinsatser

nas storlek får man av TAB 2, där de sammanlagda extra 

förstärkningsinsatserna redovisats för de olika berg

kvalitetsområdena. 

Förstärkningsinsatserna har skett med 3 eller 5 cm 

oarmerad sprutbetong där inga eller mycket små svag

heter eller läckage förekommit. Vid kraftigare tekto

niserat och/eller leromvandlat berg har man förstärkt 

med 8 eller lO cm armerad sprutbetong. Vid mycket då

ligt berg har man förstärkt med bågar av 10, 12 eller 

15 cm dubbelarmerad sprutbetong. Totalt har ca 70 st 

sådana bågar gjorts, nästan samtliga inom område 2 

och 3. 

Den breccierade mylonitzonen inom område 3 krävde 

mycket omfattande förstärkning. Endast ca 40 m tunnel 

har sprutbetongförstärkts utan armering, och mer än 

100 m har täckts med dubbelarmerad sprutbetong. 

Tätning mot läckage har skett med hjälp av för- och 

efterinjektering. Förin jekteringen har skett i full 

front. Injekteringsintensiteten, uttryckt i "medel

cementåtgång per100m tunnel", för de tre bergkvali

tetsområdena redovisas i TAB 2 - 3. Av tabellerna 

framgår att man totalt förbrukat nära 250 ton cement, 

dvs ca 90 kg per tunnelmeter i genomsnitt. Dessa in

jekteringsställen har dock varit koncentrerade till 

vissa sträckor, där man förbrukat ända upp till 

1300 kg cement per meter tunnel. 
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6 GRUNDVATTENSÄNKNINGENs OMFATTNING OCH 

KONSEKVENSER 

6.1 Grundvattenståndsförändringar 

Av vattenståndsobservationerna att döma blev grund

vattensänkningen mycket oregelbunden i sin omfattning . 

I berggrunden har avtappningen drabbat dels lokala 

sprickor, utan betydande kommunikation med andra 

spricksystem, dels tektoniska zoner. "Nolltryck" har 

därvid uppkommit i gränsskiktet mellan jord och berg, 

vilket medfört en avtappning av jordakvifärerna. De 

flesta brunnarna ligger i jordakvifärer . Vissa brunnar 

har uppenbarligen inte reagerat nämnvärt för tunnel

drivningen, trots att de ligger nära sträckningen . 

Bland de längre bort belägna brunnarna bedöms några 

på 300-400 m avstånd (400-500 m längs krosszonerna) 

ha reagerat vid tunnelns utsprängning . Avsänkningen 

de bergborrade brunnarna är mel lan 4 m (430 m från 

tunneln längs aktuell krosszon) och 40 m (strax intill 

tunneln) . 

Det är sannolikt att avsänkningstrattarnas form varie

rar i de olika krosszonerna som genomkorsas av tunneln. 

Det är inte möjligt att exakt bestämma deras form utan 

ett mycket stort antal observationspunkter . Med hjälp 

av tillgängliga grundvattenståndsobservationer och 

observationspunkternas avstånd från tunnellinjen, räk

nat i krosszon , har emellertid en principiell bild av 

avsänkningstrattarnas form e rhållits, vilken redovisas 

i FIG 5 . 

Av FIG 5 framgår att rören 104, 106 och 113, som alla 

ligger ca 30-40 m ovan tunnelns nivå, bildar en av

sänkningskurva med lutningen ca 1:12 . Markytan v id 

rören 101 och 102 ligger endast 12 resp 16 m över 

tunnelsulan, och för motsvarande avsänkningskurva är 

lutningen ca 1:25 resp 1:15. De nämnda brunnarna och 

rören, liksom alla andra brunnar som reagerat kraftigt 

för tunneldrivningen, ligger alla i krosszoner som 

i 
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har förbindelse med tunneln . Man kan därför anta att 

dessa principiella avsänkningstrattar gäller för mot

s va rande typer av k r osszoner . 

Rören 107 och 109 ligger nära t unne ln men har 

ändå inte avsänkts ned till tunnelnivå. Detsamma gäl 

ler röret i punkt 110. I dessa punkter gäller således 

inte de tidigare nämnda principkurvorna för avsänk

ningstratten. I den breda vattenförande zonen vid 

punkt 110 finns flera brunnar längre norrut. Till 

dessa har avsänkningen ej nått fram , utom för en kor

tare tid (brunn nr 43, som ligger på ca 260 m avstånd). 

6.2 	 Grundvattensänkningens utbredning i tid 

och rum 

Med hjälp av principkurvorna i FIG 5 och de enskilda 

brunnsobservationerna har det varit möjligt att upp

rita principskisser över grundvattensänkningens ut

bredning vid olika faser i tunnelutsprängningen, se 

FIG 6- 12. Det är intressant att notera hur snabbt en 

grundvattensänkning kan uppkomma kring en tunnel under 

utsprängning . Särskilt markant är detta vid berg

brunnen i punkt 112, som uppenbarligen står i förbind

else med en sluten akvifär . Vattenståndet i denna 

brunn (ca 1-2 m över markytan) sjönk snabbt ett par m 

när tunnelfronten befann sig 600 m från brunnen. När 

tunneln nådde fram sjönk vattenståndet på kort tid 

ca 30 m(RITN NR 10). En trolig läckageväg har marke 

rats med streckade l i njer på FI G 8 , 9 och 10. Avsänk 

n ingen bedöms ha vari t mycket lokal (enstaka spricka) 

- åtminstone till s tunneln nådde fram till punkten i 

fråga. 

6.3 	 Portrycksändringar och sättningar i 

lerlagren 

Den allmänna bilden av grundvattensänkningens utbred

ning redovisas ovan. Grundvattensänkningens mer 
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direkta konsekvenser, i form av portrycksförändringar 

och sättningar i lerlagren, framgår av mätresultaten 

från observationspunkterna 101- 110. Portrycksföränd

ringar har dock endast mätts i punkterna 104, 107 och 

109 (installationernas omfattning i de olika punkter

na framgår av TAB l) . Punkternas lägen i förhållande 

till tunneln visas i plan på RITN NR l. Mätresultaten, 

i form av grundvattenståndens, portryckens och sätt

ningarnas variation med tiden, redovisas på RITN NR 

3-10, varav RITN NR 10 visar vattenståndsvariationer

na i bergbrunnarna i punkterna 111-113. 

Resultaten visar att grundvattensänkningen var ingen 

eller ringa i punkterna 103, 105 och 108, och några 

sättningar inträffade ej heller (punkt 105 ligger i 

ett fastmarksområde) . Måttlig avsänkning i storleks

ordningen 2 m, uppmättes i punkterna 101, 102, 104 

och 106. Små sättningar, i storleksordningen l-3 mm, 

registrerades därvid i punkterna 101 och 104, trots 

att lermäktigheterna skiljer 5 m. Punkterna 102 och 

106 fick större sättningar, 20-40 mm, varvid man bör 

märka att lerdjupet i punkt 102 endast är 3,6 m. sätt

ningarna upphörde dock praktiskt taget i punkt 102, 

medan de vid mätperiodens slut alltjämt fortgick i 

punkt 106. 

Grundvattenståndet i punkt 110 varierade relativt 

mycket under perioden april 1971 - april 1974. Under 

maj till september 1971 skedde en avsänkning med 4-5 m, 

varvid sättningarna på l och 4 m djup snabbt ökade 

från O till 30 resp 23 mm (jämför även med nederbörds

och vattenståndsdiagram på RITN NR 2). Perioden novem

ber 1971 - juni 1972 uppgick avsänkningen till ca 2 m, 

utan att sättningarna ökade. Under juli till och med 

oktober 1972 ökade avsänkningen åter till ca 4 m, var

vid sättningarna ökade till 45 och 35 mm på l resp 

4 m djup. En naturlig sänkning av grundvattenståndet 

registrerades även i SGU:s observationspunkter under 

denna period, se RITN NR 2. Under den efterföljande 
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återhämtningsperioden upphörde sättningarna åter. 

Liknande avsänknings- och återhämtningsperioder före

kom sannolikt även under 1973 och 1974 (se RITN NR 2), 

varefter sättningarna åter ökade. Vid slutavläsningen 

i maj 1974 uppgick sättningarna till 72 och ss mm på 

l resp 4 m djup. 

stora grundvattensänkningar, 10-13 m, inträffade vid 

punkterna 107 och 109. Avsänkningarna skedde snabbt 

(under ca l månad) och medförde att sättningshastig

heten till en början uppgick till 2S rnm/mån. Grund

vattennivån i punkt 107 förblev under resterande de

len av mätperioden avsänkt med ca 10 m och sättningar

na fortsatte men med successivt avtagande hastighet. 

I slutet av observationsperioden uppgick de till 

2,3 mm/mån i mätpunkten på 2 m djup. I punkt 109 skedde 

en snabb återhämtning på ca 7 m i grundvattenståndet 

under april 1971, varvid sättningarna helt upphörde. 

Under maj 1971 sjönk vattenståndet åter, så att den 

totala avsänkningen uppgick till ca 13 m. Denna avsänk

ning har blivit bestående, och sättningarna har helt 

naturligt fortsatt men med avtagande hastighet. I slu

tet av observationsperioden var sättningshastigheten 

1,4 mm/mån i mätpunkten på 2 m djup. Totalsättningarna 

efter ca 36 månader uppgick till 14S mm i punkt 107 

och 148 mm i punkt 109 (mätt på 2 ~ djup) . 

En sammanställning av ovan redovisade sättningar och 

sättningshastigheter i relation till grundvattensänk

ning och lermäktighet för punkterna 101-110 har gjorts 

i TAB 4. Härav framgår att sättningarna har upphört i 

punkterna 101-104 och 108 (sättn.hast. = 0). Tabell

värdena för grundvattensänkning och sättning har 

plottats i FIG 16. Värdena är få och spridningen stor, 

varför det troliga sambandet har markerats med ett 

tonat fält. 
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TABELL 4 . Narkyta:ns sättning och sättningshastighet i relati on 

till grundvattensänkning och l ermäktighet 

Punkt Lermäk- varaktig Markytans Sättn.hast. 
nr tighet G'l-1- sänk- sättning i slutet av 

n ing efter 36 mån p e rioden 

m m mm mm/ mån 

101 5,4 2 2 o 
102 3,6 2 20 0,4 

103 5,5 0-0,5 l o 
104 10,5 1,5 3 o 
105 Fastmark o Inga obs . 

106 8,5 2 37 1,7 

107 11,0 10,5 145 2,3 

108 5,7 o o 
109 11,0 13,0 148 1,4 

llO 5,5 3-4 72 2,1 

Portrycksförändringarna till följd av grundvattensänk

ningarna redovisas på RITN NR 5, 7 och 8. Allmänt 

kan konstateras att en avsänkt grundvattennivå medför 

att portrycken avtar med tiden. Portrycken i de övre 

lerlagren har dock fram till maj 1974 inte ändrats 

nämnvärt. På FIG 13 - 15 redovisas portrycksvaria

tionerna i form av portrycksisokroner för sexmånaders 

intervall. 

I punkt 104 varierade grundvattensänkningen mellan 

2,7 och 1,5 m varvid portryckskurvorna i viss utsträck

ning paralle llförsköts. 

I punkt 107 medförde avsänkningen att portrycket i de 

djupare lerlagren successivt minskade med upp till 

4 m v . p. efter 36 månader. I de övre lerlagren minska
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de portrycken endast med ca l m v.p . Den obetydliga 

minskningen på 6 m djup (se RITN NR 7) kan möjligen 

bero på att filterspetsen där har haft förbindelse 

med siltlager i leran, vilka möjliggjort en snabbare 

tillströmning av vatten. 

I punkt 109 innebar grundvattensänkningen en mer all 

män sänkning av portrycken. På 5,5 och 9 m djup sjönk 

portrycken med 2 resp 5,5 m v.p. efter 42 månader . De 

övre lerlagren påverkades dock ej. Av provtagningen 

att döma (se RITN NR 8) är leran här mer homogen och 

saknar de talrika siltskikt som påträffades i punkt 

107. 

Portrycksisokronerna (FIG 13-15) kan användas för ana

lys av sättningsförloppen. Lerans kompressionsegen

skaper har emellertid ej undersökts, vilket försvårar 

genomförandet av sådana analyser. Det har ej heller 

legat inom ramen för detta projekt att gå in på beräk

ningsmetoder för sättningar . 

7 FAKTORER SOM PÅVERKAT GRUNDVATTENSÄNKNINGEN 

7.1 Topografi och nederbörd 

Av principskisserna över grundvattensänkningens ut

bredning, t ex FIG 11, framgår att områdena väster om 

tunneln drabbats i högre grad än de öster om tunneln . 

Detta är naturligt, eftersom hela området ligger på 

en sluttning med en naturlig grundvattengradient ned 

mot Göta Älvdalen i öster . 

Nederbördens inverkan på grundvattenståndet varierar 

naturligtvis kraftigt från brunn till brunn, beroende 

på årstid och infiltrationsvillkor . Grundvattenståndet 

borde här vara särskilt känsligt för brist på neder

börd, eftersom hela nederbördsområdet ligger i slutt

ning ned mot Göta Älv och Nordre Älv . En naturlig av

vattning sker ju så fort magasinen inte fylls på . 
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Under åren 1970 och 1971, när man hade något högre 

nederbörd än normalt och saknade utpräglade torrpe

rioder, förekom inte heller några störra variationer 

i grundvattenstånden. 

7.2 Tunneldjup och tunne ldimensioner 

Om man antar att de aktuella grundvattenmagasinen 

uppträder som öppna akvifärer, kan man likna tunnelns 

dränerade effekt med den avvattning som sker till 

dräneringsledningar i jord. sådana ledningars avhärd

ningsförmåga har man noga undersökt, och man vet att 

denna bl a beror på ledningsdjup och ledningsradie. 

I sin licentiatavhandling har Lennart Wiberg (1961) 

utfört beräkningar av "strömning till enstaka dräne

ringsledning i mark med oändligt djup till ogenom

släppligt lager". Genom potentialteoretiska studier 

har han bl a visat hur den utströmmande vattenmängden 

beror av ledningsdjup och ledningsradie, genom att 

härleda uttrycket: 

Q 

där Q den per ledning avrinnande vattenmängden i m3 /s 

k permeabiliteten i m/s 

h tryckhöjd i m 

T ledningsdjup i m (tunneldjup) 

R ledningsradie i m (tunnelradie) 

Det avledda vattenflödet är proportionellt mot det 

permeabl a lagrets genomsläpplighet, varför Q/k kan 

studeras som ny variabel. Tryckhöjden sätts lika med 

ledningsdjupet. Man får då: 

-27r•T
Q/k 

ln (!/R- I(T/R) 2 -:(1 
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Detta samband har åskådliggjorts i FIG 17, som med 

annan skala och andra storheter finns redovisad i 

Wibergs avhandling (Wiberg, 1961). Av figuren fram

går t ex att en ökning av tunnelarean (förutsatt cir
2kulärt tvärsnitt) från 12,5 m till 20m2 ger en ök

ning av flödet med ca 8% vid 20 m tunneldjup och ca 

6% vid 50 m tunneldjup (förenkling : grundvattenyta = 

markyta). Ökningen av tunneldjupet från20m till30m 

ger en ökning av flödet på ca 30% och från 30 till 

40 m djup ca 22% vid 12,5 m2 tunnel. Tunneldjupet 

(egentligen djupet under grundvattenytan) har alltså 

relativt stor betydelse för läckagets storlek , medan 

man oftast kan bortse från tunneldimensionens in

verkan . 

7.3 Bergkvalitet 

Refererande till den i avsnitt 5,2 beskrivna indel

ningen i tre bergkvalitetsområden kan man all

mänt fastställa att en onormal avsänkning av grund

vattenståndet skett i alla tre områdena, se FIG 11. 

Efter hand som tunneln sprängts ut har grundvatten

sänkningen spridit sig längs krosszonerna, jämför 

FIG 2 och FIG 6-12. Resultaten visar också att det 

ibland är skillnad på vad som händer i stort i en 

bergmassa och vad som händer i en enskild spricka 

utan effektiv kommunikation med övriga sprickor och 

kross zoner. 

Av tunnelkarteringen att döma (se TAB 2) har de största 

läckagen skett inom område 2 och 3. På grund av att 

vissa sprickor och krosszoner snabbt avsänktes till 

tunnelnivå samt att sprutbetong dolt vissa läckage 

kan man dock inte helt lita på denna kartering i detta 

avseende. Det allmänna intrycket från tunneln är dock 

att l äckagen successivt ökat söderut. De största 

läckagen, uttryckt i såväl totalt flöde som i flöde 

per tunnelmeter, har sannolikt inträffat i den brec

cierade mylonitzonen i den sydöstra delen av tunneln. 
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Uppenbarligen har denna ca 100 m breda zon en hög 

genomsläpplighet. 

Inom område l har läckagen huvudsakligen varit för

delade i och kring de större krosszonerna. Läckage 

har skett via den norra överskjutningszonen, de två 

vertikala tensions-skjuvzonerna mellan brytpunkterna 

F och G respektive G och H samt i viss mån sannolikt 

även via överskjutningszonen vid Tuvevägen. I den 

senare zonen är avsänkningen knappt märkbar och 

läckaget i tunneln relativt litet, vilket antagligen 

beror på den intensiva leromvandling denna zon genom

gått. 

Inom område 2 har stora läckage skett i de kraftiga 

krosszonerna, särskilt i överskjutningszonen vid 

idrottsplatsen och den vertikala, tensions-skjuvzonen 

norr om Båtsmanstäppan. Av observationerna i tunneln 

att döma bör dessutom många enskilda, öppna, vertikala 

(WNW) sprickor blivit tömda. Avsänkningen synes vara 

tämligen strikt begränsad till själva zonerna. Detta 

verifieras av mätresultaten från brunnarna nr 48 och 

50, som inte är avsänkta trots närheten till zonerna. 

Anledningen till den kraftigt begränsade utsträckning

en tvärs krosszonerna kan vara att dessa är begränsade 

av lerzoner. Detta synes vara fallet vid överskjut

ningszonen vid idrottsplatsen, där grundvattenståndet 

i rör 106 ej sjunkit förrän tunneln drivits genom 

överskjutningszonen under punkt 106. I allmänhet rea

gerar vattennivån i brunnar och rör ganska snart efter 

det att tunneln nått fram till den zon som direkt 

eller indirekt har konnektion med brunnen elle r röret. 

Undantaget från denna regel (brunn nr 106) förklaras 

av lerzonens tätande inverkan . Lerzonernas lägen i 

nämnda överskjutningszon redovisas i FIG 18. 

Den intensiva växlingen mellan vertikala, WNW-liga, 

öppna sprickor och sprickzoner och med dessa parallel
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la lerslag och lerzoner inom speciellt den södra de

len av område 2 har tydligen skapat förutsättningar 

för mycket växlande reaktion på grundvattenståndet 

vid tunneldrivningen. De ca 20 närliggande brunnarna 

har reagerat olika, utan synbarligt mönster. Borr

ningar efter grundvatten inom området har enligt upp

gift (Kaj Palmqvist, muntl meddelande) också visat 

snabba växlingar i bergkvalitet (helt berg, sprickigt 

berg, lerigt berg) och grundvattenstånd. Den stora, 

tidiga avsänkningen (till tunneltakets nivå) i obser

vationsbrunn 112 får därför anses vara en lokal före

teelse. 

Inom område 3 fick man de största läckagen i breccia

zonen i den östra delen. Här är permeabiliteten uppen

barligen hög, vilket bekräftas av den flacka grund

vattengradient som bildades. Grundvattensänkningen 

ovan själva tunneln blev relativt måttligt (ca 3 m), 

varför influensområdet ändå inte blev så omfattande 

(ca 250 m långt). I de WNW-liga sprickorna och sprick

zonerna väster om brecciazonen blev däremot grund

vattenytan avsänkt till en djupare nivå (ca 13 m) . 

Detta skedde relativt snabbt, och en smal, hoptryckt 

sänkningstratt utbildades långt framför tunneln och i 

dess riktning, se FIG 7-12. 

Även här är det sannolikt att lerfyllda zoner och 

sprickor, vars existens är kända genom tunnelkarte

ringen, har varit en bidragande orsak till att den 

WNW-liga sänkningstratten blivit så smal, även om 

detta inte kunnat verifieras genom brunnsobserva

tionerna. Det leriga materialet i brecciazonen - den 

tunna lerfilmen på sprickytorna - har uppenbarligen 

inte haft någon tätande inverkan. Enligt vittnesupp

gift och insamlat provmaterial är detta lermaterial 

dåligt konsoliderat och har flutit med vattenströmmen 

in i tunneln. Urtvättningen av lera i sprickorna bör 

alltså istället ha medfört ökad permeabilitet i berget. 



46 

8 PRAKTISKA KONSEKVENSER AV RESULTATEN 

8.1 Grundvattensänkningens utbredning och 

hastighet som funktion av bergkvalitet 

Tunneln är utsprängd i en ovanligt kraftigt tektoni

serad berggrund. Men eftersom den är uppbyggd av så 

få spricktektoniska enheter (överskjutningar, verti

kala tensions-skjuvsprickor och motsvarande zoner) , 

vilka intar endast två lägen, är den ändå principiellt 

intressant. Utvärderingen försvåras dock av den höga 

intensitet med vilka dessa enheter uppträder inom 

vissa delar av tunnelsträckan, vilka måste betraktas 

som integrerade enheter av "dåligt berg". Ett säreget 

drag i berggrunden är den höga frekvensen av lerslag 

och lerzoner, vilket uppenbarligen haft inverkan på 

grundvattnets strömning mot tunneln. 

översiktligt kan man konstatera att grundvatten

sänkningens utbredning är starkt beroende av dels 

vattenförande krosszoners utbredning, dels den natur

liga grundvattengradientens utformning. Influensläng

den längs dessa krosszoner är förvånansvärt konstant, 

trots att både bergkvalitet och läckage varierat. 

Eftersom det saknas mätningar av såväl läckageflöden 

i tunneln som permeabilitet i bergmassan, har inga 

beräkningar som förk l arar detta förhållande kunnat ut

föras. Längs de flesta tektoniska zoner drabbade av

sänkningen områden som ligger mindre än 500 m från 

tunneln på "uppströmssidan". I de flesta fall även 

mindre än 300 m från tunneln. 

Tunneln skär även igenom e n vertikal krosszon , som 

inte tillhör de två nämnda spricktektoniska enhete rna. 

Den är av typ skjuvzon och orienterad i NE-lig rikt

ning . Några vattenläckage registrerades inte vid genom

gång av denna zon, och den tycks heller inte ha med

fört någon grundvattensänkning. Detta överensstämmer 

med uppgifter i litteraturen (Larsson, 1 970) som säger 

att bergborrade brunnar i skjuvzoner ger lite vatten 
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i förhållande till sådana i tensions- eller över

skjutningszoner. I detta fallet tycks välutvecklade 

tensionszoner, som t ex inom bergkvalitetsområde 2, 

medföra större läckage än motsvarande överskjutnings

zoner, där det uppbrutna och vattenförande berget 

tycks stå i mer omedelbar kontakt med lerslag och 

lerzoner. I tensionszonerna är det större tendens 

till uppdelning i öppna sprickor och åtskilda lerzoner. 

I områden med mindre inslag av leromvandlat berg och 

också mindre tektoniserat berg (bergkvalitetsområde l) 

blev grundvattensänkningen mer allmänt utbredd i dal

gångarna än i områden med hög frekvens lerfyllda 

sprickor och zoner. I de senare tycktes istället grund

vattensänkningen vara lokalt begränsad till enskilda 

krosszoner och sprickor efter den princip som visas 

i FIG 19 . 

Avsänkningen i den breda, breccierade zonen inom berg

kvalitetsområde 3 var förhållandevis måttlig. Avsänk

ningstratten hade troligen en relativt bred form. An

ledningen till den begränsade omfattningen är sanno

likt att förstärknings- och tätningsåtgärder måst 

sättas in på ett tidigt stadium. slutsatsen blir att 

förhållandevis små läckage i berg med enskilda öppna 

sprickor kan medföra snabba, lokala, stora avsänk

ningar, medan relativt stora läckage i kraftigt upp

krossat berg inte behöver medföra så omfatta nde a v

sänkningar, om bara flödesmotståndet kring tunneln 

kan ökas genom tätningsåtgärder före eller under ut

sprängningen. 

Angående avsänkningens utbredning i tiden kan sägas 

att den i stort sett '' hållit jämna steg" med tunnel

driften; ibland har avsänkningstratten brett ut sig 

något hundratal meter framför tunnelfronten, ibland 

har tunnelfronten sträckt sig ett hundratal meter 

framför avsänkt område. Variationerna beror av när 

vattenförande krosszoner penetreras. Avsänkningen i 
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krosszonerna sker uppenbarligen ganska snabbt efter 

det att 	de blivit genombrutna av tunneln. Brunnar 

och rör 	mycket nära tunneln (< 50 m) och i konnektian 

med en krosszon avsänks omedelbart (~ ca l vecka) . 

Hastigheten för avsänkningens utbredning, registrerat 

genom både bergborrhål och rör i jord, är i allmänhet 

mellan 200 och 400 m/mån. 

8.2 	 Synpunkter på uppläggningen av undersök

ningar i syfte att få kontroll över 

grundvattensituationen 

Den företagna inventeringen av brunnar inom området 

och den utförda analysen av brunnarnas naturliga reak

tion före tunnelutsprängningen är föredömlig. Det 

visar sig emellertid att de naturliga grundvatten

ståndsfluktuationerna kan vara så kraftiga och oberäk

neliga, att det blir svårt att skilja de naturliga 

och de genom tunnelutbyggnaden orsakade fluktuationer

na åt. 

För att 	bättre kunna göra detta fordras: 

• 	 längre mätserie före och efter tunnelns 

utsprängning 

• 	 samtidig start för al l a observationspunkter 

• 	 avläsningar som i görligaste mån sker med 

jämna tidsintervall för varje observations

punkt 

• 	 korttidsstudie för varje produktionsbrunn 

I föreliggande fall måste 6-18 månaders avläsning före 

påbörjandet av tunnelns utsprängning anses vara för 

kort tid. Helst borde mätserien startat 3 år i förväg. 

Uppföljningen har, åtminstone i vissa punkter, varat 

i ca 2 år efter tunnelns utsprängning, och man kan 

notera en påtaglig återhämtning av grundvattenstånden. 

Det skulle emellertid varit intressant med ytterligare 

minst ett års observationer i några nyckelpunkter. 
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Jämna tidsintervall i mätningarna ger möjligheter 

till tidsserieanalys. Detta skulle kunna ersättas av 

interpolationsberäkningar, vilket dock gör resultatet 

osäkrare . Det är också vår uppfattning att längre 

intervall än l månad är olämpliga. Helst bör inter

vallen inte vara längre än l vecka. 

Korttidsserier av mätningar i produktionsbrunnar bör 

utföras för att utröna uppfordringens inverkan på 

grundvattenståndet och för att bestämma när mätning 

bör ske i långtidsserien. Korttidsserien bör omfatta 

en period som innefattar alla viktiga variationer i 

produktionshänseende. Periodens längd får bestämmas 

från fall till fall (t ex l vecka eller l månad) och, 

liksom bestämningen av tidpunkt för enskilda mättil l

fällen, grundas på uppgifter om hur brunnen används . 

Komplettering av brunnsobservationer i form av obser

vationer i för ändamålet nedslagna rör eller bergborra

de brunnar bör utföras där det inventerade brunns 

nätet har "vita fläckar". I detta fall har bristen på 

sådana rör och brunnar märkts särskilt i området syd

väst om knutpunkt K, där observationspunkter helt 

saknas inom en relativt stor yta. Det har inte he l ler 

varit möjligt att skilja på grundvattensänkningen i 

jord och i berg på grund av bristen på bergborrade 

brunnar inom området. 

8 . 3 Synpunkter på bedömning av influensområde 

De enda enkla regler, som författarna funnit i litte

raturen, angående hur långt från tunneln en sänkning 

av grundvattennivån sträcker sig har g i vits av 

Gustafsson , Sund & Lindh (1970) . Den första regeln 

säger att 50% av totalflödet till en tunnel härrör 

från en zon som är symmetrisk kring tunnellinjen och 

som har bredden 2 h, där h är djupet från bergytan 

till tunnelns centrum. Inom en zon som är dubbelt så 

bred (2 h på vardera sidan om tunnellinjen) härrör 
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70% av läckvattenflödet o s v, se FIG 20. Den andra 

regeln säger att i;1fluenszonens bredd inte påverkas 

av 	bergets permeabilitet. 

Reglerna tillämpas i allmänhet så, att man anser sig 

kunna bortse från den grundvattensänkning som kan 

åstadkornmas utav delflödena utanför zonen närmast 

tunneln. Bortser man från 50% av delflödet (25% på 

vardera sidan om tunneln och fördelat på en i princip 

oändligt bred zon) blir influenszonens bredd 2 h. 

Bortser man från 30%, blir influenszonens bredd 4 h 

och vid 20% 6 h. I enlighet med den andra regeln be

höver man inte ta hänsyn till variationen i bergets 

genomsläpplighet utan kan markera en symmetrisk zon 

längs hela tunnelsträckan. Zonbredden brukar väljas 

2, 4 eller 6 gånger tunneldjupet, beroende av hur för

siktig man vill vara. 

Senare års uppföljningar av grundvattennivåförändring

ar kring tunnlar har i likhet med den föreliggande 

visat att reglerna inte alltid stämmer. Detta synes 

i första hand bero på att beräkningarna, som ligger 

till grund för reglerna, baseras på förutsättningar 

som inte alltid är uppfyllda. Dessa förutsättningar 

är: 

• 	 Bergytan är horisontell och står under konstant 

vattentryck genom att tillgången till vatten är 

obegränsad. 

• 	 Permeabiliteten i berget är konstant, det vill säga 

sprickfördelningen är hornogen vad gäller sprick

riktningar och sprickvidder. 

• 	 Tunnelns mått i radiell led är försumbart i jäm

förelse med övriga mått. 

Den första förutsättningen kräver dels att berget 

överlagras av ett material med högre permeabilitet 

än berget, dels att vattentillgången i detta material 

är tillräcklig. Den andra förutsättningen gäller 
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möjligen approximativt, om man enbart betraktar en 

krosszon. Hur tunnelns tvärsektionsmått (tredje för

utsättningen) inverkar på flödet är åskådliggjort i 

FIG 17. 

Beräkningarna, som ligger till grund för reglerna, 

utgår från det av Gustafsson härledda sambandet 

(Gustafsson et al, 1970): 

q = Q • n - 1 • arctan y/h 

där y lägeskoordinaten från tunnelns centrumlinje 

tvärs tunnelriktningen 

Q totala flödet i tunneln 

q den del av Q som kommer från ett område be

gränsat av vertikalen genom tunnelns centrum 

och y 

h djupet från bergytan till tunnelns centrum 

Om man antar att berget är uppspruck~t och genomsläpp

ligt för vatten och att sprickfördelningen i berget 

är homogen erhålls en jämnt fördelad inläckning i 

tunneln och Gustafssons uttryck kan användas. Ett 

normalt permeabilitetsvärde för sådant berg synes 

vara k = 10- 8 m/s, vilket vid ca 60 m bergtäckning 

och 15 m2 tunnel enligt diagram (FIG 17) motsvarar 

läckaget l l/s och km tunnel, ett ofta nämnt värde på 

"tillåten" inläckning. 

Det tillstånd, då balans råder mellan avvattning av 

bergytan till följd av läckaget och tillrinningen av 

vatten genom jordlagren, innebär ett hydrostatiskt 

tillstånd med vertikal perkolation genom bergytan . 

det fallet att ett material med lika eller lägre 

genomsläpplighet överlagrar berget erhålls tillskott 

av vatten till bergytan dels på grund av den vertika

la perkolationen genom jordlagret, dels på grund av 

kompress.ion av jordlagret. Eftersom en kompression 

inte uppkommer förrän jämviktstillståndet överskri

dits, är detta tillskott inte aktuellt då balans råder. 

I 
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Visserligen erhålls inte någon vertikal perkolation 

förrän en hydraulisk gradient uppkommer. En sådan 

förekornmer emellertid naturligt på grund av säsongs

mässiga grundvattenstånds- eller portrycksvariationer 

och terrängens lutning. En kraftig gradient uppkommer 

dock först vid en tydlig grundvattensänkning. Gradien

tens storlek beror förutom av grundvattensänkningens 

storlek även på jordlagrets tjocklek. I det avsänkta 

området kring Kungälvstunneln varierade gradienten 

mellan 0,1 och l. Antag för enkelhets skull att gra

dienten genom jordlagret kan vara 0,2 i initialskedet 

vid grundvattensänkning. Avvattningen av bergytan på 

grund av läckaget l l/s och km enligt Gustafssons 

formel redovisas i FIG 20. Tillskottet genom vertikal 

perkolation i ett jordlager med olika genomsläpplig

het och gradienten 0,2 (beräknat genom Darcy's lag) 

framgår av följande uppställning: 

Permeabilitet (k)'
m/s 

lo-s lo- 9 10-1 0 lo-11 

Hydraulisk 
gradient 0,2 0,2 0,2 0,2 

Strömningshastig
het, mm/år 63 6,3 0 ,6 0,06 

Ungefärlig del av 
en normal årsneder lO l 0,1 0,01 
börd, % 

Exempel på jordart mjäla, 
morän 

lerig mo, 
lerig morän 

lera 
moränlera 

tät 
lera 

Strömningshastigheterna överensstämmer väl med de in

filtrationskoefficienter man brukar använda och den 

allmänna uppfattning man har om perkolationen i dessa 

material . Jämför man siffrorna med motsvarande i 

FIG 20, ser man att ungefärlig jämvikt uppnås utanför 

l h (på ömse sidor om tunneln) , om jordlagrets permea

bilitet är lika med bergets, utanför 5 h om permeabi

liteten är en lO-potens lägre och ca 10 h om den är 
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två lO-potenser lägre. 

Om det förekornmer ett skikt av mer genomsläppligt 

material mellan berget och det huvudsakliga jordlag

ret med låg permeabilitet, blir förhållandena helt 

annorlunda. Detta fall är också mera intressant, efter

som det sannolikt är det vanligast förekommande i den 

svenska terrängen, men samtidigt också svårare att ut

reda. Många variationer i förhållandena kan tänkas. 

Det genomsläppliga materialet kan bestå av grus, sand, 

mo, morän eller ytsprucket berg. Materialet kan dess

utom ha olika mäktighet och eventuellt ha kommunika

tion med infiltrationsområden eller andra mer grund

vattenförande material. 

Två begränsande faktorer kan tänkas för den till

rinning som skall balansera avvattningen underifrån. 

Dels måste det infiltrationsområde som skall mata det 

högpermeabla skiktet vara ti llräckligt stort för att 

nederbörden skall räcka till, dels skall transmissi 

vitet och hydraulisk gradient vara tillräckliga. 

Att det första villkoret är uppfyllt måste naturligt

vis beräknas för varje enskilt fall, eftersom inga 

generella beräkningar kan göras. I följande exempel 

förutsätts plan terräng, där tunnellinjen l öper i 

centrum av en kilometerbred lerdal. Det vertikala 

tillskottet genom lerskiktet antas vara i medeltal 

3 mm/år och tunnelläckaget l l/s och km och jämnt för

delat. Ett l m långt avsnitt av tunneln med omgivande 

terräng betraktas. Beräkningarna utgår ifrån årsneder

börden 400 mm (torrår). Det totala tillskottet via 

lerlagret uppgår till 10- 7 rn 3 (10% av tunnelläckaget). 

För att balans skall uppkornrna utanför tunnellinjen 

erfordras ett tillskott v i a det genomsläppliga lagret 

och infiltrationsytor vars storlek framgår av följan

de uppställning: 
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Infiltrationsytans bredd (m) 
Del av läckaget I=infiltrationskoefficient 

Balans till i % Flöde m3/s 1=0,2 1=0,3 1=0,5 

Centrumlinje 100-10 2x4,5·10- 7 2xl78 2xl20 2x7l 
2xh 50-10 2x2 ,O ·10- 7 2x79 2x53 2x32 

2x2h 30-10 2x1,0·l0- 7 2x39 2x26 2xl6 

2x3h 30-10 2x0,5·10- 7 2x20 2xl3 2x8 

Exemplet visar att det nästan alltid erfordras en täm

ligen betydande infiltrationszon utanför lerdalarna 

för att vattenbalansen skall upprätthållas. Liknande 

beräkningar kan naturligtvis genomföras för tunnlar 

som ligger utanför lerdalarna (inom infiltrationsom

råden) . 

Det andra villkoret i exemplet med läckaget l l/s och 

km är uppfyllt om produkten av det genomsläppliga 

lagrets transmissvitet och den hydrauliska gradienten 

genom skiktet vid initialskedet är större än eller 

lika med halva läckvattenflödet. Ett "normalvärde" 

för den hydrauliska gradienten i de grövre skikt som 

förekommer i terrängen runt Kungälvstunneln synes vara 

ca 2/100. Den transmissvitet som då erfordras för att 

balansera avvattningen olika långt ifrån t unnelns 

centrumlinje framgår av följande uppställning: 

Balans till Del av läckaget i % Flöde m3 /s Transmiss i vi te t m2 /s 

Centruml i n je 100-10 2x4,5·10- 7 2,3·10- 5 

2xh 50-lO 2x2,0·10- 7 l ·lO- s 

2x2h 30-10 2xl ,0·10- 7 5 ·l o- 6 

2x3h 20-l o 2x0 ,5·10- 7 2,5·10- 6 
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Beräkningarna är något förenklade, eftersom vatten 

avlämnas kontinuerligt till berget inom zonen med 

underskott, vilket påverkar gradientens storlek. 

De erforderliga transmissivitetsvärdena är förvånans

värt höga och betyder att materialets permeabilitet 

måste vara relativt hög om mäktigheten är liten. 

Transmissiviteten T = 10- 5 m2/s bör t ex kunna uppnås 

i ett ca l m tjockt skikt av sand eller grusig morän. 

Eftersom de i exemplet använda värdena antagligen är 

giltiga för flera typer av terrängavsnitt i det sven

ska landskapet, torde det vanligtvis inte uppkomma 

balans mellan tillrinning och avvattning närmare 

tunneln än ca 3 gånger djupet vid läckaget l l/s och 

km tunnel. 

Varför blev influenszonen kring Kungälvstunneln så 

mycket bredare än de som överslagsmässigt beräknats 

i dessa exempel? Uppenbarligen beror det på att läck

vattenflödena varit större än i de genomförda beräk

ningsexemplen. Permeabiliteten i krosszonerna är 

mycket högre än i det övriga "hela" berget, vars gene

rella genomsläpplighet man tyvärr inte kan säga så 

mycket om, eftersom inga bergborrade brunnar fanns 

utanför krosszonerna. Om man undantar området kring 

den södra tunneldelens brytpunkt, där öppna öst-väst

liga sprickor är särskilt vanliga, blev i stort sett 

ingen av observationspunkterna utanför krosszonerna 

påverkade av tunneln. 

Influenszonens utsträckning påverkas tydligen kraftigt 

av bergets permeabilitet, vilket motsäger den andra 

av reglerna enligt Gustafsson et al (1970). Regeln 

grundas sannolikt på kombinationen av följande två 

formler (med beteckningar som tidigare) : 

q Q • ~-I arctan y/h och 
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Den senare formeln är en enklare variant av Wibergs 

(1961). Formlerna uttrycker tillsammans att flödet 

i en viss zon alltid är proportionellt mot totalflödet 

oberoende av permeabiliteten. Detta innebär inte att 

grundvattensänkningen är oberoende av permeabiliteten. 

Grundvattensänkningens storlek beror inte enbart på 

hur långt ifrån tunneln den studeras, och därmed hur 

stort delflödet är i procent av totalflödet, utan 

också av flödets absolutbelopp och därmed av permea

biliteten. 

I området kring Kungälvstunneln bör transmissiviteten 

i det genomsläppliga jordlagret närmast över berget 

vara tämligen hög, eftersom brunnarna i detta mate

rial reagerar relativt snabbt på nederbördstillfälle

na. Därför är det rimligt att anta att influenszonens 

bredd kring tunnlarna, i det fall att läckaget vore 

Q= 10- 6 m3 /s och m tunnel, skulle vara ca 2 h på 

ömse sidor om tunnellinjen. Detta innebär att en 

strömningshastighet av storleksordningen 10- 9 m/s i 

detta fall skulle vara på gränsen till grundvatten

sänkande. I verkligheten inträffade denna jämvikts

punkt på avståndet 12 h respektive 25 h från tunnel

linjen, se FIG 5. Enligt Gustafssons formler (se 

också FIG 20) är strömningshastigheten där ca 1/20

del respektive 1/30-del av den vid 2 h. För att ström

ningshastigheten 10- 9 m/s s k all råda även vid 12 h 

respektive 25 h måste således det totala flödet och 

därmed permeabiliteten vara 20-100 gånger högre än i 

det fiktiva fallet med l l/s och km, vilket här mot

svarar k-värdet 10- 8 m/s. Permeabilite ten i kross

zonerna bör således vara av storleksordningen 

2 • l0- 7 a 10- 6 m/s. 

Slutsatserna dV de här genomförda ÖVerslagsberäk

ningarna måste trots allt bli försiktigt hållna. Detta 

beror dels på de många osäkra antagandena , dels på de 

förenklade beräkningarna. En varning för användingen 

av reglerna enligt Gustafsson et al. utan hänsyns
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tagande till permeabilitetsvärden och/eller läckage

värden samt infiltrationsområdenas tillräcklighet är 

dock på sin plats. Vid översiktliga bedömningar, t ex 

då läget för observationsbrunnar och - rör skall be

stämmas, kan dock reglerna vara till hjälp i områden 

utanför krosszonernas influensområden. 

Frågan är om det överhuvudtaget existerar några "nor

malområden" för vilka en tumregel om influensområdets 

utsträckning kan gälla, även om en eller annan para

meter i denna regel tillåts variera. De genomförda 

beräkningarna antyder att flera faktorer påverkar 

influenszonens bredd (den geologiska uppbyggnaden, 

jordmäktigheten, permeabilitet i jord och berg, in

filtrations- och nederbördsförhållanden) , och den na

turliga variationen i denna påverkan tycks vara så 

stor att zonens bredd av naturliga skäl kan variera 

inom tämligen vida gränser. Varje enskilt fall tycks 

således erfordra en egen behandling och då synes nu

meriska modeller anpassade för datorbearbetning vara 

det mest ändamålsenliga hjälpmedlet. 
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FIG. l 	 öve r siktskarta vis ande tunnelsträckning och berört neder 
bördsområde. SMHI:s klimatstation ligger ca 4 km SSW 
Säve k : a och SGU : s grundvattenstation Harestad ligger ca 
5 km WNW Säve k:a. 

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning . statens lantmäteri 
verk 1977 - 03 - 18 . Särtryck ur Topografiska kartan från statens 
lantmäteriverk . Publiceringstillstånd nr 2777 , LiberKartor , 
Stockholm . 
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månadsskiftet februari/mars 1971 . 
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FIG . ll Schematisk plan över avsänkningens utbredning 
mars månad 1972. 
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