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Sammanfattning: 

När tunnlar, skärningar och schakt byggs i berg (och jord) påverkas trycknivåer och vattenflöden. 
Detta beskrivs i infrastruktursammanhang som en vattenverksamhet som i sin tur kan påverka 
brunnar och grundläggningar av trä, det kan skada naturmiljö och det kan leda till sättningar i lera. 
Syftet med detta doktorandprojekt är att stärka och förtydliga kopplingen mellan miljödom (tillstånd 
för vattenverksamhet när så är nödvändigt), teknisk design och kontroll och att utveckla en röd tråd 
genom processen. Projektet avser även ge ett ramverk för tvärvetenskapliga diskussioner (t ex 
geologi, hydrogeologi, geoteknik och injektering-tätning av jord och berg).  

Den inledande delen av projektet är nu avslutad och avrapporterad i konferensartiklarna Merisalu 
och Fransson (2018) och Surendran et al. (2020). Artiklarna har fokus på hydrogeologi, konceptet 
hydrogeologiska referensförhållanden (HRC, se nedan) och tätning (injektering). De två artiklarna och 
Fransson et al. (2018) - An integrated approach to rock grouting är relevanta för planerings- och 
byggprocessen från miljödom till kontroll.  

Centralt för vårt arbete är att beskriva systemet jord-berg-vatten och konstruktion (tunnel eller 
schakt), Figur 1. Systemets geologi, topografi, geometri och hydrauliska egenskaper påverkar såväl 
inflöde och grundvattennivåer som utformning av tekniska åtgärder och skyddsåtgärder. Dessa 
åtgärder har som syfte att skydda omgivningen från anläggningen. De krav som ställs på 
anläggningen (verksamhetsutövaren) under byggnation och drift formuleras i en ansökan om 
vattenverksamhet och delges som ett tillstånd med olika villkor (miljödom).  

 

 

Figur 1 Jord-berg-vatten och konstruktion (tunnel): inflöde och grundvattennivåer, teknisk åtgärd och 
skyddsåtgärd. Beskrivning av system, beteende och teknik (åtgärd) i enlighet med 
observationsmetoden. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (när nödvändigt) görs hos mark- 
och miljödomstolen (här M&MD).                                                                         



   

 

 

 

För att beskriva systemet jord-berg-vatten-konstruktion föreslås att observationsmetoden tillämpas. 
Observationsmetoden bygger på fördefinierade utföranden (t.ex. för injektering) baserat på 
förväntade förhållanden. Detta för att möjliggöra ett flexibelt förfarande där man kan anpassa 
konstruktionen till de faktiska förhållandena för en specifik sektion av en tunnel, skärning eller 
schakt. Anpassningen görs baserat på observerat beteende och genom val bland fördefinierade 
utföranden. Hydrogeologiska referensförhållanden (Hydrogeological Reference Conditions, HRC) 
utgör en central del av projektet och presenteras i Surendran et al. (2020) och Merisalu och Fransson 
(2018). För dessa två fallstudier (nordiska förhållanden) föreslås och tillämpas följande indelning: 
HRC1 - Kristallint berg (deformationszoner och mellanliggande bergmassa); HRC2 - Moränområden; 
HRC3 - Isälvsavlagringar; HRC4 - Svallsediment på lera; och HRC5 - Lertäckta områden (slutet 
magasin i morän eller isälvsavlagringar). 

Beskrivningen av systemet utvecklas under ett projekts olika skeden (från planering till drift via 
projektering, produktion och kontroll). En ”enkel” modell baserad på skrivbordsstudier görs i tidiga 
skeden. Denna beskrivning (som utgör en tidig hypotes) bekräftas eller revideras baserat på 
undersökningsdata. Dessa data utgör underlag för exempelvis systemhandling, ansökan om 
vattenverksamhet, utformning av tekniska åtgärder och skyddsåtgärder. Även i produktionsskedet 
bekräftas eller revideras beskrivningen och i detta skede kan man också observera beteendet för 
systemet jord-berg-vatten-konstruktion, exempelvis uppmätt inflöde till tunnel eller schakt i relation 
till tillåtet inflöde. 

Fokus för den inledande delen av doktorandprojektet har alltså varit på en beskrivning och 
tillämpning av hydrogeologiska referensförhållanden (Hydrogeological Reference Conditions, HRCs) 
för berg, jord (och konstruktion). En ansökan har skickats in för en fortsättning som baseras på 
hydrogeologiska referensförhållanden och med tyngdpunkt på flödesdimension och 
medelvärdesbildning för hydrauliska egenskaper före och efter injektering-tätning. Detta länkar både 
till miljödom och till det tekniska utförandet. Även det fortsatta arbetet kommer att fokusera på 
tunnelbyggande i berg och jord och genomförs inom ramen för observationsmetoden med 
utgångspunkt från beskrivningen av Peck (1969). 
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