Injektering Korsvägen, Västlänken
Christian Butron- Specialist Trafikverket
Magnus Zetterlund – Byggstöd E05 Korsvägen

Projekt Västlänken
 En järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under
centrala Göteborg.
 Ca 6 km dubbelspår järnvägstunnel
varav 3-4 km i berg.
 Tre underjordiska stationer byggs vid
centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen varav
2 st i berg.
 5 st huvudentreprenader,
E01-E05 varav 2 entreprenader med huvudsak
bergtunnlar/stationer i berg, E04 Haga och E05
Korsvägen.
 Byggstart 2018, planerad driftstart 2026.
 Bergdelarna klara 2024.
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6 km av vattenverksamhet som innehåller:
 Berg i dagen (Gnejs) och långa dalgångar
 Känsliga- och mycket känsliga leror som till stor del
är påverkade av tidigare anläggningar.
 3 dominerande sprickriktningar





N/S med medelbrant stupning åt väst
(foliationsritkning)



Ö/V brantstående, generellt mer vattenförande



N-NV/S-SO med flack till medelbrant stupning
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Utmaningar:
 Grundvattensänkningsbehov i öppna och slutna magasin i jord kombinerat med krav om mycket
begränsad nivåpåverkan utanför spont.
 Drivning av berganläggningar kombinerat med krav om begränsad bortledning av grundvatten och
mycket begränsad nivåpåverkan i omgivningen.
 Stor variation i hydrogeologiska miljöer
 Känsliga- och mycket känsliga leror som till stor del är påverkade av tidigare anläggningar.
 Krav på täthet i storleksordning 2-8 l/min, 100 m tunnel. Utöver detta behövs parametrar såsom
omgivningens känslighet, strukturgeologi och hydrogeologi för att kunna avgöra specifika
injekteringsklasser till olika anläggningsdelar. T.ex som tidig approach:
Hydraulisk
medelkonduktivitet i
oinjekterad bergmassa



Inläckagekrav
5-8 L/min, 100 m

3-5 L/min, 100 m

2-3 L/min, 100 m

>1x10-7 m/s

Inj.klass 1

Inj.klass 2

Inj.klass 3

≤1x10-7 m/s

Inj.klass 1

Inj.klass 1

Inj.klass 3
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Delprojekt Korsvägen
 Total ca 3200 m
 3 st servicetunnlar (Arbetstunnlar)
 Bergstation med mellanliggande cut&cover.


Stationen är ca 40 m bred



3 st bergpåslag i anslutning till stationen

 Spår- och parallella servicetunnlar
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Delprojekt Korsvägen, Status maj 2021
 Servicetunnlarna är uttagna
 Östra delen av stationen i Liseberget är i princip färdiginjekterat
 I ST206 är man på väg in i västra delen av Station Korsvägen




Ca 960 m uttaget i ST206 och dess anslutningar
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Injektering, övergripande
 Kontinuerlig förinjektering
 Grund i 3 st Injekteringsklassser. Val av injekteringsklass utgående från
hydrogeologi, geologi och bedömd känslighet


IK 1, en omgång följt av kontrollhål. I gynnsamma eller mindre känsliga
områden



IK 2, två omgångar följt av kontrollhål. I områden med hög vattenföring



IK 3, två omgångar följt av kontrollhål. I områden med hög känslighet

 Krav på:


Tillåten borrhålslayout (längd, min stick, min överlapp)



Injekteringsmedelsegenskaper (ej typ av cement, vct etc)



Utrustning, utförande etc som kan påverka design

 Stoppvillkor för enskilda hål:





Tid



Max volym



Kan avbryta om flödet aldrig överstiger 2 l/min
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Injektering, ST206
 IK 3, ca 70% av tunneln och IK 1 resterande
 Begränsad åtgång, stora delar mellan 3-5 kg/m i snitt inkl.
hålfyllnad
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Kontroll av täthet, ST 206
Hydrauliska tester
1,0

 Gränsvärde 0,05 l/min,m,Mpa

p(K<Kn)

 Kontrollhål utförs efter Omgång 1 i IK 1 och efter
Omgång 2 i IK 2 och IK 3
 Totalt 72% av kontrollhålen understiger
gränsvärdet

0,8

Undre mätgräns

0,6

Undre mätgräns

0,4

Gränsv. (0,05 Lu)
Kontrollhål

0,2

 I 50% av skärmlägen klarar samtliga hål
gränsvärdet
 I merparten (ca 2/3) av de skärmar där det är hål
som överstiger gränsvärdet är det mer än 50% av
kontrollhålen som överstiger gränsvärdet

Förklaring

0,0
1,0E-10

Sonderingshål

1,0E-09

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

Hydraulisk konduktivitet [m/s]

Kontrollhål under/över gränsvärde
100%

Hål vattenförlust >0,05 l/min,MPa

Hål vattenförlust <0,05 l/min,MPa

80%
60%
40%
20%

0/042
0/052
0/065
0/079
0/093
0/106
0/119
0/134
0/150
0/164
0/178
0/193
0/208
0/223
0/237
0/252
0/267
0/282
0/303
0/323
0/342
0/363
0/383
0/403
0/421
0/437
0/457
0/470
0/485
0/501
0/516
0/525
0/525

0%


Förekomst av inläckage ST206
Geologisk kartering, inläckande vatten
Dropp

 Kartering av inläckande vatten

Kraftigt dropp, rinnande vatten
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0/042
0/053
0/064
0/075
0/086
0/097
0/108
0/119
0/130
0/141
0/152
0/163
0/174
0/185
0/196
0/207
0/218
0/229
0/240
0/251
0/262
0/273
0/284
0/295
0/306
0/317
0/328
0/339
0/350
0/361
0/372
0/383
0/394
0/405
0/416
0/427
0/438
0/449
0/460
0/471
0/482
0/493
0/504
0/515

0

 Bruksåtgång:

 Visst samband mellan område med mer bruksåtgång även ger karterat inläckage



Status inläckage ST206
 Totalt inläckage i ST206 i maj 2021 är mellan 8-12 l/min (osäkerhet i
stuffmätningar), för ca 960 m tunnel
 Är i paritet eller något under ”budget” på ca 11 l/min
 Innebär detta då att vi inte har någon omgivningspåverkan?
 Tillräckligt tätt?

 Utgående från inläckage och påverkan på grundvattennivåer har
efterinjekteringsinsatser i 2 områden
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Påverkan i berg
 Trots lågt inflöde har grundvattennivån i
berg påverkats

Grundvattenrör i berg samt undre magasin

 Påverkan i berg mer än 100 m framför
tunnelfront
 Dock ingen påverkan i undre magasin

Tunnelfront, juli 2020

 Skillnad på jord- och berg ”magasin”
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Påverkan i berg, nuläge

Tunnelfronter, juni 2021

 Fortsatt påverkan i berg
Grundvattenrör i berg samt undre magasin



Parallella strukturer



Dessa tolkas kunna ge en längsgående påverkan i berg



Påverkan i berg styrs mer av strukturer och dominerande
sprickriktningar än att man har ett påverkansområde
”runt” tunneln

 Fortsatt ingen påverkan i jord
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Omgivningspåverkan, konceptuell modell
 Finns den ”täta” berganläggningen?
 Darcy lag Q=K x A x i
 Detta innebär att flödet Q styrs av:


Hydraulisk konduktivitet, K



Tunnelarea, A



Gradienten (grundvattentrycket genom avståndet), i

 En tunnel med atmosfärstryck under grundvattenytan
kommer alltid ha en hydraulisk gradient in mot tunneln
 Det kommer alltid finnas ett flöde in mot en tunnel
 Storleken på detta flöde ska begränsas så att påverkan
på omgivningen blir acceptabel
 Genom injektering reducerar vi den hydrauliska
konduktiviteten runt tunneln för att uppå detta
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En tunnel med atmosfärstryck under grundvattenytan kommer alltid ha en hydraulisk gradient in mot tunneln

Utmaningar i projektet
 Mycket strikta täthetskrav. Sätter krav på hela kedjan:


Handlingar



Utförande



Kontroller

 Inledande bra samarbete mellan
entreprenör/byggledning/byggstöd/omgivningsuppföljning


Kontinuerlig uppföljning av inläckage och omgivningspåverkan,
veckomöten



Kontinuerlig uppföljning injektering, varje skärm följs upp



Intresserade operatörer ger goda förutsättningar

 Kontroll





Låga värden på kontrollhål, viktig med utförande och utrustning



Mätdiken/stuffmätningar, få liter spelar stor roll. Viktigt att få till mätningar!
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Framtiden
 Stora stationsutrymmen, bredd ca 40 m med anslutande
teknikutrymmen och uppgångar
 Om vi ännu en gång tänker på Darcy’s lag med ett stort ”A”
kommer kravet på att uppnå ett lågt K vara ännu viktigare!
 Viktigt att få till hela kedjan och se till att vi har kontroll på
kontrollen!
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Tack för uppmärksamheten!

