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Sammanfattning

Vi har i denna rapport jämfört produktionsmetoder vid byggande av gång- och 
cykeltunnel under järnväg. De metoder vi har jämfört är lansering och 
platsgjutning. Projektet som vi har studerat är byggandet av en gång- och 
cykeltunnel under järvägen vid Mjölby station. Vid detta projekt lanseras halva 
tunneln in och halva platsgjuts. 

Det vi har jämfört är dels de geotekniska aspekterna, där vi främst har tittat på 
vikten av förundersökningar, jordegenskapens inverkan, spontning och 
grundvattnets inverkan. Vi har också tittat på produktionstekniska aspekter, då 
främst storleken av arbetsområdet och arbetsmiljön. Vi har även betraktat 
ekonomi och produktionstid i de båda metoderna.

Vi har i denna rapport främst använt oss av muntliga källor som gett sina 
synpunkter på hur tunneln ska eller bör utformas. Vi har sedan sammanställt alla 
synpunkter och åsikter och skaffat oss en egen uppfattning om de båda 
metoderna och när de bör användas. 

Det vi kommit fram till när vi har jämfört dessa båda metoder är att lansering har 
många fördelar vad gäller arbetsmiljö, tid och ekonomi. Vid enklare 
tunnelprojekt är denna metod att föredra om förutsättningar finns. Platsgjutning 
har dock de fördelar att den kan användas vid de flesta tunnelbyggnationer och 
att tågtrafiken kan flyta på utan längre störningar. 

Vid stora projekt som det i Mjölby anser vi att en kombination av metoderna är 
den allra bästa lösningen.





Abstract

In this report, we have compared the methods of production when building a 
bicycle- and passageway under a railway. We have compared two methods. The 
first method is when the tunnel is built beside the railway and then launched into 
the right position. The second method is when the tunnel is built beneath the 
railway. In this case we have been studying a project by the railway station in 
Mjölby where these two methods are used.

We have compared the geotechnical aspects as well as the influence of the soil 
and the groundwater. We have also compared the production technologies, 
mainly the size of the working area and the working environment. We have also 
studied the economy and the production time of the two methods.

In this report we have mainly used oral sources who have given us their point of 
view of how the tunnel should be built. Then we have put these thoughts 
together and from that made up our own opinion when the methods are useful.

The result of this comparison is that when you build the tunnel beside the 
railway, you will have lots of advantages concerning working environment, time
and economics. If the conditions are right you should consider to build the 
tunnel beside the railway and then launch it. 

Building the tunnel beneath the railway has the advantage that it can be used in 
most tunnel projects without interrupting the rail traffic.

In larger projects like this in Mjölby we belive that a combination of the 
methods is the best solution.





Förord

Denna rapport utgör ett examensarbete på byggnadsingenjörsprogrammet vid 
Linköpings universitet. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gunnar Wall, platschef NCC. Ett 
stort tack vill vi även rikta till Gert Erixsson , arbetsledare NCC. Vi vill också 
tacka Leif Eriksson vid SGI, Torbjörn Johansson NCC och Maria Bernhard vid 
Geotec för deras hjälp och synpunkter. Till sist vill vi även tacka Per-Inge
Aronsson för att vi åtskilliga gånger har fått låna hans bil för resor till Mjölby.

Norrköping, augusti 2002

Mattias Aronsson Jimmy Karlsson
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1 Inledning

1.1 Rapportens syfte

Syftet med denna rapport är att klargöra vilka problem som kan förekomma vid 
byggnation av gång- och cykeltunnel under järnväg. Vi har valt att följa ett 
projekt där olika produktionsformer används, för att på så sätt få en bredare bild 
av vilka problem som kan uppstå vid byggandet. Metoden vi valt att använda för 
att få svar på problemen innefattar mycket diskussioner och egna tankar. Dessa 
har vi kommit fram till efter litteraturstudier och efter mycket diskussioner med 
personer med stor kunskap inom området.

1.2 Omfattning och avgränsning

Vi har valt att utreda och jämföra de problem som kan uppkomma vid två olika 
produktionsmetoder. Dessa metoder är lansering och platsgjutning. Vi har valt 
att begränsa oss till de punkter vi anser mest betydelsefulla. Dessa anser vi vara 
geotekniska aspekter, produktionstekniska aspekter och ekonomi.

1.3 Rapportens struktur

Rapporten är uppbyggd så att vi beskriver problemen med de aspekter vi valt att 
titta på. Vi har sedan jämfört dessa aspekter mellan de olika 
produktionsmetoderna.

1.4 Allmänt om projektet

Vid Mjölby station fanns det fram till hösten 2001 en stålbro med träbelagda 
steg som gick över järnvägen. Denna bro blev varje höst och vinter oerhört hal 
att gå på. Denna faktor, plus kommunens vilja att skapa ett modernare 
resecentrum, gjorde att kommunen ihop med Banverket beslutade att bygga en 
gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Detta projekt ingår som en av flera entreprenader för att modernisera Mjölby 
station.

Banverket ställde som ett krav att tågtrafiken inte fick störas under byggtiden. 
Därför angavs det i anbudsförfrågan att hela tunneln skulle platsgjutas. 

NCC valde vid anbudsgivningen att lämna ett sidoanbud om att lansera halva 
tunneln och platsgjuta halva tunneln. Den främsta anledningen till detta 
sidoanbud var att Banverket inte kunde tillhandahålla tillräckligt många 
spårbroar (tillfälliga broar för tågtrafiken, se vidare kap. 2) under den tänkta 
byggtiden. En annan anledning var att NCC ansåg att arbetsmiljön skulle bli 
betydligt bättre vid en lansering av tunneln. Banverket accepterade detta anbud 
och NCC fick i uppgift att bygga tunneln. 
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Den lanserade delen av tunneln byggs nere i det torg som ska byggas vid den 
västra änden av tunneln. 

Tunneln kommer i sin helhet att bli ca 55 m lång, den kommer att ha en öppning 
som är 9 m bred och en fri höjd på ca 2, 7 m. Kostnaden för tunnelentreprenaden 
beräknas bli ca 55 miljoner kronor. Magasinstorget, som anläggs i ena änden av 
tunneln, kommer att bli 25 x 33 m stort. 

Fig. 1. Bild över den bro som tidigare utgjorde övergången vid Mjölby station
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2 Tillvägagångssätt vid Mjölby station

2.1 Platsgjutning

För att kunna platsbygga en tunnel i Mjölby har man använt sig av spårbroar. 
Dessa provisoriska broar gör det möjligt att låta tågtrafiken gå som vanligt 
samtidigt som man under spåren bygger tunneln. Vid Mjölby station används tre 
stycken spårbroar.

Tillvägagångssättet vid inplacering av spårbroarna har vi delat in i följande 
punkter. Dessa punkter presenteras även illustrativt i fig.2:

1. Man börjar med att kapa spåren i båda ändar. Detta kan göras när som helst 
eftersom man kan skarva spåren med så kallade isolerskarvar. Man kan alltså 
kapa spåren, skarva och sen låta tågen gå som vanligt.

2. Man kan nu slå i sponten (se kap spont) vid sidan om spåren.
3. Nu måste tågtrafiken stoppas vid det berörda spåret. Räls och slipers lyfts 

bort och resterande spont mellan spåren slås i.
4. Fyra stycken krysspålar slås sedan ned på utsidan av sponten. Dessa pålar 

kommer att uppta hela spårbrons tyngd och således också krafter från tågen. 
5. Nu sätts okfästen fast på pålarna.
6. Man kan nu gräva ur runt pålarna, tillräckligt mycket för att man ska kunna 

fästa oken. Dessa ok är till för att stabilisera pålarna i sidled.
7. Balkarna som utgör spårbron läggs på plats.
8. Spåren läggs tillbaka på spårbron i sitt ursprungliga läge.

Fig 2 Principskiss över spårbro i plan och sektion.
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Skulle alla dessa steg göras på en och samma gång så fick man räkna med att 
vara tvungen att stoppa tågtrafiken i Mjölby i ca 24 timmar per spårbro som 
byggdes. Därför gjorde man detta arbete i etapper eftersom ett längre tågstopp 
skulle vara kostsamt. Kapa spåret och slå i sponten gjordes då tågtrafiken inte 
var så intensiv, till exempel under nätter och helger. Sedan stängdes spåret av 
och återstående arbeten gjordes under trafikstopp.

När den provisoriska bron var klar och på sin plats började man schakta ur 
gropen där tunneln ska byggas. Sponten avgränsar arbetsområdet.
Man kan nu börja grundlägga för bottenplattan. 

Vid Mjölby station behövdes ingen speciell grundläggning förutom vanlig 
traditionell singelbädd. Dock gjöts en platta under grundplattan för stabilisering 
av sponten, se vidare kap. 6, spontning. Grundplattan är ca 200 m2 stor och 
innehåller ca 350 m3 betong och ca 50 ton armering.

Vidare avser man att gjuta väggar, valv, hisschakt och trappuppgångar samtidigt 
som tågtrafiken genom Mjölby flyter på som vanligt.

Fig. 3 Spårbro

Fig. 4 Spårbro
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2.2 Lansering

En förutsättning för att kunna lansera en tunnel är att arbetsområdet är 
tillräckligt stort, detta eftersom tunneln byggs vid sidan om spåret. I Mjölby 
löste sig detta av den anledningen att det ska anläggas ett torg i anslutning till 
tunnelns västra ände. Torget utnyttjas som arbetsplatsområde för byggandet av 
tunneln. Se fig. 6.

Vid inlanseringen av tunneln i Mjölby börjar man med att stänga av alla spår 
från tågtrafik, lyfta bort spåren, schakta ur för gropen dit tunneln ska lanseras 
och till sist grundlägga med singelbädd.

Övriga moment vid inlanseringen beskrivs nedan. Dessa moment illustreras även 
i fig. 5:

1. På sidorna av tunneln gjuter man 8 st lyftklackar. Se fig. 7.
2. Under dessa klackar har det, innan tunneln börjat byggas, under marken 

gjutits tre st betongbanor, som ligger i lanseringsriktningen nere i torget.
3. När sedan arbetet med lanseringen ska påbörjas skrapar man fram dessa 

banor och ställer två stålbalkar, 400-600 mm höga (beroende på tillgången),
    på varje skena. Mellan marken och balken ligger också 25-30 mm tjock 

fartygsplåt för att fördela trycket från de höga påfrestningarna. 
4. På balkarna ställer man slädar med teflonunderlag som gör att de glider lätt 

mot balken. Sammanlagt används 6 st rostfria balkar.
5. På släden ställer man sedan de domkrafter som kommer att lyfta tunneln. 

Domkrafterna ställs under varje lyftklack.
6. Tunneln skjuts nu i 70-centimetersintervaller på plats med hjälp av 

hydraulisk utrustning.
7. Tunneln är nu på plats och man kan schakta igen gropen och lägga tillbaka 

spåren.
8. Allt som allt ska arbetet fortgå i fem dygn. Tågtrafiken kommer under denna 

tid att ledas över till de tre spår som har spårbryggor.

Fig. 5. Principskiss över lyftanordning i plan och sektion.
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Stålbalkarna kommer under järnvägen att ligga direkt på marken, vilket medför 
att ett stort tryck belastar marken. Av denna anledning har man valt att göra en 
grundvattensänkning i området, marken får inte vara instabil när balkarna läggs 
på plats. Se vidare kap. 5 grundvattensänkning.

Som tidigare nämnts har man valt att förlägga hissar och trappor till den 
platsgjutna tunneldelen, detta för att inte komplicera lanseringen ytterliggare.

Fig. 6. Magasinstorget där den del av tunneln som ska lanseras byggs. 

Fig. 7. Bild över en av de lyftklackar som ska användas vid lanseringen.
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3 Vikten av förundersökningar

Vid stora undermarksprojekt är det viktigt att noggranna förundersökningar 
utförs eftersom undersökningens resultat kan få stor betydelse vid 
uppskattningen av ett projekts tider och kostnader. Vid komplicerade geologiska 
förhållanden i kombination med bristfälliga förundersökningar är risken stor att 
förfrågningsunderlaget i anbudsförfrågan inte ger erforderlig vägledning till 
entreprenören för att denna ska kunna lämna ett realistiskt anbud.”1

3.1 Förundersökningen vid Mjölby station

Vid Mjölby station har förundersökningarna utförts på samma sätt för tunnelns 
båda delar. För den lanserade delen är dock omfattningen större eftersom man 
vid denna metod gjuter tunneln på sidan om spåret. Detta medför ett större 
område att undersöka.

1 Enl. Per Tengborg, Risker vid stora undermarksprojekt 1998.
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4 Jordegenskapernas inverkan

Denna del som behandlar jordegenskapernas inverkan är baserad på Göran 
Sällfors bok Geoteknik och kompendiet geoteknik, grundkurs 1.

4.1 Allmänt

Jord är den gemensamma benämningen på den lösa delen av jordskorpan. 
Egenskaperna hos jorden beror på vilka material som ingår och hur de är 
geometriskt uppbyggda. 

”Jord består vanligen av korn, vatten och gas.” 1) Dessa korn bildar ett skelett 
som bär de laster som uppkommer på jorden. I utrymmena mellan kornen finns 
hålrum det vill säga porer som är fyllda med antingen vatten eller gas eller en 
blandning av vatten och gas.

4.2 Fasta beståndsdelar

4.2.1 Mineral

De vanligaste grupperna av mineral som finns i svenska jordar är kiselföreningar 
(kvarts, fältspat, glimmer m.m.).

Kvarts, fältspat och glimmer har olika egenskaper vilket har stor betydelse för 
jordens tekniska egenskaper. Kornen i sand-, silt-, och lerfraktioner består för 
det mesta av så kallade enkristaller av ett specifikt mineralslag, medan grus, sten 
och block består av bergarter med sammansättningar av olika mineralslag.

Sand- och siltkorn är oftast ovala eller runda medan lermaterialen består av 
tunna och bladformiga partiklar. Lermineralerna är alla ytaktiva och omger sig 
med ett hölje av mer eller mindre fast bundet lager av vatten. ”I silt och grövre 
jordarter är kornen i kornskelettet i direkt kontakt med varandra medan 
lerpartiklarna inte direkt vidrör varandra.” 1)

4.2.2 Organisk substans

Organisk substans finns i jord i form av rötter, blad, djur, alger mm. Även små 
mängder av organiskt material påverkar jordens tekniska egenskaper. ”Det beror 
dels på att de organiska materialen binds kemiskt till de ytaktiva lermineralerna, 
dels på att det organiska materialet ofta har mycket låg densitet och är poröst 
och därmed mycket deformerbart.” 2

4.3 Porvatten

Vattnet i porerna innehåller en del lösta salter samt gas. En förändring av 
salthalten i finkorniga jordarter kan i vissa fall i stor utsträckning påverka 
jordens egenskaper.

2 Citat ur boken Geoteknik av Göran Sällfors 1995.
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4.4 Hållfasthet

Man skiljer ur hållfasthetssynpunkt mellan friktionsjord, kohesionsjord och 
mellanjordarter.

Till friktionsjord hör de grovkorniga jordarterna som till exempel sand och grus.
Skjuvhållfastheten i dessa jordar byggs upp av friktion mellan partiklarna. 
Hållfastheten i dessa jordar är generellt god.

Till kohesionsjordar hör finkorniga jordarter som lera, dy och gyttja. I dessa 
jordarter byggs skjuvhållfastheten, åtminstone vid snabb belastning, upp av 
huvudsakligen kohesion. Vattengenomträngligheten i dessa jordar är mycket låg, 
vilket påverkar jorden negativt ur hållfasthetssynpunkt.

Mellanjordarterna omfattar de finkorniga jordarterna som silt och de 
blandkorniga jordarterna. Mellanjordarternas skjuvhållfasthet byggs upp av både 
friktion och kohesion.

4.5 Sättningar

När marken belastas deformeras den underliggande jorden eller berget. Då 
uppstår sättningar vars storlek beror av spänningsökningen i jorden och av 
jordens kompressibilitet (relativ minskning i volym hos material under inverkan 
av allsidigt tryck). Berg har låg kompressibilitet, därför blir sättningar vid 
grundläggning på berg i allmänhet små. Lös lera  däremot har hög 
kompressibilitet vilket medför stora sättningar.

4.6 Jordarternas inverkan vid tunnelgrundläggning

Vid platsgjutning kan de flesta geotekniska förutsättningar råda, eftersom man 
kan utföra de flesta grundläggningsmetoder direkt i schakten. Man har till 
exempel vid platsgjutning av en tunnel möjlighet att pålgrundlägga om så skulle 
behövas.

Vid en lansering förutsätts att man kan grundlägga tunneln direkt på den 
naturliga jorden. Detta innebär att jorden måste utgöras av friktionsjord eller 
överkonsoliderad lera. Man skulle rent teoretiskt kunna pålgrundlägga även för 
delen som ska lanseras på plats. Detta förutsätter dock att schakten kan hållas 
öppen så pass länge att plattan kan gjutas på pålarna. Krafterna förs annars inte 
ner i pålarna annat än med friktionskraft. Skulle schakten hållas öppen så pass 
länge skulle det behöva finnas andra alternativ för tågtrafikens framkomlighet. 
Hela vitsen med lansering skulle då försvinna.

Ska man lansera en tunnel förutsätter det att även marken där tunneln byggs är 
tillfredsställande. Vid lanseringen uppkommer även andra krafter än tunnelns 
egentyngd, eftersom tunneln ska skjutas in i sitt rätta läge. 
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4.7 Jordarternas inverkan vid Mjölby station

Jordlagren vid Mjölby station består huvudsakligen av siltig lera och lerig silt 
som är mycket löst till halvfast lagrad ner till 3- 4, 5 meter under markytan. Vid 
större djup är jorden mestadels halvfast till fast lagrad med enstaka skikt i lös 
lagring, detta framgår av den geotekniska undersökningen, som gjorts över 
området, se bilaga 1. 

Jorden vid Mjölby station kan betraktas som ett mellanting av kohesionsjord och 
mellanjord. Silten i jorden vid Mjölby station påverkas starkt av vatten och 
övergår vid vattenpåverkan till en vällingliknande massa. Silten är också 
tjälfarlig eftersom den drar åt sig vatten under frysperioden. Detta vatten finns 
sedan kvar i överskott vid tjällossningen. Detta gör att hållfastheten och 
bärförmågan i jorden blir nedsatt. 
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5 Grundvatten 

Vatten har stor inverkan på jordens mekaniska egenskaper och spelar således en 
stor roll vid grundläggning och schaktning.  

Grundvattennivån är ingen direkt urskiljbar yta. Den kan i vissa fall vara svår att 
bestämma, speciellt i finkorniga jordar som silt och lera. Grundvattennivån är 
inte konstant utan varierar beroende på bland annat nederbörd. Detta medför att 
grundvattennivån oftast är högst under hösten och efter tjällossningen. Lägst är 
den oftast under sensommaren och tidig höst. Andra faktorer som kan påverka 
grundvattennivån är: 

• Asfalterade ytor som minskar infiltrationen. 

• Regnvatten som samlas upp och leds bort. 

• Pumpning av grundvatten till dricksvatten. 

• Dränering. 

Hur stor del av nederbörden som tränger ner i jorden beror främst av jordens 
sammansättning. I morän, silt och lera infiltreras endast 0 – 30 %. I grus och 
sand infiltreras större delen av nederbörden. 

5.1 Grundvattnets inverkan vid Mjölby station 

Eftersom jorden i Mjölby till stor del består av silt är den känslig för påverkan 
från grundvatten. När silten kommer i kontakt med vatten flyter den lätt ut och 
bildar en flytande massa.  

Problem som kan uppstå i Mjölby vid schaktning i silt i kombination med hög 
grundvattennivå är bland annat: 

• piping, vilket innebär att vatten strömmar uppåt mot schaktbotten och drar 
med sig finkorniga jordpartiklar. Därmed bildas det vertikala rör i jorden 
vilket försämrar bärigheten i schaktbotten. 

• bottenupptryckning, krafterna från grundvattnet pressar upp schaktbottnen. 

• släntstabilitetsproblem, eftersom silten flyter ut lätt vid kontakt med vatten. 
Då finns risken att schaktslänten rasar. 

Faktorerna som nämnts ovan har bidragit till att man väljer att göra en 
grundvattensänkning vid Mjölby station. 
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5.2 Grundvattensänkning vid Mjölby station

Vatten i fel mängd, på fel plats och vid fel tidpunkt kan skapa stora problem vid 
bland annat anläggningsarbeten. Så skulle fallet vid Mjölby station kunna bli. 

Konsultföretaget J & W mätte under perioden 1998-04-07 till 1998-04-16
grundvattennivån i det aktuella området. Grundvattennivån låg då på mellan 
+108, 5 och +108, 9. Detta motsvarar 7, 7 m och 7, 5 m under markytan vid 
platsen för tunneln.

Den del av tunneln som ska lanseras byggs nere i magasinstorget. Torget ligger 
på höjden +109, 40 m vilket medför att det är ca 0,5 – 1,0 m ner till 
grundvattennivån.

Man har i Mjölby valt att göra en grundvattensänkning vid denna del av tunneln. 
Man gör det av den anledningen att man vill vara på den säkra sidan när själva 
arbetet med lanseringen ska påbörjas. Då får ingenting gå fel, det skulle ge 
förseningar och med det följer högre kostnader. Det man är rädd för är, att 
balkarna, som lanseringen ska ske på, börjar sjunka i den nya schakten, där 
balkarna ligger direkt på marken. På platsen där tunneln nu byggs har man gjutit 
ner betongbanor under lyftklackarna, som balkarna kan placeras på. Detta 
medför att de står stadigt. Man har dock inte mer än fem dygn på sig för 
lanseringen, så någon tid för att göra detta i den nya schakten ges inte. Eftersom 
jordarterna i området består av mellanjord och kohesionsjord betyder det att 
vattengenomträngligheten i marken inte är särskilt god. Har det då varit en 
regning sommar så att grundvattennivån har höjts, eller det har regnat mycket 
under tiden den nya schakten varit öppen så finns risken att balkarna sjunker i 
den redan tidigare lösa jorden. Marken behöver inte sjunka mycket förrän det 
ska bli omöjligt att lansera tunneln till rätt läge.

Man kommer att utföra grundvattensänkningen med hjälp av filterbrunnar. 
Dessa brunnar placeras med en meters mellanrum vid betongbanorna och dess 
förlängning in under spåren. Det är i detta projekt inte fastställt exakt vilken typ
av filterbrunnar som ska användas. Principen för alla typer av filterbrunnar är 
dock den samma. Ett rör eller en slang borras ner i marken där man vill sänka 
grundvattnet. På röret eller slangen sitter ett filter som utgörs av exempelvis en 
vävstrumpa. Slangen omges sedan av ett lager tvättad torr sand. Vävstrumpan 
omger slangen från dess underkant och ca 5 m upp. Sandfiltret fyller hela 
borrhålet, från ca 300 mm under slangen och upp till markytan. Se fig. 8.
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Fig. 8. Skiss över filterbrunn. 

Grundvattensänkningens storlek vid Mjölby station kan komma att bero av: 

• Jordens porositet och jordens hydrauliska konduktivitet 
(vattenledningsförmåga). 

• Jordens lagerföljd, mäktighet och utbredning. 

• Jordavlagringens terrängläge och omgivande jordarter. 

• Avlagringens mineralogiska (mineralinnehåll i avlagringen) och 
petrografiska (strukturen hos bergarterna) sammansättning. 

•  Mänsklig påverkan. 

I Mjölby beräknas avsänkning bli 0, 5 – 1, 0 m. Det ska vara tillräckligt för 
lanseringen ska komma att gå bra. Detta beräknas ske på ett dygn. 
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6 Spontning

6.1 Allmänt om spont

Det vanligaste användningsområdet för spont är som stödkonstruktioner vid 
schaktning för byggnadskonstruktioner.

Nedan följer illustrationer och förklaringar av tre vanliga typer av spont:

6.2 Tätspont

Tätspont används där jordlagren består av mycket vatten och lös lera. Sponten 
förhindrar att vatten och lera tränger in på arbetsområdet. Sponten kan förses 
med hammarbandsbalk som förankras bakåt eller strävas.

Fig. 9. Tätspont

6.3 Glesspont

Glesspont används där jorden består av friktionsjord och mycket sten. För att 
sponten ska bli tät kan man fylla utrymmena mellan sponten med sprutbetong 
eller bräder. Den kan även, precis som tätsponten, förses med hammarbandsbalk 
med förankring.

Fig. 10. Glesspont
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6.4 Borrad rörspont

Det finns fall då man inte kan slå ner sponten. Dels då kraven på minimala 
markrörelser är mycket höga, och dels då jorden består av stora mängder block. 
Ett alternativ är då att använda borrad rörspont. Sponten borras då ner vilket 
medför att marken inte på samma sätt rör sig. Även här kan mellanrummen tätas 
med sprutbetong eller bräder.

Fig. 11. Borrad rörspont

6.5 Spontutrustning

Den maskinutrustning som kan förekomma vid tätspontning och glesspontning 
är en specialspontmaskin alternativt en pålmaskin. Dessa maskiner slår ner 
sponten i marken med hejarutrustning. Borrutrustning krävs också för 
installation av dragstag. För rörsponten krävs en borrutrustning.

6.6 Spontning vid Mjölby station

Rent produktionsmässigt behövs ingen spontning vid den del av tunneln som ska 
lanseras in. Man har dock valt att slå en spont mot ena sidan, för att skydda en 
väg där tung trafik måste köra hela byggtiden. Skulle man inte slå spont i det 
område där den platsgjuta tunneln byggs, skulle det behövas så pass flacka 
slänter att spårbroarnas spännvidder skulle bli för stora. Man kan då inte låta 
tågtrafiken flyta på under tiden tunneln byggs. Arbetsområdet skulle också bli 
stort.

Vid Mjölby station har det i allmänhet använts en tät spont med hammarband.
Sponten är stagad enl. fig. 9. Under spår 1 och 2, se bilaga 3, var emellertid detta 
inte tillräckligt. Konstruktören, som räknade på spontkonstruktionen, och 
banverket, hade olika uppfattningar om hur mycket bromskrafterna från tågen 
påverkade sponten. NCC hade redan slagit sponten enligt konstruktörens 
anvisningar, vilket inte var tillräckligt djupt enligt Banverket. Risken fanns att 
sponten skulle vika sig vid för hög belastning från bromsande tåg. Problemet 
löstes genom att en platta av betong gjöts. Denna platta fungerar som ett extra 
hammarband för sponten, se figur 12. 
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Fig. 12. Principskiss över den betongplatta som stabiliserar sponten.

När sponten uppfyllt sin funktion brukar den avlägsnas. Risken finns att otillåtna 
sättningar uppkommer när sponten vibreras upp. Därför kommer övervägande 
mängd spont att få vara kvar efter byggtidens slut. Denna spont kommer att 
kapas en meter under överkant räls eftersom stoppmaskinen, som är en maskin 
som packar makadammet i banvallen, får ned sina armar så långt när den 
återställer banvallen.
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7 Arbetsmiljö

Vid vissa typer av byggrelaterade arbeten är kroppen väldigt utsatt, eftersom 
man i många av arbetsmomenten belastar kroppen på ett ohälsosamt sätt. Det 
kan exempelvis vara tunga lyft och ogynnsamma arbetsställningar som orsakar 
arbetsskador.

7.1 Arbetsolyckor

Under 90-talet har byggbranschen haft en nedåtgående trend sett till antalet 
anmälda arbetsolyckor. De olyckor som är vanligast är fallolyckor, skador från 
maskiner och verktyg, plötslig överbelastning samt hanteringsolyckor (skador 
som uppkommer från materiel man hanterar t.ex. knivar eller sågar).
Samanlagt anmäldes 1699 arbetsolyckor år 2000. Se fig. 13.

Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång inom byggindustrin har minskat från 
17 stycken år 1994 till 3 stycken år 2000.

Fig. 13. Diagram över orsaker till arbetsolyckor inom byggbranschen 2000.”3

3 Björn Samuelsson och Lotta Lundholm, Arbetsskador inom byggindustrin 2000.
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7.2 Arbetssjukdomar

För arbetssjukdomar syns sedan 1997 en tydlig ökning. Vanligast är 
förslitningsskador, även sociala/organisatoriska olyckor samt bullerskador har 
ökat anmärkningsvärt. Se fig. 14.

Fig. 14. Diagram över orsaker arbetssjukdomar inom byggbranschen 2000.”4

7.3 Schaktarbeten

Antalet olyckor i samband med schaktarbeten (hit hör markarbeten och 
rivningsarbeten) har ökat något under år 2000. Även här är fallolyckor den 
vanligaste orsaken. Även skador orsakade av fallande föremål och skador från 
maskin och verktyg är vanliga vid schaktarbeten.

7.4 Arbetsergonomi

En bra arbetsställning kännetecknas av att man kan arbeta med ryggen i en 
upprätt ställning. Vid tungt fysiskt arbete bör arbetshöjden vara lägre än 
armbågshöjd.

Enligt Eva Holmström m.fl. (1999) innebär en bra arbetsställning också att varje 
arbetstagare kan:

?? Arbeta med lederna i och omkring medelläge av rörelsebanan.

4 Björn Samuelsson och Lotta Lundholm, Arbetsskador inom byggindustrin 2000.
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• Variera sin muskulära belastning. 

• Arbeta rörligt och dynamiskt samt undvika statiskt muskelarbete. 

• Undvika sneda och vridna arbetsställningar. 

• Röra sig fritt vad gäller räckvidd och rörelseutrymme. 

• Variera arbetshöjden efter behov av muskelkraft. 

• Arbeta under goda synergonomiska förhållanden. 

7.5 Arbetsmiljön vid Mjölby station 

7.5.1 Platsgjutning 

Eftersom man bygger den platsgjutna tunneln under spåret är arbetsområdet 
begränsat. Detta medför att formning, armering och gjutning försvåras på grund 
av trångt utrymme. När formen för valvet är på plats återstår det ca 0,3 m upp till 
underkant på spårbron. I detta trånga utrymme ska man vistas när armeringen 
ska placeras och najas fast, detta samtidigt som tågen passerar på rälsen ovanför.  

Valvet och väggarna gjuts med självkompakterande betong. Denna betong är så 
pass lättflytande att den fyller ut formen och omsluter armeringen väl utan att 
behöva vibreras. Detta medför att arbetsmiljön förbättras eftersom det tunga 
arbetet med vibrering utelämnas, risken för belastningsskador blir på så sätt 
betydligt mindre. Bullernivån minskas också eftersom man inte behöver använda 
någon vibreringsutrustning. 

Eftersom området är så trångt är det omöjligt att serva hela arbetsområdet med 
material med hjälp av maskinell utrustning. En teleskoplastare kan serva 
området fram till öppningen av tunneln, men längre in måste materialet bäras. 
Denna faktor tillsammans med det trånga utrymmet medför stora påfrestningar 
på kroppen. Se fig. 15. 

Fallrisken är även den påtaglig, eftersom det är svårare att kontrollera sina 
rörelser vid trånga utrymmen. 
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Fig. 15. Här ser man hur litet utrymmet är mellan gjutform och spårbro.

7.5.2 Lansering

Området kring tunneln som ska lanseras är öppet och till stor del fritt från 
hinder, därför kan en kran serva hela området med material. Detta medför att 
bärandet av material inte blir så påtagligt i jämförelse med platsgjutning. 

Eftersom tunneln byggs på ett så öppet område, och få hinder finns som 
påverkar arbetsergonomin, är förutsättningarna för en bra arbetsmiljö goda.
Se fig. 16.
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Fig. 16. Här ser man att den tunneln som ska lanseras byggs på ett öppet 
område, vilket ger goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö.



22

8 Jämförelse av metoderna platsgjutning och lansering

8.1 Produktionsteknik

Viktiga förutsättningar för att man ska kunna lansera tunneln är att 
arbetsområdet är tillräckligt stort och att marken ur anläggningssynpunkt är 
tillfredsställande. En underlättande faktor är att tid finns för ett längre tågstopp 
eller möjlighet att leda över tågtrafiken till andra spår under tiden tunneln 
lanseras på plats. Finns inte dessa förutsättningar behöver man inte överväga 
lansering som ett alternativ till platsgjutning. Det skulle också bli svårt att bygga 
t.ex. hisschakt och trappuppgångar på den del av tunneln som ska lanseras.

En stor anledning till att man väljer platsgjutning som produktionsmetod är att få 
så små störningar i tågtrafiken som möjligt. Stopp av tågtrafiken är väldigt 
kostsamma. En annan anledning att platsgjuta är möjligheten att grundlägga på i 
stort sett vilket underlag som helst. Detta gör att denna metod är tillämpbar vid 
alla tunnelprojekt under järnväg.

8.2 Förundersökning

Det är ingen skillnad i utförandet av förundersökningar vid platsgjutning 
respektive lansering. Skillnaden ligger istället i omfattningen av 
undersökningen. Det som krävs vid lansering är att man även gör en grundlig 
undersökning av arbetsområdet där tunneln ska byggas. Det krävs att ett större 
område består av bra mark att grundlägga på.

8.3 Grundvatten

Grundvatten är en faktor som har en större inverkan vid lansering av en tunnel 
än vid platsgjutning, dels av den anledningen att det uppstår stora påfrestningar 
på marken vid lanseringen och dels för att tunneln grundläggs direkt på naturlig 
mark. Det är mycket lättare att åtgärda grundvattenproblemet vid en 
platsgjutning eftersom schakten är öppen under byggtiden vilket ger tid för en 
grundvattensänkning om så skulle behövas. 

Skulle en grundvattensänkning vid lanseringsmetoden inte lyckas finns risken att 
lanseringen av tunneln misslyckas, eftersom att jorden får sämre 
hållfasthetsegenskaper. Det som kan hända är att marken ger vika vid 
lanseringen, det blir då omöjligt att lansera tunneln till dess slutgiltiga plats. 
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8.4 Spontning

Spontning är vid platsgjutning betydligt mer omfattande än vid lansering. Vid 
lansering behövs, som tidigare skrivits, egentligen ingen spont alls.

Om sponten av någon anledning skulle behöva sitta kvar, måste den köpas. Detta 
resulterar ofta i en högre kostnad för sponten såvida den inte måste sitta så länge 
att det inte lönar sig att hyra den.

8.5 Arbetsmiljö

Vid en tunnel som lanseras är arbetsområdet ofta stort med öppna ytor. Detta 
medför att arbetsmiljön där kan betraktas som god. Om en tunnel platsgjuts är
det däremot mycket trångt vilket gör det svårt att arbeta med en god ergonomi. 
Man får också göra många tunga lyft eftersom hela området inte kan servas 
maskinellt. Har man tågtrafik som hela tiden passerar på spårbroarna strax 
ovanför huvudet är bullret påtagligt. Eftersom arbete med tunnel som platsgjuts 
bedrivs under spåret är olycksrisken påtagligt högre än vid en tunnel som byggs 
vid sidan om spåret.

8.6 Tidsåtgång vid Mjölby station

Den totala tidsåtgången vid den platsgjutna tunneln beräknas bli ca 38 veckor 
och tidsåtgången vid den lanserade tunneln väntas bli 29 veckor, detta enligt 
kontraktstidplanen, se bilaga 2. Personalstyrkan vid de olika metoderna är i stort 
sett lika stor. En stor orsak till att den platsgjutna tunneln tar längre tid att 
producera är att varje moment är mycket mer komplicerat på grund av det trånga 
utrymmet. Tidsåtgången per m3 färdig tunnel är högre när man platsgjuter än när 
man bygger tunneln bredvid spåret. Risken för att oförutsedda händelser ska 
inträffa är även den större när man platsgjuter, även det beror främst på det 
knappa utrymmet. Visserligen kan oförutsedda händelser inträffa även vid 
inlanseringen, denna risk är man dock medveten om och åtgärder har vidtagits 
för att minimera risken. Ett exempel på en oförutsedd händelse är den 
betongkaka som var tvungen att gjutas under spår ett och två för att staga upp 
sponten.

Även schaktnings- och återfyllningsarbeten vid Mjölby station är mer 
komplicerade och tidskrävande när man platsgjuter, eftersom bristen på plats är 
besvärande. Det är förvisso större volymer som ska schaktas och återfyllas vid 
en lansering, men man kan här använda fler och större maskiner som gör att 
arbetet går fortare.
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8.7 Skillnad i kostnader för metoderna vid Mjölby station 

Efter diskussion med Torbjörn Johansson vid NCC, som har beräknat 
kostnaderna för projektet, har vi kommit fram till att vi ska titta på skillnader i 
de kostnader som uppkommer mellan metoderna lansering och platsgjutning vid 
Mjölby station. Vi tar alltså inte hänsyn till den totala kostnaden eller de 
kostnadsposter som förekommer i båda fallen i projektet. Kostnaderna är i 
jämförelse med om man skulle platsgjuta hela tunneln som från början var 
angivet i anbudsunderlaget. 

De kostnader som tillkommer vid en lansering av halva tunneln, istället för 
platsgjutning av hela tunneln är: 

• ökad konstruktionskostnad (ingenjörsarbeten).  44 000 kr 

• en spont tillkommer mellan spår 4 och 5, se bilaga 3, 
 som avgränsar arbetsområdet mot tunneln som  
platsgjuts.    200 000 kr 

• lyftklackar tillkommer, priset är för 10 st lyftklackar  
som från början beräknades nödvändiga.  98 000 kr 

• lanseringsarbetet för tunneln.   375 000 kr 

• volymen vid återfyllningen ökar med 400 m3.  100 000 kr

Σ 817 000 kr 

De kostnader som avgår vid en lansering av halva tunneln, istället för 
platsgjutning av hela tunneln är: 

• spont under spår 3 och 4.                       1 500 000 kr 

• pålning för spårbroar, 8 st pålar.   375 000 kr 

• arbete med spårbroar.    219 000 kr 

• schaktarbete, volymen ökar med 1000 m3 men på  
grund av att större maskiner används och ett högre  
tempo kan hållas minskas kostnaderna.  25 000 kr

Σ 2 119 000 kr 

Resultatet av denna jämförelse blir att kostnaderna beräknas minska med  
1 302 000 kr vid en lansering av tunneln.  
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Det finns andra faktorer som måste beaktas men vars kostnader vi inte kunnat 
fastställa. Dessa redovisas nedan.  

Kostnader som tillkommer vid lansering av halva tunneln istället för 
platsgjutning av hela tunneln är: 

• ökad armeringsmängd. 

• grundvattensänkning. 

• ihopgjutning av de båda konstruktionerna. 

Kostnader som avgår vid lansering av halva tunneln istället för platsgjutning av 
hela tunneln är: 

• ökade kostnader för nattarbeten och försvårat arbete på grund av trångt 
utrymme. Tilläggstiden för dessa arbeten beräknas bli 400 timmar. 

Skulle någonting gå fel vid lanseringen kan kostnaderna komma att bli kännbara. 
Skulle NCC behöva stänga av spåret längre tid än de fem dygn som de har till 
förfogande så måste ett vite betalas ut till Banverket på 10 000 kronor för varje 
påbörjad tiominutersperiod. Detta vite gäller vid alla typer av förseningar i 
arbetet som stör tågtrafiken. Detta skulle kunna bli en stor kostnad om något 
allvarligt inträffar som försenar arbetet.  
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9 Diskussion

9.1 Allmän diskussion

Efter vår studie av metoderna platsgjutning och lansering har vi kommit fram till 
att om förutsättningarna finns så bör man överväga en lansering. Är marken 
tillräckligt bra och arbetsområdet stort nog så har metoden många fördelar. 

Behovet av spontning är betydligt mindre (om behovet överhuvudtaget finns) 
vid lansering. Detta sparar både tid och onödig avstängning av spåren.

De allra flesta arbetsmoment flyter på ett smidigare sätt när man kan bygga 
tunneln fritt vid sidan om spåret eftersom området inte begränsas av det trånga 
utrymmet, som är oundvikligt vid platsgjutning.

Vad gäller arbetsmiljön så är lanseringsmetoden betydligt bättre. Det är stora 
områden att arbeta på, en kran kan serva hela området med material vilket 
minimerar bärande och på så sätt minskar risken för belastningsskador. Man kan 
för det mesta arbeta med ryggen i en upprätt ställning vilket är en viktig faktor 
för en god arbetsergonomi. 

9.2 Diskussion om projektet vid Mjölby station

Nu kan man ju tycka att hela tunneln vid Mjölby station istället skulle lanseras
på grund av de fördelar vi tidigare tagit upp. Att lansera hela tunneln anser vi 
vara en bra metod vid mindre och enklare tunnelprojekt där tågtrafiken inte är så 
påtaglig. Detta är dock inget alternativ i detta projekt, eftersom tunneln är för 
stor (om man inte bygger den i två delar på varsin sida om spåret) och 
komplicerad att bygga. Hisschakt och trappuppgångar gör det mer eller mindre 
omöjligt att lansera hela tunneln. En annan anledning till att inte lansera hela 
tunneln är att Mjölby är en så pass stor knutpunkt vad gäller tågtrafik att 
avstängning av alla spåren under så lång tid skulle vara omöjlig.
Därför anser vi att en kombination av lansering och platsgjutning i så pass stora 
tunnelprojekt som i Mjölby är idealisk, eftersom man då har möjlighet att 
utnyttja lanseringsmetodens smidighet och platsgjutningsmetodens utmärkta 
förmåga att låta bygget fortgå utan störningar i tågtrafiken. 

Vad gäller ekonomin är det mest ekonomiskt lönsamt att lansera tunneln, såvida 
det inte inträffar något stort oförutsätt problem som gör att lanseringen tar längre 
tid än planerat, och på så sätt stör tågtrafiken. Detta kan medföra ett vite med 
stora ekonomiska konsekvenser.
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