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Sammanfattning 
Anläggningsarbeten under marknivån är ofta förknippade med grundvattenproblematik. 
I Sverige gäller som regel alltid täthetskrav för inläckage av vatten för väg- och 
järnvägstunnlar. Dessa täthetskrav är ställda för att förhindra grundvattensänkningar 
samt för att skydda installationer och trygga en hög säkerhet i tunneln. Förutom krav 
ställda för att undvika inläckage och grundvattensänkning gäller även miljörelaterade 
krav för att undvika grundvattenförorening och annan omgivningspåverkan.  

För att förhindra inläckage av vatten, och uppnå erforderlig täthet, har tätning av berg 
genom injektering visat sig vara den mest praktiska och ekonomiska metoden vid 
svenska förhållanden. Omfattande erfarenheter av injektering i svenskt urberg föreligger 
och metoden används regelmässigt då krav på täthet finns. 

Den senaste tiden har erfarenheter från större tunnelprojekt visat på svårigheter att 
hantera problem med grundvattensänkningar och föroreningsspridning till omgivningen. 
Orsaken har varit en komplex problembild med höga täthetskrav, stor vattenföring i 
berget, de konventionella medlen har varit otillräckliga och de alternativa medlen 
negativa för miljön.  

Med utgångspunkt från vunna erfarenheter från Hallandsåstunneln, Lundbytunneln, 
Södra Länken och Romeriksporten i Norge, initierades en allmän översyn av vilka 
tekniska och miljömässiga bedömningsgrunder som gällde för tätningsmetoder och 
injekteringsmedel inom Vägverkets och Banverkets verksamhetsområden. Vid denna 
översyn framkom att aktuella beställarorganisationer saknade en övergripande strategi 
för hur injekteringsarbete skulle planeras och genomföras för att på bästa sätt uppnå 
ställda täthets- och miljökrav.  

Denna rapport har utarbetats med syftet att ta fram ett förbättrat underlag och en strategi 
att användas av Vägverkets och Banverkets beställarombud. Strategin skall användas 
som stöd för planering av injekteringsinsatser vid tätning av berg och ger vägledning 
hur förekommande tekniska och miljömässiga krav bör hanteras. Målsättningen med 
rapporten har varit att strukturera, sammanställa och bedöma fakta och erfarenheter av 
på marknaden befintliga injekteringsmedel, med avseende på tekniska och miljömässiga 
aspekter. Sammanställningen ger, tillsammans med framtagna bedömningsgrunder för 
injektering, möjlighet till bedömning av granskade injekteringsmedel som är anpassad 
efter dagens kravsituation, ur såväl tekniskt som miljömässigt perspektiv. 

I rapporten har valts att inte göra en fördjupning avseende bedömningsgrunder för 
betonginklädnad som tätningsmetod eller infiltration som metod för att lokalt kring 
tunneln upprätthålla grundvattenbalansen.  

 

Kravstrukturen gällande injekteringsinsatser vid undermarksarbeten består av tre 
huvudtyper av krav och kan struktureras enligt nedan: 

• Samhället ställer miljömässiga krav på tätnings- och injekteringsinsatser i syfte att 
skydda omgivningen från oacceptabla grundvattensänkningar och oönskad spridning 
av föroreningar till omgivningen. 

• Beställaren ställer normalt funktionella krav på täthet hos färdigställd tunnel. Dessa 
krav utformas för att tillgodose säkerheten för trafikanter och fordon, säkerställa 
erforderliga funktioner på inredning och installationer samt för att ge möjlighet till 
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ett rationellt underhåll. Erfarenheter visar att den slutliga täthetsnivån för en tunnel 
ofta kan styras av de funktionella täthetskraven.  

• Utföraren som skall driva en tunnel ställer arbetsplatsbetingade krav, vilka är 
relaterade till personalens arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom har utföraren normalt 
krav relaterade till byggprocessen, och därmed också till ekonomin i 
tunneldrivningen.  

 

Ett lyckat tätningsresultat genom injektering är beroende av ett flertal faktorer varav 
valet av injekteringsmedel är ett bland många. De lokala geologiska och 
hydrogeologiska förhållandena, tillsammans med täthetskrav och miljöaspekter, är 
påtagligt styrande för utformningen av injekteringsarbetet och för det slutliga 
tätningsresultatet. Därför är det svårt att utifrån ett enskilt injekteringsmedels 
egenskaper dra generella slutsatser om funktionalitet vid olika förhållanden. Det faktum 
att man i en bergmassa kan uppnå ett gott resultat vid injektering, utförd med en viss 
teknik och ett visst injekteringsmedel, betyder inte att man får samma resultat i en annan 
bergmassa även om teknikval och injekteringsmedel är identiska. 

Det stora antalet styrande faktorer för injekteringen och den stora variationsgraden 
medför att det inte är meningsfullt att ge några generella råd och slutsatser om bästa 
kombination av dessa faktorer. Styrande faktorer för injekteringen måste, för varje 
enskilt projekt och för varje enskild tätningssituation, väljas och optimeras utifrån 
rådande förhållanden och önskat resultat. 

Alla injekteringsmedel har genom tillverkningsprocesserna och inneboende egenskaper 
någon inverkan på den omgivande miljön. Inom detta arbete har en fokusering gjorts på 
eventuella miljöeffekter, i samband med användande, för ett antal kemiska 
injekteringsmedel samt ett antal tillsatsmedel som förekommer i cementbaserade 
injekteringsmedel. 

 

Miljöriskutvärderingar av injekteringsmedel är komplicerade processer. Bedömningar 
av vilka mängder som kan komma att användas samt vad användningen kan innebära i 
form av oönskade miljöeffekter är svåra att göra på förhand. Dessutom erfordras för en 
fullständig miljö- och hälsoriskbedömning kunskap om omvandlings- och 
nedbrytningsprodukter vilken inte alltid är möjlig att erhålla idag. 

Bedömningar av injekteringsmedlens miljöeffekter försvåras ofta av att leverantörer av 
kemiska produkter inte alltid redovisar produktens kompletta innehåll och 
sammansättning. De problem som uppdagats i detta arbete med att erhålla relevanta, 
kompletta varuinformationsblad måste åtgärdas. Kvaliteten på aktuella 
varuinformationsblad måste höjas så att relevanta bedömningar av eventuella 
miljöeffekter blir möjlig. 

Som en följd av problemet med bristande information i varuinformationsbladen har 
frågan ställts om de offentliga beställarna skall göra miljömässiga bedömningar 
baserade enbart på leverantörernas information eller om de själva skall göra analyser av 
produkters innehåll och miljörelaterade konsekvenser. Med en vidare utblick kan det 
vara önskvärt med ett branschgemensamt organ som genomför dessa tester och 
bedömningar.  

En generell slutsats som framkommit i detta arbete är att de offentliga beställarna bör ta 
fram interna avvecklingsplaner för ämnen som är behäftade med restriktioner eller som 
är associerade med tveksamheter avseende hälso- och miljöegenskaper. 
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Cementbaserade injekteringsmedel 
Cementbaserade injekteringsmedel är det vanligast förekommande injekteringsmedlet 
vid bergbyggande i Sverige och medger att ställda täthetskrav normalt kan innehållas 
för de flesta tätningssituationer. Problem med att uppnå erforderlig täthetsgrad med 
cementbaserade injekteringsmedel uppstår främst vid tätning av fina sprickor eller vid 
större sprick- och krosszoner där vattenströmningen resulterar i problem med 
utspädning eller bortspolning av det cementbaserade injekteringsmedlet. 

Resultaten från bedömningar av de miljömässiga egenskaperna för de granskade 
tillsatsmedlen visar inte på några oroande effekter. Cementbaserade injekteringsmedel 
med granskade tillsatsmedel kan därför ur miljösynpunkt användas utan att större risker 
föreligger. Dessa medel skall dock alltid hanteras på ett sätt som bidrar till en god 
arbetsmiljö och som resulterar i att en förorening av omgivningen undviks.  

I denna rapport har en grov inventering avseende miljömässiga egenskaper gjorts, för ett 
fåtal vanligt använda tillsatsmedel. För en mer helhetlig bedömning krävs att en 
genomgripande granskning görs av alla på marknaden förekommande tillsatsmedel. 

 

Övriga suspensioner 
För övriga, icke cementbaserade, suspensioner finns behov av att vidareutveckla dessa 
injekteringsmedel och förbättra dess egenskaper avseende tätningseffektivitet och 
långtidsbeständighet. Vid denna utveckling skall också miljöaspekterna beaktas så att de 
nya suspensionerna inte medför oacceptabla miljöeffekter. 

På marknaden förekommer ett magnesiumbaserat injekteringsmedel av 
suspensionskaraktär. Medlet består endast av oorganiska alkaliska jordartsmetaller och 
bedöms som ett miljövänligt injekteringsmedel. Potentiella problem med utspädning vid 
injektering i samband med kraftiga vattenflöden, kan föreligga innan gelningsreaktionen 
för medlet hinner starta, på grund av att hållfasthetstillväxten regleras av bland annat 
vattnet och dess temperatur. 

De positiva tekniska egenskaperna för detta magnesiumbaserade injekteringsmedel 
utgörs av en varierbar och snabb hållfasthetstillväxt. Testresultat indikerar dock en 
relativt sett sämre filtreringsstabilitet och penetreringsförmåga jämfört med övriga 
finmalda cementbaserade injekteringsmedel på marknaden. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att detta injekteringsmedel är lämpat för situationer där 
styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. 

En slutlig sammanvägd bedömning av detta injekteringsmedel kan endast göras efter att 
ett mer komplett tekniskt underlag presenterats tillsammans med erfarenheter från 
praktiska fältförsök. 

 

Kemiska injekteringsmedel 
Kemiska injekteringsmedel kännetecknas av egenskaper som god inträngningsförmåga 
och stora möjligheter att styra härdningsförloppet. Dessa egenskaper gör kemisk 
injektering fördelaktig vid tätning av fina sprickor, vid behov av att styra 
injekteringsmedlet och för att stoppa stora vattenflöden. 

De kemiska injekteringsmedel som bedöms som användbara vid tätning av berg kan 
indelas i fyra huvudgrupper utifrån tätningsmassans huvudbeståndsdelar enligt: 
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1. silikater/vattenglas 

2. akrylat- och metakrylatpolymerer 

3. enkomponent polyuretan 

4. tvåkomponent polyuretan 

Kunskapen om långtidsbeständigheten för kemiska injekteringsmedel är ofullständig i 
nuläget. Känt är att silikater inte är långtidsbeständiga, att akrylater har god 
beständighet under vissa betingelser samt att några polyuretanprodukter har 
dokumenterad beständighet i starkt alkalisk miljö. En bredare kunskapsbas gällande 
kemiska injekteringsmedels långtidsbeständighet är därför önskvärd. Det är därför 
önskvärt att praxis för bedömningar av långtidsbeständighet utarbetas och att 
standardiserade metoder för beständighetstester (accelererande åldringstester) tas fram.  

Ett mycket angeläget behov är att nya miljövänliga(re) kemiska injekteringsmedel, med 
goda tätningsegenskaper och god beständighet, utvecklas. Detta kan ske genom att nya 
kemiska injekteringsmedel utvecklas, eller att komponenter med negativa miljöeffekter, 
ingående i befintliga injekteringsmedel, ersätts med nya miljövänligare komponenter.  

 

Silikatbaserade medel har en ifrågasatt beständighet p.g.a. syneresis och anses därför 
normalt som ett godtagbart material enbart vid temporära åtgärder utan krav på 
långtidsstabilitet.  

För dessa produkter är det katalysator och härdare som kan lyftas fram med avseende på 
arbetsmiljömässiga aspekter. Natriumaluminat och diformaldehyd som katalysator och 
härdare bedöms ha arbetsmiljömässiga risker medan t ex ättiksyra medför ringa risk. 

 

Akrylater är lämpliga ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor på grund av 
medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra härdningsförloppet är stora. 
Gelningstiden för medlet kan förkortas avsevärt men kan medföra att möjligheterna att 
behärska injekteringsmedlets utbredning begränsas.  

Medlet är mindre lämpat för tätningssituationer med kraftiga vattenflöden på grund av 
risk för utspädning varvid gelningen försvåras eller uteblir. Vid kraftiga vattenflöden 
och/eller vid högt vattentryck finns dessutom en risk för att gelstrukturen blir 
inhomogen och mindre stabil mot tryck. Polyakrylater är svårlösliga i vatten och anses 
ha en god beständighet med undantaget att den resulterande gelen påverkas negativt av 
frost och uttorkning. 

Miljöeffekterna av akrylat- och metakrylatprodukterna då de ligger i berget bedöms som 
små till mycket små, förutsatt att allt material reagerat planenligt och inte påverkas 
negativt av exempelvis utspädning vilket kan ge en ofullständigt reagerad produkt. De 
största riskerna med denna typ av tätningsmedel föreligger vid beredning och tillförsel 
av utgångsmaterialen. Arbetsmiljömässigt måste de hanteras med försiktighet.  

Sammantaget bedöms miljöeffekterna av de akrylatbaserade tätningsmedlen som små 
då de applicerats. 

 

Enkomponents polyuretan är lämpligt ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor 
på grund av medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att enkomponents polyuretan även är lämpat för situationer 
där styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. Slutligen är medlet lämpat för 
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tätningssituationer med kraftiga vattenflöden dels på grund av att det polymeriserar vid 
kontakt med vatten, dels för att det ej är vattenlösligt och därför inte behäftas med 
utspädningsproblem. Vid extrema vattenflöden finns det dock en risk att medlet spolas 
ur berget innan reaktionen hinner starta. 

Härdad polyuretan anses generellt ha en god beständighet och är svårlösligt i vatten. 
Två produkter har en dokumenterad långtidsstabilitet varför de kan användas när krav 
på beständighet föreligger. För denna produkttyp har två risksituationer identifierats, 
avseende hälsa och miljö; isocyanater då det gäller arbetsmiljö och lösningsmedlen 
dibutylftalat och dibutylmaleat med sina effekter på yttre miljö.  

Liksom vid all annan injektering i berg måste arbetsrutiner tillämpas vilka eliminerar de 
potentiella arbetsmiljöriskerna, i detta fall de tidigare nämnda arbetsmiljöriskerna för 
enkomponents polyuretan.  

 

Tvåkomponents polyuretan är lämpligt ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor 
på grund av medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att tvåkomponents polyuretan även är lämpat för situationer 
där styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. Slutligen är medlet lämpat för 
tätningssituationer med kraftiga vattenflöden dels på grund av att det polymeriserar vid 
blandningstillfället, dels för att det ej är vattenlösligt och därför inte är behäftade med 
utspädningsproblem. Vid extrema vattenflöden kan tvåkomponents polyuretan vara att 
föredra jämfört med enkomponents polyuretan, rent tekniskt, genom en snabbare 
gelningstid. 

Härdad polyuretan anses generellt ha en god beständighet och är svårlösligt i vatten. 

Produkter baserade på tvåkomponents polyuretan besitter liknande problem som 
enkomponents produkterna – men utan miljöproblemen förknippade med dibutylftalat 
och dibutylmaleat eftersom lösningsmedel inte ingår. Samtidigt som denna 
miljöproblematik avseende omgivningen försvinner, ökar betydelsen av 
arbetsmiljörelaterade risker eftersom hantering av tvåkomponents polyuretan föranleder 
en ökad risk att exponeras för isocyanater.  

Liksom vid all annan injektering i berg måste arbetsrutiner tillämpas vilka eliminerar de 
potentiella arbetsmiljöriskerna, i detta fall de tidigare nämnda arbetsmiljöriskerna för 
tvåkomponents polyuretan. 

 

Strategi vid tätning av bergtunnlar 

Ett syfte med detta arbete har varit att ta fram en strategi att användas av Vägverkets 
och Banverkets beställarombud. Strategin skall användas som stöd för planering av 
injekteringsinsatser vid tätning av berg och ger vägledning hur förekommande tekniska 
och miljömässiga krav bör hanteras. Denna strategi kan även användas vid tätning av 
lösa jordlager samt vid tätning av temporära konstruktioner t.ex. sponter. 

• Vid upphandling av entreprenader inom Vägverkets verksamhetsområde gäller 
regler för kvalitetssäkring, miljökrav och gällande allmänna tekniska beskrivningar. 

• Vid upphandling av entreprenader inom Banverkets verksamhetsområde gäller 
regler för miljöpolicy, riktlinjer vid val av kemiska produkter med avseende på 
hälso- och miljöfarlighet och JärnvägsAMA – Banverkets komplement till 
AMA 83 [1].  
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• Bedömning av utförarens miljö- och kvalitetsdokument skall göras. I dessa 
handlingar skall utföraren redogöra för hur miljö- och kvalitetsfrågor hanteras inom 
företaget med avseende på bl.a. organisatorisk uppbyggnad, kompetens och 
kontrollrutiner. 

• Baserat på rådande förutsättningar (ställda täthets- och miljökrav samt bergmassa) 
identifieras aktuell tätningssituation.  

• Val av tätningsmetod (injektering eller betonginklädnad) alternativt permanent 
infiltration som åtgärd för att upprätthålla grundvattennivån görs i ett tidigt skede av 
alla undermarksprojekt, baserat på en sammanvägd bedömning av tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter. Kravet på förundersökningarna måste dock 
sättas så högt att behoven av alternativa tätningsåtgärder som keminjektering med 
god säkerhet kan påvisas redan i utrednings- och planskedet. 

 

Vid val av injektering som tätningsmetod skall: 

• Cementbaserade injekteringsmedel användas så långt det är tekniskt möjligt 
(granskade medel har generellt god beständighet och överblickbara miljöeffekter). 
Egenskaper för aktuella cementbaserade medel samt styrande faktorer för vald 
injekteringsmetod skall väljas för att erhålla ett ”för situationen bästa 
injekteringsmetod/ medel”. Injektering med cementbaserade injekteringsmedel kan 
vid behov komma att genomföras i flera omgångar. 

 

Vid specifika förutsättningar där injektering med cementbaserade medel är otillräcklig 
kan dock kemiska injekteringsmedel erfordras. Då skall följande beaktas: 

• Ett antal kemiska injekteringsmedel får ej användas p.g.a. konstaterade oacceptabla 
miljöeffekter. Vägverket har förbjudit all användning av tätningsmedlet Rhoca-Gil 
110/25 samt produkter som innehåller akrylamid eller metylolakrylamid. 

• Baserat på tätningssituation och tekniska och beständighetsmässiga 
bedömningsgrunder identifieras lämpliga kemiska injekteringsmedel. Beställaren 
gör i varje enskilt fall, tillsammans med utföraren, en bedömning av behovet av 
kemisk injektering med utgångspunkt från kunskapen om geologiska och 
hydrogeologiska data. 

• För valda kemiska injekteringsmedel görs objektsspecifika miljöriskutvärderingar 
m.a.p. bedömda miljöeffekter för aktuellt medel (bl.a. ekotoxikologiska och 
arbetsmiljömässiga data), bedömda mängder injekteringsmedel, bedömda mängder 
utläckande kemikalier/medel, spridningsvägar, aktuell recipient, etc. Vid arbete med 
kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa skall 
arbetsmiljöplanen innehålla en beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas 
under byggskedet.  
 
För projekt där mindre mängder bedöms att användas, kan denna 
miljöriskutvärdering göras på en övergripande nivå med konservativa antaganden. 
Vid projekt där större mängder kemiska injekteringsmedel bedöms att användas 
skall en mer detaljerad miljöriskutvärdering genomföras.  

• Baserat på en samlad avvägning utifrån funktionella, miljömässiga och 
kostnadsmässiga kriteria väljs det kemiska injekteringsmedel som är bäst lämpat för 
situationen. Vid detta val skall produktvalsprincipen/ substitutionspricipen gälla, 
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d.v.s. skyldigheten för varje verksamhetsutövare att undvika sådana farliga ämnen 
och beredningar i form av kemikalier eller biotekniska produkter som kan ersättas 
med mindre farliga motsvarigheter. Beställaren godkänner utförarens användning av 
kemiskt injekteringsmedel efter prövning i varje enskilt fall.  

• Vid användande av kemiska injekteringsmedel som kan påverka omgivningen 
negativt skall beställaren kontakta tillsynsmyndigheten i förväg för att informera om 
bedömd användning (mängd), miljöriskutvärdering samt arbets- och 
provtagningsrutiner. Vid avvikelse från bedömd användning eller från framtagen 
miljöriskutvärdering skall tillsynsmyndigheten snarast underrättas.  

• Ett detaljerat kontrollprogram inkluderande uppföljningsrutiner skall utarbetas vid 
användning av omgivningsstörande kemiska injekteringsmedel. Förändringar av 
framtaget kontrollprogram kan göras efter samråd med tillsynsmyndigheten. 
Programmet skall omfatta kontroll av omgivande grundvatten, länshållningsvatten 
och massor som kan antas vara kontaminerade av miljöbelastande restkomponenter 
från aktuellt injekteringsmedel. Analyser tas före och efter eventuella reningssteg 
och i förekommande sedimentationsbassängers sediment. Analyserna skall utföras 
av ett ackrediterat laboratorium. Halterna avgör hur detta sediment skall 
omhändertas. Synpunkter och råd om hantering av sedimenten inhämtas i varje 
enskilt fall från tillsynsmyndigheten. 

• Föreligger risk för spridning av potentiellt miljöskadliga ämnen till omgivningen 
skall eventuella reningsmetoder utvärderas och föreslås. 

• Tillsynsmyndigheten informeras, efter användandet, om använd mängd samt resultat 
från provtagningarna. En utvärdering av resultaten görs av projektledningen 
tillsammans med tillsynsmyndigheten.  
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1 Inledning 
Anläggningsarbeten under marknivån är ofta förknippade med grundvattenproblematik. 
I Sverige gäller som regel alltid täthetskrav för inläckage av vatten för väg- och 
järnvägstunnlar. Dessa täthetskrav är ställda för att förhindra grundvattensänkningar 
samt för att skydda installationer och trygga en hög säkerhet i tunneln. Förutom krav 
ställda för att undvika inläckage och grundvattensänkning gäller även miljörelaterade 
krav för att minimera grundvattenförorening och annan omgivningspåverkan.  

Den senaste tiden har erfarenheter från större tunnelprojekt visat på svårigheter med att 
hantera problem med grundvattensänkningar och föroreningsspridning till omgivningen. 
Orsaken har varit en komplex problembild med höga täthetskrav, stor vattenföring i 
berget, de konventionella medlen har varit otillräckliga och de alternativa medlen 
negativa för miljön. 

Med utgångspunkt från vunna erfarenheter från Hallandsåstunneln, Lundbytunneln, 
Södra Länken och Romeriksporten i Norge, initierades en allmän översyn av vilka 
tekniska och miljömässiga bedömningsgrunder som gällde för tätningsmetoder och 
injekteringsmedel inom Vägverkets och Banverkets verksamhetsområden. Vid denna 
översyn framkom att aktuella beställarorganisationer saknade en övergripande strategi 
för hur injekteringsarbete skulle planeras och genomföras för att på bästa sätt uppnå 
ställda täthets- och miljökrav.  

1.1 Syfte med rapporten 
Denna rapport har utarbetats med syftet att ta fram ett förbättrat underlag och en strategi 
att användas av Vägverkets och Banverkets beställarombud. Strategin skall användas 
som stöd för planering av injekteringsinsatser vid tätning av berg och ger vägledning 
hur förekommande tekniska och miljömässiga krav bör hanteras. I rapporten har vidare 
en inventering och sammanställning av på marknaden tillgängliga injekteringsmedel 
utförts, samtidigt med att en generell diskussion kring förutsättningar för tätning av berg 
samt bedömningsgrunder för injektering förts. 

 Sammanställningen ger tillsammans med framtagna bedömningsgrunder för 
injektering, möjlighet till bedömning av granskade injekteringsmedel som är anpassad 
efter dagens kravsituation, ur såväl tekniskt som miljömässigt perspektiv. 

1.2 Arbetssätt 
En grundläggande utgångspunkt i detta sammanhang är att vid injekteringsarbete i berg 
är det de platsspecifika förutsättningarna; exempelvis geologi, hydrologi, täthetskrav 
och miljöaspekter, som är styrande för det slutliga resultatet. Därför är det svårt att 
utifrån ett enskilt injekteringsmedels egenskaper göra generella slutsatser om 
funktionalitet vid olika förhållanden. Arbetet i denna rapport har därför inte fokuserats 
på att identifiera det ”för alla förhållanden bästa” injekteringsmedlet, utan målsättningen 
med rapporten har varit att strukturera, sammanställa och bedöma fakta och erfarenheter 
av på marknaden befintliga injekteringsmedel, med avseende på tekniska och 
miljömässiga aspekter. 

Idag pågår dessutom en omfattande forskningsinsats på området injektering i berg samt 
en snabb utveckling av nya injekteringsmedel, vilket gör att en rekommendation av ett 
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enskilt injekteringsmedel baserat på den i rapporten gjorda sammanställningen snabbt 
riskerar att bli inaktuell. 

I rapporten har valts att inte göra en fördjupning avseende bedömningsgrunder för 
betonginklädnad som tätningsmetod eller infiltration som metod för att lokalt kring 
tunneln upprätthålla grundvattenbalansen. En sammanvägd bedömning av dessa 
alternativ, tillsammans med injekteringsalternativet, skall dock alltid genomföras i ett 
tidigt skede av alla undermarksprojekt när tekniska, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter utvärderas. 

Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp vid Vägverkets huvudkontor i nära 
samarbete med representanter för Vägverket Region Stockholm, Vägverket Region 
Väst, Banverkets huvudkontor samt Banverkets projektorganisation för 
Hallandsåsprojektet. Följande personer har medverkat i projektet: 

Arbetsgrupp: Per Andersson, Vägverket HK, Avd. för Bro och Tunnel 
Anders Sellner, Vägverket HK, Avd. för Miljö och Naturresurser 
Thomas Janson, Golder Grundteknik KB 
Anders Elam, Atrax Energi AB 
Anders Östman, Kemiinformation AB 

 
Referensgrupp: Annika Bergholtz, Vägverket Region Väst 

Åke Eriksson, Vägverket Region Väst 
Peter Fjällhed, Vägverket Region Väst 
Bo Karlsson, Vägverket Region Stockholm 
Tomas Holmström, Vägverket Region Stockholm 
Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm 
Janne Malmtorp, Banverket HK, Järnvägssystem, Bansystem 
Urban Ledin, Banverket HK, Järnväg och samhälle, Miljö 
Åke Hansson, Banverket, Projekt Hallandsås 

1.3 Bakgrund 
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet, 
vilket innefattar ett tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en säker trafik, 
en god miljö samt en positiv regional utveckling. 

Med väg- och tågtrafik belägna i tunnlar under mark ges förutsättningar för ett flexibelt 
val av sträckningar utan att skada landskapet, speciellt i områden med växlande 
topografi och vid höga krav på linjeföring. 

Tunnlar kan, genom att de är förlagda under mark, frigöra landområden för 
nyetablering, skona existerande byggnader, grönområden samt riksintressanta eller 
lokalt skyddsvärda miljöer samtidigt som man kan möta krav från befintliga och 
förväntade trafikflöden.  

De största olägenheterna i det vägnära området såsom intrång, barriäreffekter, buller, 
avgaser, vibrationer och olycksrisker kan minskas avsevärt så att förutsättningar ges för 
en god stads- och bostadsmiljö. För den lokala miljön kan de totala utsläppen från 
vägtrafiken minska genom ett jämnare trafikflöde och en minskad frekvens av 
köbildning. 

Ett val av väg- eller järnvägssträckning i tunnel är vanligen en kostsammare lösning 
jämfört med andra alternativ ovan mark varför en sammantagen analys av tunnelns 
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mervärde och merkostnad, jämfört med motsvarande sträckning ovan mark, måste 
genomföras i ett tidigt skede av det aktuella projektet. 

Under tunnelns byggnadsskede kan inte undvikas att borrning, sprängningar och 
transporter ger störningar bl.a. för de boende.  

Vid ett undermarksarbete finns det alltid risk att grundvatten i omgivande mark i någon 
omfattning dräneras ut och orsakar en sänkning av grundvattenytan vilket kan påverka 
vegetation, våtmarker och grundläggningen för speciellt känsliga byggnader i närheten 
av tunnlarna. Tunnlar anlagda under grundvattenytan måste därför byggas på ett sådant 
sätt att inläckaget av grundvatten minimeras och att skador på omgivningen blir ringa.  

Det ökade miljömedvetandet kombinerat med erfarenheter från problem med sättningar 
av känsliga byggnader i samband med undermarksprojekt har successivt resulterat i att 
täthetskraven i samband med tunnelbyggande har blivit allt högre.  

Såväl byggnadsmetoder som använda material måste resultera i funktionella och 
beständiga konstruktioner som har en acceptabel miljöpåverkan vid byggnation och drift 
av anläggningarna. 
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2 Generell beskrivning av metoder 
för tätning och infiltration 

2.1 Injektering 
För att förhindra inläckage av vatten och uppnå erforderlig täthet, har tätning av berg 
genom injektering visat sig vara den mest praktiska och ekonomiska metoden vid 
svenska förhållanden. Omfattande erfarenheter av injektering i svenskt urberg föreligger 
och metoden används regelmässigt då krav på täthet finns. 

Grundprincipen för injektering är att ett antal borrhål borras i berget efter ett, i förväg, 
bestämt mönster och att från borrhålet pressa injekteringsmedel in i öppna porer och 
sprickor under tryck. Injekteringsmedlet tränger in i och fyller sprickorna och verkar 
tätande. Tätning genom injektering kan utföras både före och efter uttag av berg.  

Förinjektering definieras som injektering i förväg av bergparti som till större eller 
mindre del skall sprängas ut. Tätningen sker alltså framför tunnelfronten. Detta är 
fördelaktigt då injekteringen normalt kan göras med högt tryck varvid god inträngning 
och spridning av injekteringsmedlet normalt uppnås. Vid kontinuerlig förinjektering 
eftersträvas en injekterad zon, injekteringsskärm, runt det hålrum som tunneln utgör. 
Vid den efterföljande utsprängningen måste laddningen och laddningsmängderna 
anpassas till den utförda injekteringsskärmen så att denna inte skadas.  

Efterinjektering definieras som injektering utförd efter utsprängning. När tunneln 
sprängts ut kan visst inläckage av grundvatten återstå som måste åtgärdas, även om 
berget tätats genom förinjektering. Detta inläckage åtgärdas normalt genom 
efterinjektering via hål borrade in mot den vattenförande sprickan alternativt det 
läckande bergpartiet.  

Normalt genomförs tätningsinsatserna som kontinuerlig förinjektering med 
kompletterande efterinjektering och/eller dränering. 

Omfattningen av efterinjektering bör begränsas så långt som möjligt. Bakgrunden till 
detta ligger i att det är svårare att uppnå bra tätningsresultat vid efterinjektering jämfört 
med förinjektering. Efterinjekteringen har att hantera en tryckgradient mot tunneln 
vilket ofta medför att injekteringsmedlet tar närmaste väg till bergytan och att ingen 
bestående tätningseffekt erhålls. Normalt används ett lägre injekteringstryck vid 
efterinjektering jämfört med en förinjekteringsinsats. Detta sammantaget medför att 
tätning av berg genom efterinjektering normalt är mer tids- och kostnadskrävande än 
förinjektering. 

Vid såväl för- som efterinjektering används till övervägande del cementbaserade 
injekteringsmedel (suspensioner). För situationer där injektering med cementbaserade 
injekteringsmedel ej är tillräckligt tätande kan kemiska injekteringsmedel (lösningar), 
helt eller delvis, erfordras för att uppnå ställda täthetskrav.  

2.2 Betonginklädnad 
Betonginklädnad av tunnlar används mycket sällan i Sverige. Cirka 95 % av det svenska 
urberget är vanligtvis av så god kvalitet att en tätande och bärande konstruktion kan 
utföras med en kombination av injektering, bultar, sprutbetong och vid behov 
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frostisolerade dräner. Exempelvis bygger hela den omfattande utvecklingen av 
infrastrukturanläggningar under mark i Stockholmsområdet huvudsakligen på denna 
princip. Endast i undantagsfall, t.ex. vid liten bergtäckning och dålig bergkvalitet har 
betonginklädnad varit aktuellt.  

Vid Hallandsås däremot, där bergets mekaniska och hydrogeologiska egenskaper skiljer 
sig markant från ”normalt” svenskt berg, pågår för närvarande betonginklädnad. För att 
erhålla en tät tunnel, och därmed återställa grundvattenytan, är konstruktionen i en del 
av tunneln utförd med ett fyra millimeter tjockt plastmembran, placerat mellan en yttre 
och en inre ring av platsgjuten betong, runt hela tunnelns periferi. 

I andra delar av Europa, där bergförhållandena oftast är sämre än i Sverige, används 
betonginklädnad med membran mera regelmässigt som tätnings- och 
stabiliseringsmetod. Detta innebär dock inte att injektering kan uteslutas helt. Under 
drivningsskedet av tunneln används injektering för att skapa en tunnel som är så tät att 
arbetena med betonginklädnaden kan utföras med fullgott resultat.  

Det vanligaste sättet att konstruera en betonginklädnad på, i övriga delar av Europa, är 
att man först bygger en yttre ring av platsgjuten betong eller betongelement på vilken ett 
vattentätt membran fästs. Denna yttre ring har funktionen att stabilisera tunneln så att 
byggnationen av en inre ring möjliggörs. Oftast utformas hela konstruktionen dränerad, 
d.v.s. membranet avslutas vid övergången mellan tunnelväggar och tunnelbotten, där 
vattnet samlas upp i ett dräneringssystem. Denna konstruktionslösning kan dock bara 
användas då krav på att förhindra inläckning inte är allt för höga. Då höga krav på att 
förhindra inläckning föreligger används ett tätt slutande membran runt hela 
tunnelperiferin vilket innebär att den inre betongringen måste dimensioneras för fullt 
vattentryck. Vid mycket höga vattentryck (>100-150 m) är det svårt att praktiskt 
konstruera en hållbar inre betongring. I sådana fall används istället en kombination av 
injektering och en dränerad konstruktion. 

Helt vattentäta tunnlar har blivit allt vanligare i och med utbyggnaden av 
höghastighetslinjer för järnvägen i Tyskland. En studie har nyligen publicerats, Maidl, 
et al [2], som visar på den relativt höga kostnaden för fullt vattentäta tunnlar. Tekniken 
att åstadkomma en fullt vattentät tunnel kräver inte bara ett membran runt hela 
tunnelperiferin, utan även möjligheten att injektera bakom membranet. Komplexiteten 
och kostnaderna för systemet ökar med ökande vattentryck.  

Kostnaden för att erhålla stabilisering och vattentätning av en tunnel enligt kontinental 
teknik (d.v.s. med membran enligt ovan) kan, vid ett vattentryck motsvarande 20-70 m, 
bli två till tre gånger så dyrt som en tunnel i bra berg vilken endast erfordrar bultar, 
sprutbetong och injektering för att stabiliseras och tätas, se Steiner, Malmtorp och 
Rosengren [3].  

2.3 Infiltration 
Som alternativ eller komplement till injektering alternativt betonginklädnad kan vatten 
infiltreras i jordlagren ovanpå berget eller direkt i berget, i syfte att motverka 
grundvattensänkning eller för att återställa grundvattennivåer om grundvattensänkning 
har uppstått. Temporärt har metoden använts vid ett flertal projekt i Sverige till dess 
andra permanent tätande åtgärder har utförts. Vid ett antal projekt har infiltration 
använts som komplement till injektering för att erhålla en permanent lösning. 

En genomgång av befintliga infiltrationsanläggningar för grundvattennivåkontroll, 
Olofsson och Palmgren [4], har visat att flertalet av de svenska 
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infiltrationsanläggningarna togs i drift under 1970-talet, medan endast ett fåtal har 
uppförts efter denna period. Huvudsakligen beror detta på att en stor mängd tunnlar 
konstruerades under 1960- och 70-talen då kravnivån gällande täthet generellt var låg. 
Under de senaste 20 åren har endast ett mycket begränsat antal nya 
infiltrationsanläggningar tagits i drift och då speciellt i anslutning till särskilt känsliga 
anläggningar eller geologiska förhållanden. Mycket litet har därför också publicerats 
rörande infiltrationsanläggningar i Sverige under senare tid. 

Projektering för infiltrationsanläggningar kräver goda kunskaper om hydrogeologiska 
förhållanden för val av lokalisering, djup, filtertyp, infiltrationstryck och -flöde, etc.. 
Särskilt bör nämnas svårigheterna att identifiera och genom infiltration nyttja de aktiva 
sprickzonerna, speciellt i fall där flera grundvattenakvifärer är förekommande. Inför 
beslut om infiltrationsanläggningar är det viktigt att fastställa en långsiktig plan för 
driften och det förmodade underhållsbehovet. Viktiga aspekter är dels kostnaden för 
uppförandet, dels anläggningarnas funktion, dvs. risker för att infiltrationssystemets 
funktion äventyras genom t ex igensättning av aktiva spricksystem.  

Enligt Olofsson och Palmgren [4], har många av de anläggningar som togs i bruk under 
1970-talet tagits ur drift, ofta efter att funktionen avsevärt försämrats genom 
igensättning och då nya rensningar och fortsatt drift inte bedömts nödvändig.  

Den vanligaste, enklaste och billigaste infiltrationsmetoden enligt Olofsson och 
Palmgren [4], är infiltration från markytan via brunnar i jord, se figur 2.1. Problem som 
t ex hydrauliskt genombrott och igensättning har dock uppstått i flera av de befintliga 
anläggningarna, och metoden kräver noggrann tillsyn för att ge avsedd 
grundvattennivåhöjande effekt.  

I de fall lera vilar direkt på bergytan utan mellanliggande friktionsjordlager kan 
infiltration i det sprickiga ytberget vara gynnsamt.  

För större undermarksanläggningar såsom teletunnlar och trafiktunnlar, där regelbunden 
kontroll och planerat underhåll kan påräknas, har anläggningar för infiltration genom 
borrhål från tunneln till berget eller direkt till jordlagren ovanpå berget konstruerats. 
Sådana infiltrationsanläggningar har enligt Olofsson och Palmgren [4], oftast fungerat 
bra, dock ibland efter inledande svårigheter med dålig infiltrationskapacitet eller 
rundgång där vattnet återförts direkt till undermarksanläggningen.  

Infiltrationstunnlar är inte särskilt vanligt förekommande men har oftast fungerat som 
planerat, Olofsson och Palmgren [4].  
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Figur 2.1. Principskiss över olika metoder för grundvattennivåkontroll genom 

djupinfiltration av vatten, Olofsson och Palmgren [4]. 

 

En överslagsmässig bedömning av konsekvenserna av en mer omfattande användning 
av vatteninfiltration som ”ersättning” för viss mängd injektering har gjorts. De 
merkostnader ett sådant synsätt medför, består i ökade byggkostnader för en utökad 
mängd dränering i tunnlarna och för själva infiltrationsanläggningarna. Vidare fås ökade 
driftkostnader i form av underhåll och elenergi till de pumpar som används för 
distribution av infiltrationsvatten liksom ökade kostnader för vattenrening. En mindre 
tätning av tunnlarna kompletterat med infiltration ökar risken för utfällningar under 
tunnelns förvaltningsfas som kan sätta igen dräner, vägkroppen etc.. Risker föreligger 
också att infiltrationssystemets funktion äventyras genom igensättning av spricksystem 
innebärande att nya infiltrationsbrunnar kan behöva utföras till stora kostnader. 

2.4 Dränering 
Efter utförd injekteringsinsats kan mindre inläckage i form av droppande eller rinnande 
vatten förekomma. Detta åtgärdas normalt genom en kombination av efterinjektering 
och dränering. 

Syftet med dränering är att på ett kontrollerat sätt ta hand om kvarstående inläckage 
efter injektering, i tak, på väggar och i bottenfyllning på ett sådant sätt att vägbanan, 
andra ytor och installationer inte utsätts för droppande och rinnande vatten eller 
isbildning. Inläckande vatten skall avledas på ett frostsäkert sätt samt i största möjliga 
utsträckning avskärmas från omgivande luft då det är viktigt att luftfuktigheten hålles 
låg, så att bildande av dimma, imma och kondens minimeras. 
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För att avleda observerat inläckage av vatten monteras normalt dräneringsrör eller 
dränerande mattor direkt på berg eller sprutbetong där läckage uppträder.  
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3 Förutsättningar vid injektering i 
berg 

Ett lyckat tätningsresultat genom injektering är beroende av ett flertal faktorer varav 
valet av injekteringsmedel är ett bland många. En generaliserad bild av de 
förutsättningar och faktorer som påverkar utformningen av injekteringsinsatsen och 
efterföljande tätningsresultat presenteras i figur 3.1. Strukturen i denna bild har valts 
som utgångspunkt för upplägget av kapitel 3, 4 och 5 i rapporten och kommer 
fortsättningsvis vara den röda tråd som sammanbinder kapitlen. 

I kapitel 3 beskrivs vad som styr förutsättningar för ett injekteringsarbete i en tunnel 
m.a.p. olika funktionella och miljömässiga krav som kan gälla och de på platsen 
rådande geologiska och hydrogeologiska förhållandena.  

Kapitel 4 tar upp viktiga och påverkande faktorer för injekteringsarbetet och önskvärda 
egenskaper hos injekteringsmedlen. 

I kapitel 5 görs en genomgång av inventerade injekteringsmedels tekniska och 
miljömässiga egenskaper samt en bedömning av dem utifrån funktionella och 
miljömässiga kriterier. 

 

 

Figur 3.1. Generaliserad bild av de faktorer som påverkar utformningen av en 
injekteringsinsats. 
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3.1 Övergripande samhällskrav 
Vid byggande av tunnlar avsedda för trafikändamål krävs tillstånd enligt flera olika 
lagar. Normalt krävs prövning enligt Plan- och bygglag, Miljöbalkens 11 kap 
(Vattenlag) samt Väglag alternativt Lag om byggande av järnväg. 

Huvuddelen av den lagstiftning som tidigare räknades till miljörätten återfinns nu i 
miljöbalken. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. När en tunnel planeras och byggs kan ett flertal av miljöbalkens 
bestämmelser bli aktuella att tillämpa, exempelvis Förordning om verksamhetsutövares 
egenkontroll [5]. 

Förutom den lagstiftning i miljöbalken som reglerar samhällsplanering och 
byggprojektens utformning, m.a.p. att minimera störande inverkan på omgivningen, 
inryms även lagstiftning gällande bl.a. kemikaliehantering och vattenverksamhet.  

3.1.1 Kemikaliehantering 
Hantering av kemiska produkter styrs främst av miljöbalken samt av ett antal lagar och 
förordningar, se nedan. Utöver dessa finns myndighetsförfattningar och allmänna råd 
som mer i detalj reglerar kemikaliehanteringen. Regelverket omfattar hälso- och 
miljörisker vid all kemikaliehantering (tillverkning, bearbetning, behandling, 
förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, 
konvertering, slutförande, överlåtelse etc.).  

Lagar och förordningar, förutom miljöbalken, som reglerar kemikaliehantering är bl.a. 

• Arbetsmiljölag 

• Arbetsmiljöförordning  

• Lag om transport av farligt gods 

• Lag om brandfarliga och explosiva varor 

• Förordning om brandfarliga och explosiva varor  

• Räddningstjänstlag  

 

Föreskrifter och råd återfinns exempelvis i: 

• Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 

• Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS) 

• Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) och kemikalieinspektionens 
allmänna råd 

• Räddningsverkets författningssamling (RVSFS) 

• Industriavlopp - Gränsvärden [6].  
  

Vidare ger Kemikalieinspektionen, i samråd med Naturvårdsverket och 
Arbetarskyddsstyrelsen, ut en förteckning, Begränsningslistan [7], över ämnen som är 
förbjudna eller vars användning är inskränkt samt en exempellista över ämnen som 



 22

kräver särskild uppmärksamhet, OBS-listan [8]. För vissa ämnen upptagna på 
Begränsningslistan är en snabb avveckling angiven. 

Det huvudsakliga ansvaret för att förebygga hälso- och miljörisker i samband med 
hanteringen av kemiska produkter vilar enligt miljöbalken på företagen som producerar, 
överlåter eller använder kemiska produkter. Kraven i lagstiftningen innebär att den som 
importerar eller hanterar en kemisk produkt skall vidta åtgärder för att hindra eller 
motverka skador på människor eller miljö. Kemiska produkter som kan ersättas med 
mindre skadliga produkter skall undvikas.  

Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt skall ha tillgång till 
erforderlig kemisk och toxikologisk kunskap med hänsyn till produktens egenskaper. 
Den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt har en särskild 
utredningsskyldighet. Tillverkare, importörer och andra överlåtare ska se till att det 
finns en utredning som gör det möjligt att bedöma vilka hälso- eller miljöskador som 
produkten kan orsaka.  

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in eller överlåter en kemisk produkt har ansvar för 
att det som kommit fram vid utredningen om produktens risker för människors hälsa 
och omgivande miljö vidarebefordras till dem som ska använda produkten. Tillverkare, 
importörer och andra överlåtare av en produkt ska därför genom märkning eller på 
något annat sätt vidareförmedla de uppgifter som behövs, s.k. produktinformation. 
Syftet med produktinformationen är att sprida kunskap om vilka risker som hanteringen 
av produkten kan innebära samt vilka skyddsåtgärder som kan behövas. 
Produktinformationen lämnas dels genom varningsmärkning och dels genom att ett 
varuinformationsblad bifogas. Kemikalieinspektionen meddelar föreskrifter om vad 
produktinformationen ska innehålla och hur den ska utformas. 

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall redan innan arbetet 
påbörjas lämna en förhandsanmälan till yrkesinspektionen och innan byggarbetsplatsen 
etableras tillse att en arbetsmiljöplan upprättas, se AFS 1999:3 [9]. 

Vid arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för 
hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter omfattas av 
krav på medicinsk kontroll, skall arbetsmiljöplanen innehålla en beskrivning av de 
särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön skall uppfylla 
kraven i arbetsmiljölagen samt tillämpliga föreskrifter meddelade av 
Arbetarskyddsstyrelsen.  

Myndighetsansvaret inom kemikalieområdet utövas centralt av Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket, Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen. Regional och lokal 
tillsyn av arbetsmiljö och yttre miljö utövas av Yrkesinspektionen respektive av 
länsstyrelse och kommun. 

3.1.2 Vattenverksamhet 
I miljöbalkens 11 kap. finns bestämmelser om vattenverksamhet. Vattenverksamhet 
innefattar bl.a. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 
vilket är aktuellt vid anläggande av tunnlar. För vattenverksamhet krävs tillstånd enligt 
miljöbalken om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas. Denna bedömning görs av den som avser att bedriva vattenverksamhet  

Idag finns miljödomstolar i Umeå, Östersund, Stockholm, Växsjö och Vänersborg. Till 
dessa skall ansökningar ställas om tillstånd till vattenverksamhet av beställaren av en 
tunnel, innehållande bl.a. 
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• Ett juridiskt avsnitt inkluderande de uppgifter som behövs för att bedöma 
verksamhetens art och omfattning.  

• En teknisk beskrivning. I det tekniska underlaget för undermarksanläggningar ingår 
en hydrogeologisk utredning som visar förhållandena före utbyggnad, effekterna av 
bortledning av grundvatten och föreslagna åtgärder, exempelvis infiltration, för att 
minimera skadlig påverkan. En studie av de hydrogeologiska förhållandena i 
anslutning till en planerad undermarksanläggning bör omfatta vattenbalans, 
karaktärisering av grundvattenmiljöer och en kartläggning av grundvattnets 
trycknivåer och strömningsriktningar. Vattenbalansstudien omfattar en bedömning 
av grundvattenbildningen till jordlagren respektive berggrunden. I ansökan ingår 
ofta även ofta ett förslag till kontrollprogram. Uppföljning av ett tunnelbygges 
möjliga effekter på omgivningen förutsätter en inventering av förhållandena i 
området innan bygget påbörjas. 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

3.1.3 Täthetskrav 
Den totala kravstrukturen gällande injekteringsinsatser vid undermarksarbeten har 
sammanställts av Lindblom [10] och illustreras i figur 3.2, där tre huvudtyper av krav 
kan identifieras enligt : 

• Skydda omgivningen – miljökrav 

• Skydda användare, konstruktionsdelar i bärande huvudsystem och installationer – 
funktionskrav 

• Skydda arbetare och minska störningar för tunneldriften – arbetsplatskrav 

 

Figur 3.2. Kravstruktur för tunnelinjektering, Lindblom [10]. 

 

I denna rapport har arbetet fokuserats mot täthetsaspekter och de miljöaspekter som har 
direkt koppling till tätningsarbetet. 
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3.1.4 Miljömässiga täthetskrav (samhällets krav) 
I jord och berg råder en naturlig grundvattenbalans. Vid undermarksarbete finns det 
alltid risk att grundvatten i omgivande mark dräneras ut och orsakar en sänkning av 
grundvattenytan vilket skulle kunna påverka vegetation, våtmarker och 
grundläggningen för speciellt känsliga byggnader i närheten av tunnlarna.  

Kravstrukturen gällande ”samhällets” grundvattenrelaterade miljökrav för 
tunnelanläggningar har generaliserats av Albertsson och Sjöholm [11] i figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3. Grundvattenrelaterade miljökrav för tunnelanläggningar, Albertsson och 

Sjöholm [11]. 

 

Ett ökat miljömedvetande, kombinerat med erfarenheter från sättningar av känsliga 
byggnader i samband med undermarksprojekt, har successivt resulterat i att 
täthetskraven i samband med byggande under mark har blivit allt högre.  

Erfarenheter från ett antal aktuella undermarksprojekt visar att miljömässiga täthetskrav 
för tunnelanläggningar på största mängd inläckande vatten har legat/ligger på nivån 
1,0 – 10,0 liter/minut och 100 meter tunnel. Dessa höga täthetskrav innebär att det i stort 
sett inte finns några synliga dropp eller rinnande läckage i tunneln. 

Höga krav på täthet är dock inte automatiskt liktydigt med höga krav på 
injekteringsinsatsen. I redan torr eller helt tät berggrund kan höga täthetskrav leda till 
marginella tätningsinsatser medan måttliga täthetskrav i andra typer av geologiska och 
hydrogeologiska förhållanden kan leda till mycket stora injekteringsinsatser kopplat till 
stora svårigheter att uppnå erforderlig täthet.  

Vid undermarksarbeten kan grundvattenkvaliteten i vissa fall påverkas genom att nya 
tillrinningsområden för grundvatten skapas. Grundvatten från de ”nya” 
tillrinningsområdena kan genom befintliga föroreningar eller ett vatten av sämre kvalitet 
påverka grundvattenkvalitén i omgivningen närmast undermarksanläggningen. 

Vid injektering kan grundvattenkvaliteten påverkas negativt. Injekteringsmedel, eller 
delkomponent av dessa, kan vid utspädning och spridning ge problem med otjänligt 
dricksvatten och ekologiska störningar i omgivningen. 
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3.1.5 Funktionella täthetskrav (beställarens och 
förvaltarens krav) 

Beställaren ställer normalt funktionella krav på täthet hos färdigställd tunnel. Dessa krav 
utformas för att tillgodose säkerheten för trafikanter och fordon, säkerställa erforderliga 
funktioner på inredning och installationer samt för att ge möjlighet till ett rationellt 
underhåll. Ett vanligt förekommande underhållsproblem vid väg- och järnvägstunnlar är 
vattendropp från väggar och tak, vilket medför stora underhållskostnader vintertid på 
grund av isbildning. Korrosion av installationer och bärande konstruktionselement till 
följd av inläckage av vatten är också ett vanligt förekommande problem som generellt 
minskar livslängden på utsatta delar. 

Erfarenheter visar att den slutliga täthetsnivån för en tunnel ofta kan styras av de 
funktionella täthetskraven. Detta medför att funktionskraven kan spela en avgörande 
roll för byggmetoder, kostnader m.m.  

Kravstrukturen gällande ”beställarens” funktionskrav för tätning av tunnelanläggningar 
har generaliserats av Albertsson och Sjöholm [11] i figur 3.4. 

 
Figur 3.4. Funktionskrav för tunnelanläggningar, Albertsson och Sjöholm [11]. 

 

Vägverket och Banverket har infört regelverk för projektering av väg- och 
järnvägstunnlar som bl.a. innefattar krav gällande tätning och injektering. Detta har 
påskyndats av de pågående infrastrukturprojekten i Sverige under 1990-talet.  

I den del av Vägverkets verksamhet som berör projektering, byggande och drift av 
vägar, broar och tunnlar har Vägverket valt att fastställa ett antal interna ATB (allmän 
teknisk beskrivning), exempelvis Väg 94 [12], Bro 94 [13] och Tunnel 99 [14] att 
användas inom Vägverkets verksamhetsområde.  

För att krav angivna i dessa ATB:er ska bli gällande måste de åberopas i kontraktet 
avseende aktuellt objekt. Genom att dessa ATB:er inte kan vara heltäckande för alla 
enskilda objekt samt att ATB:erna ibland ger alternativa val kompletteras 
förfrågningsunderlag normalt med en objektspecifik teknisk beskrivning, som 
specificerar vilka utföranden som är möjliga för respektive objekt.  

Generellt kan framhållas att Vägverket i Tunnel 99 [14] valt samma minimistandard för 
motsvarande konstruktionsdelar i byggnadsverk som Boverket valt för byggnader.  

För att exemplifiera i Tunnel 99 [14] angivna täthetskrav samt materialkrav på 
injekteringsmedel presenteras nedan ett antal krav i punktform enligt: 

• Krav på teknisk livslängd för konstruktionsdelar i tunnelns bärande huvudsystem 
inkluderande förekommande injekteringsskärmar är 120 år för vägtunnlar.  
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• Tunnel i berg ska vara tillräckligt tät mot vatteninläckning. Kravet på täthet utgår 
från eftersträvad tunnelmiljö och risk för omgivningspåverkan.  

• Vägbanor, golvytor och eventuella gång- och cykelbanor skall inte utsättas för dropp 
och rinnande vatten.  

• Injekteringsmedel får inte försämra ingjutet ståls korrosionsresistens. 

• Injekteringsmedel skall för det aktuella tätningsfallet ha lämpliga 
strömningsegenskaper och, i förekommande fall, lämplig filtreringsstabilitet samt 
vara kemiskt och fysikaliskt långtidsbeständigt. 

• Sulfatresistent cement skall användas om det finns risk för att injekteringsbruket 
utsätts för sulfater i omgivande mark eller vatten.  

Sulfatresistent cement bör användas om sulfathalten mätt i omgivande mark eller i 
grundvatten överstiger följande värden; I vatten: SO4

2- ≥ 600 mg/l, I mark: SO4
2-

 ≥ 3000 mg/l 

• Vid injektering av konstruktion där kraftöverföring erfordras genom 
injekteringsbruket skall hårdnat injekteringsbruk ha tillräcklig tryckhållfasthet. 

I projekt utförda som generalentreprenad preciseras normalt kraven på utförande och 
material ytterligare i aktuella förfrågningsunderlag och kontrakt. För projekteringen av 
Ringen och Yttre tvärleden (inkluderande Södra Länken- tunnlarna) låg Vägverkets 
publikation ”Bergtekniska anvisningar för projektering avseende grundvatten, tätning 
och infiltration” [15] som grund.  

Banverket grundar sin styrning gällande tätningsfrågor för järnvägstunnlar på 
MarkAMA 83 [16], med ett komplement, JärnvägsAMA – Banverkets komplement till 
AMA 83 [1], vilket bl.a. behandlar bergförstärkning och tätning. Speciellt vad avser 
grundvatten och injektering, kompletteras kraven med samma anvisningar som finns 
utarbetade av Vägverket gällande Ringen och Yttre tvärleden [15]. Banverket har dock 
gjort vissa kompletteringar och anpassningar av anvisningarna till järnvägstunnlar. 

För att exemplifiera angivna täthetskrav i Banverkets komplement till AMA 83 
presenteras nedan ett antal krav i punktform enligt: 

• För tätning av berggrund skall injektering och/eller betonginklädnad utföras.  

• Vatteninläckage in i järnvägstunnel, genom konstruktion som har bärande funktion, 
skall normalt ej tillåtas. Det kan dock tillåtas om läckaget leds genom, eller vid 
sidan av, den bärande konstruktionen på ett styrt eller kontrollerat sätt. 

• Vatteninläckage genom bärande konstruktion kan förutom ovanstående, också 
tillåtas om av läckaget genererade konsekvenser m.h.t. konstruktionens förväntade 
funktion och livslängd kan säkerställas. Detta innefattar också hur aktuella 
klimatförhållanden inverkar på läckande vatten. 

• Konsekvensvärdering kan göras m.h.a. risk- och/eller LCC-analys. 

• Som riktvärden för tillåtna läckagemängder m.h.t. tunnelns stadga och beständighet, 
samt funktionssäkerhet hos tunnelinstallationer, kan följande tillämpas: 

− Fukt i tak 

− Dropp från väggar 

− Rinnande vatten i sulan 
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Varje nivå av inläckage bör dock utredas och värderas lokalt. 

Beakta även effekten av eventuella fällningsprodukter härrörande från läckande 
vatten. 

3.1.6 Arbetsplatsbetingade täthetskrav (utförarens 
krav) 

Utföraren som skall driva en tunnel ställer krav på sin arbetsplats, vilka är relaterade till 
personalens arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom har utföraren normalt krav relaterade 
till byggprocessen, och därmed också till ekonomin i tunneldrivningen. Alltför stora 
vattenläckage kan exempelvis leda till allvarliga produktionsstörningar.  

Beträffande arbetsmiljön vid injekteringsarbeten kan fara för personal bl.a. gälla vid 
stort inläckage av vatten, ökad risk för ras p.g.a. högt uppbyggda vattentryck i tunnelns 
närhet, exponering för ohälsosamma komponenter i injekteringsmedel, m.m..  

Kravstrukturen gällande utförarens arbetsplatskrav för tätning av tunnelanläggningar har 
generaliserats av Albertsson och Sjöholm [11] i figur 3.5. 

 
Figur 3.5. Arbetsplatskrav för tunnelanläggningar, Albertsson och Sjöholm [11]. 

 

De höga täthetskrav som ställs utifrån miljö- och funktionsaspekter, se kapitel 3.1.4 och 
3.1.5, kan i många fall påverka den situation en utförare måste hantera i ett 
tunnelprojekt på arbetsplatsen. Höga täthetskrav kan påverka drivningshastigheten så att 
utföraren inte kan nyttja personal, maskiner och tillgängliga tunnelfronter på ett 
rationellt sätt. Detta är ofta en förutsättning som utföraren måste ta hänsyn till vid den 
logistiska planeringen av tätningsinsatserna. 

3.2 Bergmassa 
De lokala geologiska och hydrogeologiska förhållandena är påtagligt styrande för 
utformningen av injekteringsarbetet och för det slutliga tätningsresultatet.  

För att erhålla ett lyckat tätningsresultat erfordras en detaljerad kunskap om bergmassan 
med dess sprickor/spricksystem och vattenförhållanden. Bergmassans egenskaper utmed 
ett tunnelavsnitt har en naturlig variation, både i den större skalan (>1 meter) och i den 
mindre skalan (<1 meter), se figur 3.6.  

Denna naturliga variation återspeglas i injekteringsarbetet med stora skillnader i 
omfattning och tätningsresultat mellan närliggande tunnelavsnitt, trots identiska 
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täthetskrav och identiskt utförande. Det är därför av största vikt att kunna 
karakterisera bergmassan utifrån injekterbarhet och även kunna beskriva densamma på 
ett tydligt och flexibelt sätt, så att utförandet kan justeras under arbetets gång, efter de 
faktiska förhållandena. Kravet på de geologiska och hydrogeologiska 
förundersökningarna måste dock sättas så högt att behoven av alternativa 
tätningsåtgärder som keminjektering med god säkerhet kan påvisas redan i utrednings- 
och planskedet och att eventuella miljöeffekter kan beskrivas inför myndigheternas 
tillståndsprövning av byggskedet. 

 

 

Figur 3.6.  Bergmassans variation. 

 

Bergmassan har under årtusenden varit utsatt för olika rörelser och 
spänningsförhållanden vilka har skapat sprickor samt sprick- och krosszoner. Vid 
normala svenska förhållanden sker transport av vatten i bergmassans sprick- och 
krosszoner.  

Sprickor i berg förekommer sällan isolerade som enstaka sprickor i bergmassan utan 
oftast som en serie av parallella sprickor med stundtals enstaka korsande sprickor, se 
figur 3.6. Sprickorna kan ur täthetssynpunkt indelas i vattenförande och täta sprickor. 
En spricka är vattenförande om den är öppen och står i förbindelse med andra sprickor 
och om någon av dessa står i förbindelse med en vattenreservoar. Vattenförande 
sprickor kan i sin tur vara olika mycket genomsläppliga för vatten beroende på bl.a. 
spricklängd, sprickvidd och eventuellt fyllnadsmaterial. Av de vattenförande sprickorna 
kan en del anses vara åtkomliga för tätning med injekteringsmedel. Det faktum att man i 
en bergmassa kan uppnå ett gott resultat vid injektering, utförd med en viss teknik och 
ett visst injekteringsmedel, betyder inte att man får det i en annan bergmassa även om 
teknikval och injekteringsmedel är identiska. 

Karaktärisering och beskrivning av bergmassan görs utifrån de lokala geologiska och 
hydrogeologiska förhållandena med avseende på tätningsarbetet. Beskrivningen bör 
innehålla bedömningar av : 

• Bergart och bergtäckning 

• Sprick- och krosszoner 

• Sprickegenskaper och sprickmönster 
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• Grundvattentryck och grundvattenmagasin samt vattenflöden 

Karaktäriseringen och beskrivningen resulterar vanligen i ett antal tätningsklasser med 
bedömd tätningsgrad samt en efterföljande injekteringsstrategi med ett antal 
injekteringsmodeller. Baserat på tidigare erfarenheter gällande klassificering av 
injekterbarhet, se Palmqvist [17] samt Sturk och Nelson [18], bör tätningsklasser och 
injekteringsmodeller innehålla en kortfattad information och klassning av 
sprickriktningar, blockstorlek, sprickfyllnad samt vattenföringen i bergmassan. 

Normalt finns dessutom tidigare erfarenheter från närliggande undermarksprojekt 
gällande bergmassans förutsättningar med avseende på injekteringsarbetet. Dessa 
erfarenheter skall alltid tas tillvara vid nya projekt. 

Som exempel på bergmassans naturliga variation kan erfarenheter från 
Stockholmsområdet presenteras, som ger vid handen att berggrunden normalt är av god 
kvalitet och förhållandevis tät. Injektering genom förinjektering är i detta område 
normalt tillräcklig för merparten av en tunnelsträckning. Vid passage av större sprick- 
och krosszoner kan efterinjektering erfordras. Vid enstaka partier och framförallt under 
byggnadstiden kan infiltration behöva användas. På basis av erfarenheter från byggande 
av tunnlar i Stockholm kan följande konceptuella modell över erforderlig tätningsinsats 
i typiskt Stockholmsberg uppställas: 

• ca 60-75 % av tunnelsträckan är av god kvalitet och relativt tät. Önskad täthet kan 
uppnås med hjälp av förinjektering med cementbaserade medel 

• ca 20-30 % av tunnelsträckan kan tätas med förinjektering i kombination med 
efterinjektering. Både för- och efterinjektering utförs med cementbaserade 
injekteringsmedel 

• Mindre än 10 % av tunnelsträckan kan erfordra särskilda tätningsåtgärder som 
kemisk injektering och/eller infiltration 

• Mindre än 1 % av tunnelsträckan kan erfordra tätande betonginklädnad 
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4 Generella bedömningsgrunder 
för injektering 

Vid utformning av en injekteringsinsats i ett undermarksprojekt bör planläggningen 
genomföras i det antal steg som redovisas i figur 3.1. Först identifieras ett antal 
tätningssituationer baserat på de rådande förutsättningarna (ställda täthets- och 
miljökrav samt bergmassa), varefter lämplig injekteringsmetod och passande 
injekteringsmedel väljs. 

Vid valet av injekteringsmetod måste bedömningar göras av ett stort antal variabla 
faktorer som alla, enskilt eller i kombination med övriga faktorer, påverkar det slutliga 
tätningsresultatet. Det stora antalet styrande faktorer för injekteringen, se 4.1 nedan, och 
den stora variationsgraden medför att det inte är meningsfullt att i denna rapport ge 
några generella råd och slutsatser hur man på bästa sätt kombinerar dessa faktorer. 
Styrande faktorer för injekteringen måste, för varje enskilt projekt och för varje enskild 
tätningssituation, väljas och optimeras utifrån rådande förhållanden och önskat resultat. 

På grund av den komplexa situationen med det stora antalet sinsemellan påverkande 
faktorer för injektering och det efterföljande tätningsresultatet har i det vidare arbetet 
valts att endast fokusera diskussionen på vilka generella bedömningsgrunder som 
normalt ligger till grund för val av injekteringsmedel. För övrigt har valts att endast 
presentera vilka faktorer som är styrande för injekteringen. 

4.1 Styrande faktorer för injektering 
De viktigaste styrande faktorerna för injekteringsprocessen är : 

• Injekteringsmedel och blandningsprocedur. Begreppet blandningsprocedur 
innefattar i detta sammanhang i vilken ordning de olika komponenterna skall 
tillsättas och under hur lång tid dessa skall blandas. 

• Injekteringsutrustning, vilket i detta sammanhang bl.a. inkluderar borr- och 
blandningsutrustning, antal och typ av pumpar, dimensioner och typ av manschetter, 
typ av registreringsutrustning samt övrig specialutrustning. 

• Skärmgeometri, kan exemplifieras med hålavstånd, hållängd, hålvinkel, skärmlängd 
och överlapp mellan skärmarna. 

• Sonderingsborrning och hydrotester, kan exemplifieras med vilken typ och 
detaljeringsnivå på förhandsinformation, efterkontroll och analys av registrerande 
borrning och vattenförlustmätningar, som krävs. 

• Injekteringstryck.  

• Arbetsmetodik, innefattar arbetsgången från inledande borrning till efterkontroller. 

• Organisation, innefattar behovet och uppfyllandet av dels ledning, planering av 
tidsåtgång och erfarenhetsåterföring, dels personal med relevant specialistkunskap 
och erfarenhet av (tidigare) liknande arbeten och aktuellt injekteringsmedel. 
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4.2 Bedömningsgrunder för 
injekteringsmedel 

Förekommande injekteringsmedel kategoriseras normalt i två huvudgrupper; dels 
suspensioner (vanligtvis cementbaserade) med fasta partiklar som suspenderar i vatten, 
dels lösningar (kemiska injekteringsmedel) som inte innehåller några partiklar. Med ett 
injekteringsmedel avses fortsättningsvis den färdiga blandningen inklusive eventuella 
tillsatsmedel.  

I denna rapport har valts att definiera kemiska injekteringsmedel som lösningar utan att 
göra en underdelning i vattenlösliga medel (geler) och i ej vattenlösliga medel 
(härdplaster). Denna övergripande definition är samstämmig med definitioner i 
prEN 12715 ”Execution of geotechnical work – Grouting” [19]. 

Bedömningen av lämpligheten för ett injekteringsmedel bör baseras på ett antal faktorer 
såsom : 

• Tätningseffekten (inträngningsförmåga, fyllnadsgrad, 
hållfasthetstillväxt/gelningstid, etc.) 

• Beständighet 

• Miljö (arbetsmiljö och omgivningspåverkan) 

• Ekonomi (val av injekteringsmedel skall baseras på, för det aktuella projektet, 
rimliga kostnader avseende materialanskaffning, applicering och funktion, vid en 
jämförelse mellan olika alternativ. De ekonomiska aspekterna har inte behandlats i 
denna rapport. ) 

Det injekteringsmedel som utifrån en sammanvägd analys av ovan nämnda faktorer 
bedöms som mest lämpat måste dock vid behov kunna anpassas till rådande 
förhållanden eftersom ett och samma injekteringsmedel inte nödvändigtvis är det mest 
lämpade vid alla tätningssituationer längs en tunnelsträckning. Alternativt kan ett antal 
olika injekteringsmedel behöva kombineras i ett projekt. 

Normalt väljs ett, eller flera, cementbaserade injekteringsmedel för ett 
undermarksprojekt. Vid speciella situationer kan cementbaserade och kemiska 
injekteringsmedel kombineras, exempelvis när temporär tätning med ett kemiskt medel 
följs av en permanent tätning med ett cementbaserat dito eller då ett kemiskt medel 
används för att begränsa cementbrukets utbredning. 

4.2.1 Tätningseffekten och grundläggande tekniska 
egenskaper  

Baserat på aktuell tätningssituation samt en sammanvägd bedömning av övriga styrande 
faktorer för injekteringen, identifieras vanligen ett antal önskvärda tekniska egenskaper 
för injekteringsmedlet för att uppnå erforderlig tätningseffekt enligt följande: 

• Inträngningsförmåga 

• Fyllnadsgrad 

• Hållfasthetstillväxt/gelningstid 

Nedan ges en kort beskrivning av de tekniska begreppen för cementbaserade respektive 
kemiska injekteringsmedel.  
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4.2.1.1 Cementbaserade injekteringsmedel (suspensioner) 

Inträngningsförmåga  
Önskad inträngningsförmåga är vanligtvis kopplad till ställda täthetskrav, men kan även 
påverkas av andra funktionella krav som en begränsad utbredning av 
injekteringsskärmen (begränsad inträngningslängd). 

Det första steget för att uppnå erforderlig inträngningsförmåga är att injekteringsmedlet 
lyckas penetrera de aktuella spricköppningarna i berget. Cementbaserade medel har 
dock en begränsad penetreringsförmåga på grund av suspensionens partikelstorlek. 
Enskilda större partiklar kan på grund av sin storlek stoppas upp vid fina förträngningar 
eller så kan mindre partiklar aggregera till klumpar. 

Dessa klumpar av mindre partiklar kan vid fortsatt injektering bilda ett filter som skiljer 
cementpartiklar från suspensionens vatten, varvid en plugg bildas och fortsatt 
injektering med god inträngning omöjliggörs. Injekteringsmedlets förmåga att motstå 
denna filtrering kallas för filtreringsstabilitet. Filtreringsfenomenet kan vidare delas upp 
i mekanisk- och kemisk filtrering, se Eriksson et al [20]. 

Nästa steg för att uppnå erforderlig inträngningsförmåga är att injekteringsmedlet kan 
pressas (tryckas) tillräckligt långt in i sprickorna. Bindningar mellan de fasta partiklarna 
i en suspension gör att vätskan har en skjuvhållfasthet ofta kallad flytgräns, som måste 
överskridas innan vätskan kan strömma. De reologiska egenskaperna 
(strömningsegenskaperna) för en cementsuspension kan beskrivas enligt en fysikalisk 
teoretisk vätskemodell, kallad Binghammodellen, där vätskan har en viskositet och 
flytgräns. Viskositeten är ett mått på vätskans inre friktion, d.v.s. ett mått på hur 
lättflytande vätskan är. Viskositeten påverkar inträngningens hastighet medan 
flytgränsen påverkar hur långt in i sprickan en suspension kan tränga. De reologiska 
egenskaperna, som förändras under injekteringsförloppet, påverkar således ett 
cementbaserat medels inträngningshastighet och –längd.  

Fyllnadsgrad 
 En viktig teknisk egenskap för att uppnå erforderlig tätningseffekt är att 
injekteringsmedlet kan fylla sprickornas hålrum. Fyllnadsgraden är beroende av de 
cementbaserade medlens egenskaper såsom separations- och filtreringsstabilitet samt 
förhållande mellan kornfördelning och sprickgeometri, se Brantberger et al [21].  

När strömningshastigheten i sprickorna minskar kommer de större cementpartiklarna i 
suspensionen att röra sig nedåt under inverkan av gravitationen, samtidigt som 
suspensionens vatten och de minsta partiklarna rör sig uppåt. Om cementsuspensionen 
får stå stilla tillräckligt länge kommer fritt vatten att samlas ovanpå cementpastan. En 
följd av denna separation är att hela sprickan inte kommer att fyllas med 
injekteringsmedel utan en spalt bildas som medger fortsatt inläckage av vatten. 
Förmågan hos en suspension att motstå denna separation kallas för separationsstabilitet. 

Hållfasthetstillväxt 
Hållfasthetstillväxten för cementbaserade injekteringsmedel indelas i två faser; gelning 
och hårdnande. Under gelningsfasen bildas tillräckligt med bindningar mellan 
cementpartiklarna för att medlet ska hålla ihop och vara någorlunda fast. Gelen har 
måttlig skjuvhållfasthet och kan vara tixotrop, vilket innebär att bindningarna mellan 
partiklarna kan brytas och skjuvhållfastheten förändras om gelen utsätts för yttre krafter 
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(exempelvis omrörning). Efter gelningen börjar hårdnandet då bindningarna mellan 
cementpartiklarna blir stabila varvid suspensionens skjuv- och tryckhållfasthet ökar 
kraftigt. 

Användbarhet relaterat till cementbaserade injekteringsmedels hållfasthetstillväxt kan 
kopplas till flera faktorer, varav arbetsplatskravet att arbetet kan bedrivas på ett 
ekonomisk och effektivt sätt är en viktig faktor. Andra faktorer som kan påverka 
användbarheten för en suspension, med avseende på hållfasthetstillväxten, är vanligen 
kopplade till specifika förhållanden som tätning av kraftiga vattenflöden och 
funktionella krav som begränsad inträngningslängd med mera. 

4.2.1.2 Kemiska injekteringsmedel (lösningar) 

Inträngningsförmåga  
Önskad inträngningsförmåga är, som tidigare nämnts, vanligtvis kopplad till ställda 
täthetskrav, men kan även påverkas av funktionella krav som en begränsad utbredning 
av injekteringsskärmen (begränsad inträngningslängd). 

Det första steget för att uppnå erforderlig inträngningsförmåga är att injekteringsmedlet 
lyckas penetrera de aktuella spricköppningarna i berget. Kemiska injekteringsmedel har 
jämfört med suspensioner mycket hög inträngningsförmåga på grund av att inga fasta 
partiklar förekommer i lösningarna. 

Nästa steg för att uppnå erforderlig inträngningsförmåga är att injekteringsmedlet kan 
pressas (tryckas) tillräckligt långt in i sprickorna. För kemiska injekteringsmedel beror 
den begränsade inträngningslängden på medlets gelning. Innan den synbara gelningen 
har startat sker dock bildning av s.k. mikrogel som begränsar inträngningslängden, 
Hansson [22]. Detta medför att de reologiska egenskaperna även har betydelse för de 
kemiska injekteringsmedlens inträngningslängd. Lösningarnas reologiska egenskaper 
kan beskrivas enligt en fysikalisk teoretisk vätskemodell, kallad Newtonmodell, där 
vätskan har en konstant viskositet men ingen skjuvhållfasthet (flytgräns). Vätskan 
strömmar så snart och så länge en tryckgradient verkar på den. Två olika vätskor, enligt 
Newtonmodellen, med olika viskositet som strömmar under samma tryckförhållande har 
samma inträngningsförmåga, men vätskan med högre viskositet strömmar långsammare. 

Fyllnadsgrad 

 En viktig teknisk egenskap för att uppnå erforderlig tätningseffekt är att 
injekteringsmedlet kan fylla sprickornas hålrum. För kemiska injekteringsmedel 
påverkas utfyllnadsgraden av medlets eventuella expansion eller krympning från 
oreagerat till färdigreagerat tillstånd. 

Vid låg viskositet på kemiska injekteringsmedel, vilket ofta erfordras vid injektering i 
berg, kan s.k. ”fingering” uppstå. Den ringa skillnaden i viskositet mellan 
injekteringsmedlet och det undanträngda vattnet gör att en stabil front inte kan uppnås 
utan materialen blandas vilket innebär att en fullständig fyllnadsgrad ej kan uppnås. 
Effekten av ”fingering” bedöms dock vara obetydlig för starkt expanderande 
injekteringsmedel. 

Gelningstid 
Gelningstid är den tid från det att ingående komponenter blandas samman till dess att 
medlet börjar styvna eller till dess att medlet blir för trögt för att kunna injekteras. För 
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förekommande polyuretanbaserade injekteringsmedel av enkomponentskaraktär är 
det vattnet i bergmassan som är den komponent som startar reaktionen.  

Användbarhet relaterat till kemiska injekteringsmedels gelningstid kan relateras till flera 
faktorer, varav kopplingen till specifika tätningssituationer som tätning av stora 
vattenflöden, tätning av fina sprickor och funktionella krav som begränsad 
inträngningslängd med mera, är de vanligast förekommande. 

4.2.2 Beständighet  
Erforderlig beständighet för injekteringsmedel styrs utifrån funktionella krav. Är den 
tätande konstruktionen temporär utformas beständighetskraven utifrån det aktuella 
projektets behov. För permanenta undermarksanläggningar finns normalt generella 
beständighetskrav. För vägtunnlar anges i Tunnel 99 [14] krav på teknisk livslängd för 
anläggningsdelar i tunnelns bärande huvudsystem inkluderande förekommande 
injekteringsskärmar till 120 år. 

För järnvägstunnlar anges i JärnvägsAMA – Banverkets komplement till AMA 83 [1], 
att ”Projektör skall vid föreskrivande av material och utförande beakta att den färdiga 
anläggningens livslängd skall vara 100 år.” 

4.2.2.1 Cementbaserade injekteringsmedel (suspensioner) 
Beständigheten hos ett cementbaserat injekteringsmedel påverkas främst av urlakning 
och sulfatangrepp, se Hansson [23]. Urlakningen innebär att vatten strömmar på eller 
genom cementpastan och löser ut kalciumhydroxid ur denna. Kalciumhydroxiden 
transporteras bort av det strömmande vattnet och cementpastan bryts ner. Om medlet är 
tätt kan ingen nedbrytning ske inifrån utan endast vid de ytor som står i direkt kontakt 
med vatten. Nedbrytningen går då oftast mycket långsamt. 

Vid förhållanden med befintligt sulfathaltigt grundvatten i undermarksanläggningens 
omgivning kan kalk och aluminater ingående i cementpastan i ett senare skede reagera 
med de sulfater som finns i grundvattnet. Då ombildas cementen till nya kemiska 
föreningar med större volym än de ursprungliga komponenterna. Effekten av reaktionen 
beror på cementpastans volym i förhållande till mothållande berg och kan ge en 
nedbrytande effekt på den injekterade cementen.  

4.2.2.2 Kemiska injekteringsmedel (lösningar) 
Beständigheten för kemiska injekteringsmedel är komplicerad att bedöma, både utifrån 
de kemiska medlens sammansättning och de resultat som erhållits från laboratorie- och 
fältundersökningar.  

Kända faktorer som kan påverka beständigheten för de kemiska injekteringsmedlen är 
bland annat temperaturskiftningar, salter i grundvattnet, ändringar i fuktförhållanden, 
självupplösning, frost samt yttre rörelser och kemisk kontakt med andra ämnen. En 
generell beskrivning av vilka faktorer som påverkar beständigheten för kemiska 
injekteringsmedel är svår att göra eftersom de olika medlen reagerar på skilda sätt. I 
kapitel 5.3.1 görs en uppdelning av de kemiska injekteringsmedlen och de vanligaste 
faktorerna som påverkar beständigheten beskrivs för de olika huvudgrupperna. 
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4.2.3 Miljö- och hälsoriskbedömning 
För att bedöma ett injekteringsmedels eventuella miljöpåverkan fordras kunskap om 
produkten och de i produkten ingående ämnena (farobedömning), analys av 
exponeringsvägar och halter i de exponerade miljöerna (exponeringsanalys) samt en 
sammanvägning av farobedömning och exponeringsanalys inklusive en redogörelse av 
osäkerheter i bedömningen (riskkaraktärisering). Data som erfordras vid miljö- och 
hälsoriskbedömning är t.ex.: 

• Ämnenas inherenta egenskaper, d.v.s. de inneboende miljöegenskaperna för 
respektive kemikalie avseende yttre miljö och människa (arbetsmiljö). 

• Användning i det aktuella fallet; mängder, tidsaspekter, appliceringsförfarande 

• Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar 

• Hur mycket av beståndsdelarna i injekteringsmedlet som bedöms läcka ut i naturen 

• Nedbrytning eller omvandling av de kemiska beståndsdelarna 

• Möjliga spridningssätt och spridningsvägar (direktexponering till personal, 
grundvatten, länshållningsvatten etc.) 

• Recipientdata 

I praktiken försvåras bedömningarna ofta av att leverantörer av kemiska produkter inte 
alltid redovisar produktens kompletta innehåll och sammansättning. Dessutom erfordras 
för en fullständig miljö- och hälsoriskbedömning kunskap om omvandlings- och 
nedbrytningsprodukter vilken inte alltid är möjlig att erhålla. Bedömningar av vilka 
mängder av injekteringsmedlet som kan komma att användas samt vad användningen 
kan innebära i form av spridning till omgivningen är komplicerade. Geologiska och 
hydrogeologiska förhållanden är ofta svåra att i detalj karaktärisera.  

Som framgått tidigare kringgärdas kemikalieanvändningen av ett flertal lagar och 
bestämmelser. I den vidare bemärkelsen omfattar lagarna och bestämmelserna faktorer 
som akuta effekter på människa och miljö, långtidseffekter i miljön samt hushållning av 
naturresurser. I begreppet långtidseffekter innefattas bland annat nedbrytningsförlopp, 
bioackumulering och påverkan på atmosfären. 

I de konkreta fallen med injektering i berg vid undermarksarbeten begränsas i denna 
rapport diskussionen till de specifika effekterna av tätningsprodukterna, d v s 
arbetsmiljörisker, sekundära risker för däggdjur, akut toxicitet för vattenorganismer och 
långsiktiga effekter på miljön. I praktiken innebär detta arbetsmiljön för personalen som 
hanterar produkterna och den yttre miljön till vilken kemikalier kan spridas.  

Vidare innebär detta hänsyn till det processvatten som passerar anläggningsarbetet och 
som kan förmodas innehålla rester av produkterna.  

Slutligen tas med denna begränsning också hänsyn till långtidseffekter av kemikalierna i 
form av upplagring i marken och bioackumulering. 

Samtliga dessa miljöfaktorer bör bedömas utifrån angivelser som ska finnas med i 
varuinformationer. 

4.2.3.1 Kriterier för kemikalieutvärdering 
De flesta producerade kemikalier har någon form av miljöpåverkan och hälso- eller 
miljörelaterade effekter. Detta gäller även naturligt förekommande ämnen där 
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ansamling alternativt förekomst av stora mängder kan förorsaka skador. Eventuella 
miljöeffekter blir således inte bara en funktion av kemikaliens inneboende (inherenta) 
egenskaper utan också av det sammanhang den används i. 

I föreliggande utvärdering har granskningen genomförts utifrån fyra synvinklar:  

• akut toxicitet för människa och djur, för bedömning av arbetsmiljörisker. 

• sekundära risker för däggdjur, d v s riskerna för att kemikalier som t ex medföljer 
vatten kan orsaka skador även efter längre tid. 

• akut toxicitet för vattenorganismer. 

• långtidsverkan på miljön, d v s i första hand nedbrytningen eller ackumuleringen av 
kemikalien ifråga. 

Däremot fästs mindre avseende vid t ex toxiciteten för mikroorganismer, etc. i marken. I 
flertalet fall har svampar, bakterier och andra mikroorganismer förmåga att på sikt bryta 
ned kemikalier vilket i tunnelsammanhang kan resultera i att eventuella rester i berg och 
jord successivt kommer att försvinna utan att spridas i omkringliggande miljö.  

4.2.3.2 Kemikaliernas potentiella miljöeffekter 
Miljö- och hälsoriskbedömningen av på marknaden förekommande injekteringsmedel 
(cementbaserade injekteringsmedel såväl som kemiska injekteringsmedel) kan vara 
komplex eftersom risker kan föreligga i flera hanteringsmoment. Det första 
hanteringsmomentet utgörs av transporter som följs av lagring, hantering och blandning 
av injekteringsmedlet på arbetsplatsen där miljöbedömningen också inbegriper 
arbetsmiljöaspekterna.  

Potentiella miljöeffekter kan uppstå vid injekteringen där man t ex vid kraftiga 
vattenflöden kan få en spridning av ej härdat injekteringsmedel till omgivningen.  

De slutliga miljöeffekterna kan förorsakas av injekteringsmedel efter avslutad 
injektering (injekteringsmedel på plats i berget samt i utsprängt och borttransporterat 
material) och utgörs då av eventuella rester som inte härdat samt jämviktshalter av 
komponenter som förekommer i injekteringsmedlen. 

I kapitel 5 har bedömningar av potentiell miljöpåverkan för ett antal kemiska ämnen, 
ingående i injekteringsmedel, gjorts. I tabell 5.3 redovisas bedömningarna avseende 
potentiell miljöpåverkan för ett antal tillsatsmedel till cement och i tabell 5.6 redovisas 
motsvarande bedömningar för ingående ämnen som utgör komponenter i kemiska 
injekteringsmedel. Vår bedömning anges med siffervärden enligt följande riktlinjer: 
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0 = ingen nämnvärd risk 

1 = låg risk; 
• LD50-värden > 1000 mg/kg kroppsvikt, möjligen irriterande på hud, 

etc. (arbetsmiljö).  
• Inga skadliga effekter för djur som råkar dricka vatten, etc. (sekundära 

effekter). 
• LC50(fisk, m. m.) > 100 mg/l (toxicitet för vattenorganismer).  
• God nedbrytbarhet, ingen bioackumulering, m. m. (långtideffekter). 

2= risk;   
• LD50-värden ≈ 100-1000 mg/kg kroppsvikt, hudskadande, m. m. 

(arbetsmiljö).  
• Potentiell men övergående risk för djur som råkar dricka vatten, etc. 

(sekundära effekter).  
• LC50(fisk, m. m.) 10-100 mg/l (toxicitet för vattenorganismer). 
• Ej fullständig nedbrytbarhet eller möjlig bioackumulering 

(långtidseffekter). 
3= påtaglig risk;  

• LD50-värden < 100 mg/kg kroppsvikt, allergen, teratogen 
(fosterskadande), etc.(arbetsmiljö). 

• Risk för djur som råkar dricka vatten; teratogen, nervskador, etc. 
(sekundära effekter). 

• LC50(fisk, m. m.) < 10 mg/l (toxicitet för vattenorganismer). 
• Ej nedbrytbar, bioackumulerbar, m. m. (långtideffekter). 

 
Det s.k. LD50-värdet (median lethal dose) anger den mängd av ett preparat mätt i mg 
per kg kroppsvikt, som dödar 50% av försöksdjuren. Ju lägre detta värde är, desto 
giftigare är ämnet.  
 
Det s.k. LC50-värdet (median lethal concentration) anger den statistiskt fastlagda 
koncentrationen av ett preparat mätt i mg per liter, som kan förväntas att döda 50% av 
aktuella försöksdjur under exponering eller inom en fastställd period efter en 
exponering i en fastställd period. 

4.2.3.3 Injekteringsmedlens miljöprofil 
Injekteringsmedel utgörs av en blandning av olika komponenter. Varje enskild 
komponent antas därvid kunna bidra med sina sämsta miljöegenskaper till produktens 
miljöprofil eftersom inga kemiska reaktioner antas ske i den fysikaliska blandningen. 
Däremot kommer miljöprofilen att förändras då applicering och härdning sker eftersom 
de vanligtvis medför kemiska reaktioner till nya ämnen. 

Praktiskt innebär detta att produktens miljöprofil utgör summan av komponenternas 
egenskaper under de moment då arbetsmiljöriskerna föreligger - blandning, dosering, 
applicering, etc. - samt vid spill, m. m. Efter appliceringen, d v s då materialet ligger i 
berget, blir emellertid miljöprofilen annorlunda. 

Vidare måste hänsyn tas till halterna av de ingående komponenterna i respektive 
produkt. För ett antal av bedömningskriterierna gäller siffervärden av typen LD50 och 
LC50. Om ett sådant värde ligger på 1000 mg/l för den rena komponenten kommer 
värdet för en produkt där komponenten ifråga ingår med 1 %, att ligga på LC50(produkt) 
= LC50(komponent) * 0.01, förutsatt att inga synergieffekter föreligger eller andra 
komponenter får högre värden. 
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Miljöfaktorer som inte bedömts väsentliga i samband med injekteringsmedel är 
effekter på ozonlagret, ”växthuseffekter” och t ex oxidantbildning. Vidare har 
diskuterats huruvida injekteringsmedlen ska bedömas i ett vidare perspektiv via t ex 
LCA (LivsCykelAnalys). Detta skulle bl.a. kunna ha effekter vid jämförelser mellan 
cement och kemiska injekteringsmedel. Sådana utvärderingar har dock utelämnats i 
denna rapport.  

Med hänsyn till eventuella miljöeffekter kan också reningstekniker övervägas för vissa 
produkter. Praktiskt har t ex visats att vid användning av ett specifikt kemiskt 
injekteringsmedel, kan förorenat vatten renas från ingående kemisk komponent genom 
en tämligen enkel operation, Storhaug och Lundar [24]. Analoga reningstekniker kan 
förmodligen utvecklas även för andra föroreningar som uppstår ur tätningsprodukter 
men detta resonemang har utelämnats i denna rapport. 
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5 Bedömning av 
injekteringsmedels tekniska och 
miljömässiga egenskaper 

Bedömningarna baseras på den inventering av förekommande injekteringsmedel som 
genomförts i detta arbete. Banverket har under våren 1999 utfört en sammanställning av 
förekommande kemiska injekteringsmedel, se Lindblom et al [25]. Utifrån denna 
tidigare sammanställning har viss kompletterande information tillkommit. 

5.1 Cementbaserade injekteringsmedel 
(suspensioner) 

Cementbaserade injekteringsmedel är, som tidigare nämnts, det vanligast 
förekommande injekteringsmedlet vid bergbyggande i Sverige och medger att ställda 
täthetskrav normalt kan innehållas för de flesta tätningssituationer. Problem med att 
uppnå erforderlig täthetsgrad med cementbaserade injekteringsmedel uppstår främst vid 
situationer med höga täthetskrav och/eller vid, ur tätningssynpunkt, ogynnsamma 
geologiska/hydrogeologiska förhållande. 

Under normala svenska förhållanden är vattenströmningen i den ostörda bergmassan 
begränsad varvid de cementbaserade injekteringsmedlen normalt inte späds ut av 
vattenströmningen. Vid enstaka fall med kraftig vattenföring i företrädesvis större 
sprick- och krosszoner kan dock vattenströmningen resultera i problem med utspädning 
av det cementbaserade injekteringsmedlet, med mindre lyckat tätningsresultat som följd.  

Den injekterade zonens utbredning (tätskärmen) påverkas av injekteringsmedlets 
reologiska egenskaper, injekteringstryck och spricköppningarnas storlek och geometri. 
Eftersom de geologiska förhållandena varierar och inte kan beskrivas i detalj blir zonens 
utbredning varierad och svårbestämd samtidigt som den i efterhand är näst intill omöjlig 
att mäta och verifiera. Zonens utbredning har mindre betydelse för inläckaget efter 
injekteringen i jämförelse med hur väl man lyckats med att täta de vattenförande 
sprickorna. Normalt erfordras dock en utbredning av tätskärmen i storleksordningen 
3 till 5 meter, för att den inte skall punkteras vid den efterföljande bergförstärkningen 
för tunnelns stabilitet.  

5.1.1 Tekniska egenskaper och beständighet 
Fördelarna med cementbaserade injekteringsmedel är bland annat följande, se Hansson 
[22] : 

• ”Kompatibilitet, d v s det hårdnade materialet liknar det omgivande berget i fråga om 
mekaniska egenskaper samt vatten- och fuktgenomsläpplighet. 

• God beständighet 
• Låg materialkostnad 
• …” 
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De stora nackdelarna med cementbaserade injekteringsmedel är att 
inträngningsförmåga och fyllnadsgrad är begränsade samt att hållfasthetstillväxten är 
relativt långsam. 

Den begränsade inträngningsförmågan beror, som tidigare nämnts, på begränsad 
penetreringsförmåga och inträngningslängd.  

Den begränsade hållfasthetstillväxten beror på den långsamma gelningen. Vid den s.k. 
bindetiden, normalt ca 10 timmar, upphör gelningen och hårdnandeprocessen av 
cementen startar. 

Den begränsade inträngningsförmågan, fyllnadsgraden och den relativt långsamma 
hållfasthetstillväxten kan i viss mån kompenseras genom ett riktigt materialval 
inkluderande tillsatsmedel och en riktig hantering av materialen.  

En svårighet med att utveckla ett optimalt injekteringscement är att egenskaperna 
inträngningsförmåga och hållfasthetstillväxt motverkar varandra, Lagerblad och 
Fjällberg [26], dvs. med ökande inträngningsförmåga erhålls en långsammare 
hållfasthetstillväxt och vice versa. 

För att erhålla ett bättre tätningsresultat erfordras normalt ökad inträngningsförmåga. Då 
väljs vanligen en mer finmald cement med tillsats av ett flytmedel. Resultat från tidigare 
genomförda projekt avseende tätningsförmågan har, för den finmalda cementen, dock 
varierat. Orsakerna till de varierande tätningsresultaten kan diskuteras. Generellt gäller 
att mindre kornstorlek ger bättre inträngning men vid ett visst tröskelvärde (sprickvidd) 
upphör relationen att gälla, d.v.s. mikrocementen (< 9,5 och 16 µm) klarar inte av att 
penetrera de finare sprickorna bättre än ett injekteringsbruk med större maximal 
kornstorlek (30 µm). Däremot erhålls en bättre utfyllnadsgrad i de penetrerade 
sprickorna med mikrocementen än med den grövre cementen. Vidare har konstaterats 
att fullvärdiga egenskaper för mikrocementen inte uppnåtts i fältförsök med 
konventionell blandningsutrustning jämfört med motsvarande laborationsblandning, se 
Dalmalm et al [27]. 

Ett nytt koncept, det s.k. SENAD LWC Injection, har under 1999 provats vid projekt 
Hallandsås, se Svedman och Bränström [28]. Konceptet skiljer sig mot konventionell 
cementbaserad injektering genom att medlet innehåller en stor andel luftbubblor. Syftet 
med luftbubblorna är att öka cementpartiklarnas rörlighet i injekteringsmedlet. Detta 
görs genom att sprida partiklarna på en stor yta och därmed undvika problem med 
filtreringsstabilitet. Luftporerna skapas genom en s.k. kemisk – teknisk 
tillverkningsprocess. Processen innebär att en luftporbildare (Softanol 120) och en 
komplexbildare (VS 10) tillsätts i cement – vattenblandningen i en speciell blandare 
(Barrel-mixer), varvid blandningen pumpas genom en membranpump till en trycktank. 
Innan medlets trycks ut i bergmassan kan en s.k. efterberedning och 
agglomeratskalibrering göras av medlet genom ett nät med en viss maskvidd. Utrustning 
för konceptet är något avvikande från en konventionell utrustning och ställer krav på 
utbildad personal. Resultat från laborationsprovning av medlet visar på en god 
inträngningsförmåga men en långsam hållfasthetstillväxt. En begränsad 
efterinjekteringsinsats av en tunnelsträcka vid projekt Hallandsås har hittills genomförts 
med detta koncept. Resultaten från försöken visar att medlet har trängt in i bergmassan 
och att inläckaget inom provområdet har minskat. Praktiska erfarenheter från försöken 
visar att en utveckling av konceptet är nödvändig för att kunna användas vid mer 
konventionell injektering.  

De allt högre täthetskraven ställer högre krav på produkten än enbart med avseende på 
partikelstorleken vilket medför att de cementsorter som innehåller de minsta partiklarna 
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inte behöver vara de bäst lämpade med hänsyn till inträngningsförmåga i alla 
avseenden. En vidare utveckling pågår för närvarande av :  

• Att för inträngningsförmågan finna optimala cementsorter utifrån kornkurvor, 
malningsteknik, den kemiska sammansättningen och tillsatta flytmedels olika 
effekter 

• Att optimera hantering och blandning av injekteringsmedlet 

En suspension bestående av partiklar fördelade i vatten, kommer dock aldrig att kunna 
tränga in i de allra finaste sprickorna eftersom inträngning aldrig kan ske i sprickor som 
är mindre än storleken på partiklarna. 

Det färdiga cementbaserade injekteringsmedlets tekniska egenskaper kan varieras på ett 
mer eller mindre oändligt sätt genom en kombination av ett stort antal varierande 
faktorer som vattencementtal (vct= tal som anger mängden vatten per kg cement), 
malning och siktning (finsvans, kornstorlek, m.m.), tillsatsmedel och kemisk struktur 
(C3A-innehåll etc.), se tabell 5.1. 

För att erhålla en snabbare hållfasthetstillväxt kan vattencementtalet sänkas eller någon 
form av accelerator tillsättas. Ett annat tillvägagångssätt för att erhålla ett snabbare 
förlopp är att vid tillverkningen av cementet ta bort gipsandelen och få ett gipsfritt 
cement. När gipset är borttaget i cementet fås s.k. falska bindningar i det färdiga 
injekteringsbruket. De falska bindningarna ger en tidigare gelning och snabbare 
hållfasthetstillväxt. Injekteringsbruket blir dock känsligare för yttre faktorer såsom 
temperatur, hantering och blandning samt behöver ett tillsatsmedel, retardator, för att 
hålla tillbaka den falska bindningen så att den inte startar för tidigt, Dalmalm et al [27]. 

Tabell 5.1 Inverkan av olika parametrar på egenskaper hos injekteringsmedel, efter 
Håkansson [29] och Hansson [22]. 

Parameter- 
förändringar 

Inträngnings-
förmåga* 

Tillväxt Beständighet Hanter-
barhet** 

Noteringar 

Ökat vct ++ -- -- -  

Flytmedel + - o o  

Stabilisator -- o (-)1 o + 1 beroende på substans 

Accelerator -- ++ - -  

Ökat C3A 
(trikalciumaluminat) 

- ++ o (-)2 - 2 sulfatresistens 

Minskad andel fina 
partiklar (finsvans) 

+ - o -  

Minskad max kornstorlek + + + o  

Ökat specifik yta - + + o  

Pozzolantillsats med 
cementets kornstorlek 

+ - o (+)3 o 3 urlakning, sulfat 

*    baserat på filtreringsstabiliteten och de reologiska egenskaperna 
**  hantering vid blandningsförfarandet (dosering, blandare, hållbarhet i omrörare med mera) 

++/-- starkt gynnsam/ogynnsam inverkan 

+/- tydlig gynnsam/ogynnsam inverkan 

o ingen eller obetydlig inverkan 
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Följande faktorer bör kunna beskrivas för vidare bedömning och val av cementbaserade 
injekteringsmedel : 

• cementsort (kornstorleksfördelning, specifik yta, C3A-innehåll, materialtillsatser) 

• tillsatser (typ och mängd av flytmedel, acceleratorer, stabilisatorer) 

• vct (vattencementtalet) 

• hantering och blandningsordning av komponenterna  

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över ett antal tekniska data (maximal 
kornstorlek, finsvans, specifik yta, cementsort för de cementbaserade injekteringsmedel 
som inventerats i detta arbete och för vilka relevanta data erhållits. 

Avslutningsvis poängteras att cementbaserade injekteringsmedel är en färskvara och 
skall därför vara datummärkta. 

5.1.1.1 Provning av de tekniska egenskaperna 
På de cementbaserade injekteringsmedlen utförs standardmässigt en rad olika 
provningar och laboratorietester. Utifrån dessa utvärderas de tekniska egenskaperna 
inträngningsförmåga, fyllnadsgrad, hållfasthetstillväxt och beständighet. Hur de 
utvärderade resultaten överensstämmer med injekteringsmedlens faktiska egenskaper 
vid en tätningssituation i berg är inte helt klarlagt samtidigt som provningsresultat kan 
ge olika slutsatser för samma tekniska egenskaper beroende på provningsmetod. 
Forskning pågår för att bättre klargöra dessa frågetecken. 

I det följande görs en listning av förekommande provningsmetoder för respektive 
egenskap. Inför ett projekt väljs de provningsmetoder som är mest lämpade och 
relevanta för injekteringsarbetet och de identifierade tätningssituationerna. Inom 
parantes anges den egenskap som provas.  

Inträngningsförmåga/fyllnadsgrad 

• Filtreringspump (kombination av filtreringsstabilitet och penetreringsförmåga) 

• NES – apparat (kombination av penetreringsförmåga och filtreringsstabilitet) 

• Sandkolonntest (kombination av filtreringsstabilitet och reologiska egenskaper) 

• Spalttest (kombination av penetreringsförmåga och reologiska egenskaper) 

• Reometer (de reologiska egenskaperna, initiellt och vid olika tidpunkter) 

• Stigrör (flytgräns) 

• Marshkon (kombination av de reologiska egenskaperna) 

• Vattenseparation (SS-EN 445 [30]) (separationsstabilitet och volymförändring) 

• Mudbalance (medlets densitet) 

Hållfasthetstillväxt 

• Fallkonapparat (SS 02 71 25 [31]) (medlets skjuvhållfasthet vid olika tidpunkter) 

• Bindetid (SS-EN 196-3 [32]) (när medlets hårdnandeprocess börjar) 
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Beständighet 

• Tryckhållfasthet (SS-EN 445 [30])  (cementpastans tryckhållfasthet efter 28 dygn ) 

• Vattentäthet (cementpastans vattengenomsläpplighet under ett givet vattentryck) 

I bilaga 2 redovisas ett antal produkter och vilken typ av provning som har redovisats 
och dess referens. Inga testresultat finns dock presenterade i bilaga 2 eftersom komplett 
information för testerna såsom tillsatser, vct och hantering (blandning), inte finns 
tillgänglig för alla produkter. Eftersom dessa faktorer kan varieras på ett mångfalt sätt 
för en och samma produkt skulle en generell utvärdering och jämförelse av de olika 
produkternas testresultat inte bli meningsfull.  

5.1.2 Tillsatsmedel 
En mängd olika tillsatsmedel används för att styra antingen cementpastans 
hållfasthetstillväxt eller flytegenskaper. Hållfasthetstillväxten kan efter behov dels 
påskyndas med acceleratorer, och dels bromsas upp med retardatorer. I bilaga 3 
redovisas ett antal på marknaden tillgängliga cementtillsatser, exklusive flytmedel. 

Genom en tillsats av luftporbildare i ett vanligt cementbaserat injekteringsmedel kan en 
bättre inträngningsförmåga för medlet erhållas (Svedman och Bränström, 2000). 
Luftporrbildaren tillsammans med en specifik blandningsmetod ger ett 
injekteringsmedel innehållande en stor andel luftbubblor som ökar cementkornens 
rörlighet i injekteringsbruket. Den förbättrade inträngningsförmågan erhålls på 
bekostnad av en långsammare hållfasthetstillväxt, enligt resultat från 
laborationsprovning [33]. 

Ett flytmedel (superplasticerare) fungerar som ett smörjmedel mellan cementpartiklarna 
genom att ge förekommande partiklar identisk ytladdning så att dessa repellerar 
varandra vilket bl.a. motverkar klumpbildning vid blandning. Baserat på 
sammansättning kan tillgängliga flytmedel delas in i fyra grupper; melaminbaserade, 
naftalenbaserade, modifierade lignosulfonater och övriga. I bilaga 4 redovisas ett antal 
kända flytmedel. 

Flytmedlen har ofta en kort period under vilka de är aktiva vilket innebär att medlets 
önskade effekt endast kan tillgodogöras under en kortare tid, normalt ½ till 1 timme. 
Viktigt är att doseringen av flytmedel genomförs på ett noggrant sätt, enligt 
tillverkarens direktiv. Vid fel dosering uppnås inte önskad effekt och risk för 
sedimentation och långsammare hållfasthetstillväxt föreligger. Ett och samma 
flyttillsatsmedel kan ge varierande grad av effekt för olika cementsammansättningar, 
Lagerblad och Fjällberg [26], vilket medför att flytmedlet måste anpassas till aktuell 
cementsort. 

5.1.3 Situationer där cementinjektering ej fungerar 
Utifrån givna förutsättningar och önskvärda egenskaper på aktuella injekteringsmedel 
erhålls ett antal situationer där injektering med cementbaserade medel ej förväntas ge 
tillräcklig täthet. Situationerna varierar naturligtvis i detalj från projekt till projekt. 
Nedan görs en kort beskrivning av de tre vanligast förekommande situationerna.  
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5.1.3.1 Tätning av fina sprickor 
Cementbaserad injektering förväntas ej ge tillräcklig täthet inom alla områden med de 
högsta täthetskraven. Detta beror på att cementpartiklarna ej förmår att passera genom 
de finaste sprickorna/spricksystemen. Inom dessa områden måste andra 
tätningsåtgärder, exempelvis keminjektering, vidtas. 

Normala krav på inläckage i Sverige idag är 1,0 – 10,0 liter per min och 100 m tunnel. 
Utförda beräkningar av Brantberger et al [21], visar att det innebär krav på en 
tätningseffektivitet, mätt som reduktion av den initiella hydrauliska konduktiviteten i 
berget, på över 90 % och i vissa fall nära 100 %. Det innebär enligt Brantberger et al 
[21], att sprickvidder ner till 0,05 mm eller mindre kan behöva tätas helt eller delvis. 
Detta kan jämföras med den generella uppfattningen att sprickor finare än 0,1 mm inte 
kan penetreras med konventionell cementinjektering.  

5.1.3.2 Avskärmande injektering 
Vid situationer där injekteringsmedlets flöde längst bort från tunnelperiferin behöver 
stoppas, samtidigt som flödet närmast tunnelperiferin fortgår, erfordras en styrning av 
injekteringsflödet. Möjlighet till styrning av cementbaserade injekteringsmedel är 
begränsad. Detta beror främst på den långsamma hållfasthetstillväxten hos 
injekteringscementen samt att kännedomen om bergmassans exakta sprickgeometri är 
begränsad. Följaktligen måste andra tätningsåtgärder, exempelvis keminjektering, 
användas vid tunnelavsnitt där en styrning av injekteringsmedlet är nödvändig, t ex vid 
tunnelavsnitt med dålig bergtäckning och där en cementinjektering kan ge en oönskad 
dämmande effekt på grundvattnet. 

Vid styrning av injekteringsflödet med kemisk injektering följt av en cementbaserad 
injektering kan åtgången av cementbaserat injekteringsmedel minskas jämfört med om 
motsvarande injektering utförts enbart med cementbaserade injekteringsmedel. En 
injekteringsteknik (saminjektering) har utvecklats där en kombination av cement och 
polyuretan används.  

5.1.3.3 Kraftig vattenföring 
Om tunnlarna passerar större sprick- och krosszoner med besvärlig (kraftig) 
vattenföring kan injekteringscementen spädas ut av vattnet och transporteras iväg av 
vattenflödet. Tätningseffekten med ett injekteringscement blir därmed liten och 
vatteninläckaget kan bli betydande. Vid tätning av större sprick- och krosszoner som är 
kraftigt vattenförande erfordras därför andra tätningsåtgärder, exempelvis 
keminjektering, som komplement till den cementbaserade injekteringen. 

Saminjektering, se ovan, har genomförts i stor skala i Romeriksporten, Norge, för 
efterinjektering av stora vattenläckage under högt grundvattentryck, se Borchardt [34]. 

5.1.4 Miljömässiga egenskaper 
Alla injekteringsmedel har genom tillverkningsprocesserna och inneboende egenskaper 
någon inverkan på den omgivande miljön. För cement gäller att tillverkningen är 
energikrävande och att den resulterar i utsläpp av fossil koldioxid. Inneboende 
egenskaper som svagt frätande och innehåll av tungmetaller gäller också för cementen. 
Någon fördjupning om dessa frågeställningar görs inte i denna rapport, som istället 
fokuserar på de tillsatsmedel som förekommer i de cement som används vid injektering. 
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5.1.4.1 Tillsatsmedel  
De granskade produkterna representeras till största delen av flytmedel. Utöver detta har 
även ett fåtal andra tillsatsmedel, exempelvis acceleratorer, granskats. 

Flytmedlen utgörs i huvudsak av ytaktiva ämnen, i vissa fall närmast traditionella 
tensider, i andra fall polymerer vilka givits en ytaktiv egenskap genom en sulfonering. 
De senare produkterna kan anses relativt specifika som cementtillsatser men den 
principiella funktionen förekommer i många andra sammanhang; som färgtillsatser, 
m. m. 

Miljögranskningsgruppen för Hallandsås har utfört en miljögranskning av tillsatsmedel 
för konceptet SENAD LWC Injection [35]. Tillsatsmedlet Softanol 120 är en tensid som 
är nedbrytningsbar men kan vara skadlig för vattenlevande organismer. Miljögruppen 
har godkänt tillsatsmedlet för försöksinjektering vid projekt Hallandsås under 
förutsättning att en viss maxkoncentration används samt att vattenkvalitén kontrolleras 
under försöken. Vid de begränsade försök som genomförts vid projekt Hallandsås med 
detta koncept, har inte någon negativ miljöpåverkan konstaterats på varken grundvattnet 
eller dräneringsvattnet. 

Övriga granskade tillsatser innehåller vissa salter och syror – väl kända i andra 
applikationer. 

5.1.4.2 Ingående kemikalier 
Totalt kan ur tillgängliga varuinformationer ett tjugotal kemikalier identifieras i de 
granskade produkterna. Deras principiella karakteristik kan sammanfattas enligt tabell 
5.2. 
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Tabell 5.2 Identifierade kemikalier i granskade flytmedel och övriga tillsatser, 
enligt tillgänglig varuinformation 

Komponentens funktionella karakteristik Kommentar 

  

Flytmedel  

Sulfonerade polymerer Genom sulfoneringen erhålls en ökad ytaktiv effekt. 
Polymererna utgörs av polykarboxylater (akrylater), 
melamin/formaldehyd och maleinsyra/styren. I flera fall har 
naftalentillsatser skett. 

”Traditionella” tensider Lignosulfonater, sulfonerad naftalen, sulfaterad ricinolja 

Konserveringsmedel Tillsätts för att förhindra nedbrytning i vattensuspensioner. 
Kvarvarande formaldehyd utgör konserveringsmedel i 
formaldehydhartserna. 

Övriga tillsatser  

Katalysatorer, acceleratorer, m. m. Salter som kalciumnitrat och natriumkarbonat. 

Syror som sulfaminsyra, tiocyansyra, citronsyra och 
tartarsyra. 

Lösningsmedel Etylen- och propylenkarbonat, metyldietanolamin 
 

5.1.4.3 Tillsatsmedlens miljöegenskaper 
I tabell 5.3 redovisas karakteristiken för de enskilda komponenterna i ett urval av 
cementillsatsprodukter. Utvärderingen av de enskilda kemiska ämnena har utförts 
utifrån de bedömningskriterier som redovisas i kapitel 4.2.3.1. 

Som framgår av tabell 5.3 kan ingen av de granskade kemiska ämnena bedömas ha 
avgörande miljöeffekter. 

Som komponenter i cement – med högt pH och instängningseffekter – samt med hänsyn 
till hanteringen av cement/betong, bedöms ingen av de granskade produkterna medföra 
några påtagliga, potentiella miljörisker.  
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Tabell 5.3 Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för kemiska 
ämnen, ingående i granskade tillsatsmedel till cementbaserade 
injekteringsmedel. 

Kemiskt ämne (enligt 
angivelsen i 

varuinformationen) 

Arbetsmiljörisker Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

     

Sulfonerade polymerer     

Melamin/ formaldehyd-
harts 

11 0 0 0 

Polykarboxylater 0 0 0 0 

Maleinsyra/styren 0 0 0 0 

     

Tensider     

Lignosulfonater 0 0 1-2 1-2 

Sulfonerad naftalen 0 0 1-2 1-2 

Sulfaterad ricinolja 0 0 1-2 0-1 

Konserveringsmedel 0 (mycket låga 
halter) 

0 0-1 0 

     

Salter     

Natriumkarbonat 0 0 0 0 

Kalciumnitrat 0 0 0 0-1 (gödningseffekt)

     

Syror     

Sulfaminsyra 2 0 0 0 

Tiocyansyra 1 0 0 0 

Citronsyra 0 0 0 0 

Tartarsyra 0 0 0 0 
1 Formaldehyd förkommer i halter < 0,3%. Halter i intervallet 0,2% < koncentration < 1% ger 

riskfras Xi; R43 (Kan ge allergi vid hudkontakt) enligt KIFS 1999:3 [36]. 
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Tabell 5.3 Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för kemiska ämnen, 
ingående i granskade tillsatsmedel till cementbaserade injekteringsmedel 
(forts.). 

Kemiskt ämne (enligt 
angivelsen i 

varuinformationen) 

Arbetsmiljörisker Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

     

Lösningsmedel     

Metyldietanolamin 0 0 0 0 

Propylenkarbonat 0 - 0  0  

Etylenkarbonat - - - - 

     

Övrigt     

Bentonit 0 0 0 0 

Al-pulver (små 
mängder) 

0 0 0 0 

- Inga relevanta data påträffade/ämnet ej entydigt specificerat 

5.2 Övriga suspensioner 
På marknaden finns ett fåtal injekteringsmedel tillgängliga, som kan definieras som 
suspensioner men som ej är cementbaserade. 

Tidigare har enstaka injekteringsförsök, vid ett antal svenska undermarksprojekt, utförts 
med bentonitbaserade injekteringsmedel för att uppnå bra inträngningsresultat. Detta 
uppnåddes till viss del, men tveksamheten gällande bentonitbaserat injekteringsmedels 
långtidsbeständighet och stabilitet har dock medfört att användningen har begränsats. 

En nyligen lanserad produkt, Thermax, är ett magnesiumbaserat injekteringsmedel. 
Medlet består endast av oorganiska alkaliska jordartsmetaller och bedöms som ett 
miljövänligt injekteringsmedel av Miljögranskningsgruppen, Hallandsås [37]. 

De tekniska egenskaperna för Thermax har provats på laboratorium [27] och visar att 
injekteringsmedlet har en varierbar och snabb hållfasthetstillväxt. Testresultat indikerar 
dock en relativt sett sämre filtreringsstabilitet och penetreringsförmåga jämfört med 
övriga finmalda cementbaserade injekteringsmedel på marknaden.  

Den variabla hållfasthetstillväxten för denna produkt regleras av två komponenter samt 
vattnet och dess temperatur, vilket medför att medlet kan vara känsligt för 
utspädningseffekter. Potentiella problem med utspädning vid injektering i samband med 
kraftiga vattenflöden, kan föreligga innan gelningsreaktionen för medlet hinner starta. 

Begränsade beständighetsprov utförda i Kanada, har presenterats och finns 
dokumenterade i Lindblom et al [25], utan märkbara förändringar över tid för den 
färdiga tätningsprodukten. Informationen om förutsättningarna och slutresultaten för 
dessa beständighetsprov är ofullständiga varför en bedömning, i nuläget, av 
långtidsbeständigheten för Thermax är behäftad med stora osäkerheter.  
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5.3 Kemiska injekteringsmedel 
(lösningar) 

Kemiska injekteringsmedel används idag också till andra områden än bergtätning, 
exempelvis vid reparationer och tätning av betongkonstruktioner, vid tätning av sponter 
samt vid tätning och stabilisering av lösa jordlager. 

Det idealiska injekteringsmedlet har beskrivits av Karol [38] enligt följande : 

Basmaterialet skall vara : 

• Ett material, lättlöst i vatten 
• Billigt och tillverkat av lätt tillgängligt material 
• Stabilt och opåverkat oavsett lagringsförhållanden 
• Ogiftigt, icke korrosivt, ej explosivt 

Injekteringsmedlet (löst) skall vara : 

• Lågvisköst, helst som vatten 
• Stabilt oavsett temperatur 
• Ogiftigt, icke korrosivt, ej explosivt 
• Använd tillsammans med en billig katalysator med samma egenskaper som ovan 
• Okänslig för salter i grundvattnet 
• Stabilt vid varierande pH-förhållande 
• Varierbar och kontrollerad gelningstid 
• Motståndskraftigt mot utspädning av grundvatten 

Slutprodukten skall vara : 

• Beständig 
• Ej påverkbar av kemikalier i grundvattnet 
• Ogiftigt, icke korrosivt, ej explosivt 
• Hållfast 

Ett material som uppfyller alla dessa krav finns inte tillgängligt på marknaden idag, men 
olika material uppfyller flera av de listade egenskaperna, se Andersson [39]. Många 
kemiska injekteringsmedel har under åren kommit ut på marknaden men flertalet har 
försvunnit efter en kort tid av olika skäl. 

5.3.1 Tekniska egenskaper och beständighet 
Kemiska injekteringsmedel kännetecknas av egenskaper som god inträngningsförmåga 
och stora möjligheter att styra härdningsförloppet. Dessa egenskaper gör kemisk 
injektering fördelaktig vid tätning av fina sprickor, vid behov av att styra 
injekteringsmedlet och för att stoppa stora vattenflöden. 

Egenskaperna viskositet och gelningstid för kemiska injekteringsmedel är beroende av 
ett antal omständigheter som temperatur, tryck samt eventuella tillsatsmedel 
(acceleratorer, härdare etc.). Dessa omständigheter medför att viskositet och gelningstid 
kan variera kraftigt, för en och samma produkt, från olika tester och projekt. 
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Vanligtvis rekommenderar leverantörerna av de olika kemiska injekteringsmedlen att 
speciella blandare och pumpar skall användas, jämfört med de som används vid 
konventionell cementinjektering. Likaså rekommenderas att utbildad och erfaren 
personal hanterar produkterna. 

Kemiska injekteringsmedel kan kategoriseras i två huvudgrupper; geler respektive 
härdplast. Nedan följer en kort beskrivning av geler och härdplaster, beskrivningen är 
baserad i huvudsak på Andersson [39] och Boge och Johansen [40]. I tabell 5.4 
presenteras en schematisk sammanställning av förekommande kemiska 
injekteringsmedel.  
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Tabell 5.4 Sammanställning av förekommande kemiska injekteringsmedel (lösningar) 

 Geler    Härdplaster    

 Silikater Akrylamid Lignosulfat Akrylat Aminoplast Fenoplast Epoxi Polyuretan 

Beståndsdelar 

 

nSiO2 o. Na2O 
ger vattenglas + 
tillsats (härdare/ 
katalysator) 

organiska 
monomerer och 
katalysator 

restprodukter 
från träindustrin, 
kromlignin 

akrylater urea (karbamid) 
och formaldehyd, 
sur miljö erfordras 

formaldehyd, fenol 
och alkalibas, 
bestämda 
proportioner 

2-komponents 
harts (bisfenol A 
och 
epiklorhydrin) 

1 eller 2-komponent, 
hydroxyl och 
isocyanater + 
lösningsmedel 

Viskositet (typiska 
värden) 

4 – 60 mPas ca 2 mPas 2 - 10 mPas 3 - 8 mPas 10 – 20 mPas 2 – 10 mPas 10 – 200 mPas 40 – 600 mPas 

Gelningstid 
(typiska värden) 

15 – 60 min 5 – 30 min - 10 - 30 min 10 - 15 min ca 20 min 15 - 20 min 2 – 20 min 

Densitet, kg/m3 1100 - 1600 1000 - 1200 - 1000 - 1200 - - Ca 1100 1000 - 1400 

Expansion/ 

svällning (typiska 
värden) 

0 – 200 % - - 0 – 300 % - - - 5 – 30 gånger 

Beständighet 

 

ickekorrosivt, 
syneresis, 
omväxlande 
miljö avseende 
frost- tö 
påverkar 
negativt 

beständigt, 
påverkas dock av 
frost, 
vattenmättad 
omgivning – 
ingen 
volymändring 

påverkas 
negativt av 
omväxlande 
miljö avseende 
frost- tö, samt 
omväxlande våt-
torr miljö 

beständigt 
påverkas dock 
av frost och 
uttorkning 

korrosionsfram-
kallande, känslig 
för omväxlande 
miljö avseende 
frost- tö, samt 
omväxlande våt-
torr miljö 

dålig beständighet 
vid omväxlande 
våt-torr miljö, 
beständig i övriga 
miljöer 

beständig i 
basiska miljöer 

beständigt 

Tryckhållfasthet, 
MPa 

0,5 – 3,5 mjuk gel 2 – 5 mjuk gel 1 - 4 1 – 4 eller mjuk gel - 2 – 10 fast/elastisk 

- uppgifter saknas 
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5.3.1.1 Geler : 
För att ge en uppskattning om inträngningsförmågan anges storleken på medlens 
viskositet i följande kapitel. Ju lägre viskositet desto snabbare inträngning. Viskositeten 
anges med enheten milliPascalsekund (mPas) och som jämförelse kan framhållas att 
vatten har viskositeten 1 mPas. 

Silikater 
Silikater är i dessa sammanhang vanligtvis natriumsilikat eller med ett annat namn 
vattenglas (nSiO2NaO). Silikatbaserade injekteringsmedel kan delas upp beroende på 
vilken typ av katalysatorer/härdare som används, enligt följande: 

• Syror (fosforsyra, natriumvätesulfat, natriumfosfat, koldioxidlösning) 
• Organiska (glyoxal, etylenkarbonat, formamid) 
• Alkaliska med alkaliska jord eller aluminiumsalter (kalciumklorid, 

magnesiumsulfat, magnesiumklorid, aluminiumsulfat) 

Viskositeten för silikatbaserade injekteringsmedel ligger normalt i intervallet 4 – 60 
mPas. Gelningstiden kan varieras mellan 15 och 60 min. Beständigheten hos 
silikatbaserade injekteringsmedel är ifrågasatt på grund av syneresis (gelen krymper 
under avgivande av vatten), dessutom påverkas slutprodukten negativt av ensidigt tryck 
och frost samt sönderdelning (ett för högt sodainnehåll som inte har neutraliserats fullt 
ut kan lösa upp gelen). Vidare kan injekteringsmedlet blandas upp i starkt strömmande 
vatten eftersom medlet i grunden är vattenlösligt. 

Silikatbaserade medel anses därför normalt som ett godtagbart material vid temporära 
åtgärder utan krav på långtidsstabilitet. Försök att förbättra materialet, framför allt 
avseende beständighet, pågår på olika håll i världen. I Japan har försök gjorts med 
stabilare silikater men försöken visar att inträngningsförmågan försämras betydligt 
eftersom viskositeten blir högre, se Yonekura och Kaga [41].  

Akrylamid 
Akrylamid består av organiska monomerer som polymeriseras med hjälp av 
katalysatorer.  

Viskositeten för akrylamidbaserade injekteringsmedel är normalt cirka 2 mPas. 
Gelningstiden kan varieras mellan 5 - 30 min. Det slutliga materialet, polymeren, anses 
ha en god beständighet enligt Lagerblad och Fjällberg [26] och är enligt Boge och 
Johansen [40] svårlösligt i vatten samtidigt som den resulterande gelen påverkas 
negativt av frost och uttorkning.  

Lignosulfat 
Lignosulfat är en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa. En nackdel är därför att 
dess egenskaper kan variera betydligt. Viskositeten ligger normalt i intervallet 2 – 10 
mPas. Beständigheten påverkas negativt av växlingar mellan våt och torr miljö, samt 
växlingar mellan frost och tö.  
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Akrylat 
Akrylat består av akrylsyra och metakrylsyra. Viskositeten för akrylatbaserade 
injekteringsmedel ligger normalt i intervallet 3 – 8 mPas. Gelningstiden kan varieras 
mellan 10 - 30 min. Gelningstiden kan förkortas men är svårare att styra än för 
exempelvis akrylamidbaserade medel, se Andersson [39]. En kritisk faktor under 
gelningsprocessen är vattenförhållandena i bergmassan, vid kraftiga vattenflöden 
och/eller vid högt vattentryck finns risk för att gelstrukturen blir inhomogen och mindre 
stabil mot tryck, se Ödegård och Ringstad [42]. Det slutliga materialet, polymeren, 
anses ha en god beständighet enligt Lagerblad och Fjällberg [26] och är enligt Boge och 
Johansen [40] svårlösligt i vatten samtidigt som den resulterande gelen påverkas 
negativt av frost och uttorkning. 

5.3.1.2 Härdplaster : 

Aminoplaster 
Aminoplaster består av urea (karbamid) och formaldehyd. Vid polymerisering frigörs 
vatten med krympning som följd, se Widmann [43], och vid gelningen finns det enligt 
Karol [38] risk att inte all formaldehyd binds. 

Viskositeten ligger normalt i intervallet 10 – 20 mPas. Gelningstiden kan varieras 
mellan 10 - 15 min. Beständigheten påverkas negativt av växlingar mellan våt och torr 
miljö, samt frost och tö.  

För att en fullständig reaktion skall ske krävs en sur miljö vilket medför att medlet ej är 
lämpat för användning vid tätning av berg då en generellt hög cementförbrukning ger en 
basisk miljö. 

Fenoplaster 
Fenoplaster är ganska lika aminoplaster och består av formaldehyd, fenol och alkali i 
givna proportioner.  

Viskositeten ligger normalt i intervallet 2 – 10 mPas. Gelningstiden är normalt cirka 
20 min. Beständigheten påverkas negativt av växlingar mellan våt och torr miljö.  

Liksom för aminoplast krävs en sur miljö för att en fullständig reaktion skall ske. Detta 
medför att medlet ej är lämpat för användning vid tätning av berg då en generellt hög 
cementförbrukning ger en basisk miljö. 

Epoxi 
Epoxi består av två komponenter; Bisfenol A och Epiklorhydrin. Värme snabbar på 
reaktionen medan lägre temperaturer kan få reaktionen att stanna upp, vilket gör att 
materialet är svårthanterbart och -kontrollerbart med avseende på de tekniska 
egenskaperna i den normala tunnelmiljön. Materialet bör ej användas vid låga 
temperaturer, se Boge och Johansen [40], bergets normaltemperatur är ca +6-8o C. 
Reaktionens temperaturberoende medför att medlet ej är optimalt för användning vid de 
relativt låga temperaturer som normalt är rådande vid undermarksarbeten.  

I Boge och Johansen [40] anges att sprickor med spricköppningar i storleksordningen 
0,1 till 4 mm är lämpade för tätning med ren epoxi. Vid större spricköppningar än 4 mm 
bör epoxin tillsättas sand, kvartsmjöl eller tillämpas på annat sätt. 
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Viskositeten ligger normalt i intervallet 10 – 200 mPas. Gelningstiden kan varieras 
mellan ca 15 - 20 min. Medlet har goda vidhäftande och mekaniska egenskaper samt 
anses beständigt i basiska miljöer.  

Polyuretan 
Polyuretan erhålls genom polymerisering av isocyanater och polyol och kan produceras 
som en- eller tvåkomponents material. Förekommande isocyanater vid denna 
polymerisering är Difenylmetan-4,4’-diisocyanat (MDI) och Toluen-2,4-diisocyanat, 
(TDI). Enkomponents polyuretan förbehandlas på fabrik genom 
prepolymeriseringsteknik, vilket bl. a. innebär att viskositeten ökar och att den slutliga 
reaktionen startar när materialet blandas med vatten. Övriga positiva effekter av 
prepolymeriseringen är att en mer fullständig reaktion uppnås, mindre värme avges 
under skumning samt att en lägre toxicitet erhålls (mindre mängd fri MDI-isocyanat) 
eftersom reaktionen mellan isocyanat och polyol redan är påbörjad. Tvåkomponents 
polyuretan blandas vid injekteringstillfället med lika delar isocyanat och polyol.  

Vid reaktion med vatten produceras koldioxid varvid det polyuretanbaserade 
injekteringsmedlet expanderar till ett skum. I injekteringsprocessen inverkar den 
genererade koldioxidgasen på medlets inträngning på två olika sätt, dels genom att 
orsaka polyuretanskummets volymexpansion, dels genom att öka trycket bakom fronten 
av reagerande polyuretan, se Andersson [44]. 

Viskositeten för polyuretanbaserade injekteringsmedel ligger normalt i intervallet 40 – 
600 mPas. Gelningstiden kan varieras mellan 2 och 20 min. Viskositeten och 
gelningstiden är dock starkt temperaturberoende. Volymexpansionen från oreagerad till 
slutlig produkt kan variera mellan 5 och 30 gånger beroende på förekommande 
blandningskomponenter och omgivande tryck. Ju större expansion desto lägre 
hållfasthet för slutprodukten. För tvåkomponentsmaterial kan gelningstiden justeras ner 
till 1 – 20 minuter. Testresultat visar att materialet kan anses vara beständigt, där 
förväntade livslängder på 50 år eller mer i en extrem alkalisk miljö är redovisade i 
Jakubowicz [45].  

5.3.2 Miljömässiga egenskaper 
Sammanlagt omfattar det granskade materialet över 60 specifika produkter under egna 
varunamn.  

I rapporten har ingen större granskning av miljömässiga egenskaper genomförts för 
produktgrupperna akrylamid, lignosulfat, aminoplast och epoxi p.g.a. att de ej bedömts 
som lämpliga utifrån tekniska, se kapitel 5.3.1.1 och 5.3.1.2 och/eller miljömässiga 
grunder vid tätning av bergtunnlar, se nedan. 

• Akrylamid är olämpligt som injekteringsmedel vid tätning av vattenförande 
bergsprickor pg a konstaterade miljörisker, se Miljögranskningsgruppen, 
Hallandsås [46][47][48]. Materialet är neurotoxiskt och kan fällas ut.  

Vägverket har i beslut [49] stoppat all användning av tätningsmedlet Rhoca-Gil 
110/25. Produkter som innehåller akrylamid eller metylolakrylamid får tills vidare 
inte användas som injekteringsmedel i Vägverket. Förbudet gäller inte för 
polyakrylamidprodukter som innehåller mindre än 1% akrylamid. Detta förbud 
gäller till dess att ett generellt miljöledningssystem har införts och som då kan 
tillämpas för att bedöma eventuell användning av dessa produkter. 
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• Lignosulfat är en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa. Som katalysator 
används kromsalt vilket är giftigt varför materialet inte längre används för 
injekteringsändamål, se Andersson [39].  

• Fenoplaster består av formaldehyd, fenol och alkali i givna proportioner. Dessa tre 
komponenterna är alla toxiska och miljöfarliga. 

• Epoxi består av två komponenter; Bisfenol A och Epiklorhydrin. De två 
komponenterna är giftiga vid intag och injekteringsmedlet kan orsaka allergi och 
irritationer på hud.  

 

Utifrån Banverkets tidigare sammanställning, se Lindblom et al [25], samt viss 
kompletterande information redovisas i bilagorna 5 -8 ett antal kemiska 
injekteringsmedel ur produktgrupperna; silikat-, akrylat- och polyuretanbaserade medel. 
Jämfört med den utförda sammanställningen, Lindblom et al [25], har antalet produkter, 
av ovan nämnda typer, reducerats från drygt 60 till 28 stycken. Detta beroende på att 
komplett information saknas om ingående beståndsdelar och/eller miljömässiga/ 
tekniska egenskaper för de borttagna produkterna. 

Produkterna kan indelas i fyra huvudgrupper utifrån deras huvudbeståndsdel vad gäller 
själva tätningsmassan: 

1. silikater/vattenglas 

2. akrylat- och metakrylatpolymerer 

3. enkomponent polyuretan 

4. tvåkomponent polyuretan 

Samtliga dessa produkttyper förekommer också i samhället i övrigt; som bindemedel i 
färg och lack samt t ex lim, som skydds- och tätningsmaterial och i kemtekniska 
produkter.  

Förutom tätningsmassan innehåller produkterna lösningsmedel, härdare och andra 
komponenter vars funktion är att ge produkten rätt viskositet, rätt härdningstid, m. m. 
Det innebär att trots att flera av produkterna är likartade och att den aktiva 
tätningskomponenten kan vara densamma, skiljer sig sammansättningen mellan 
produkterna. 

5.3.2.1 Utvärdering av ingående kemikalierΑ 
De över 60 produkterna innehåller minst 50-talet olika kemiska ämnen. En viss 
osäkerhet föreligger vid bedömningarna i denna rapport eftersom varuinformationerna i 
                                                 
Α  Föreliggande rapport har av Vägverket remissbehandlats genom att den skickats ut till bl.a. ett 

antal myndigheter och vissa specialiserade företag för synpunkter och kommentarer. Beträffande 
miljöeffekter, m. m. har Aquateam, Geoteknisk Spets-Teknik och Miljögranskningsgruppen 
MGG haft vänligheten att framföra några kommentarer. 

 Då andra bedömningar eller data framförts eller föreslagits i remissvar från företagens sida anges 
detta i fotnot. Som påpekats i texten kan olika bedömningar göras, speciellt då sammanfattande 
omdömen ska ges om en samling parametrar som sinsemellan inte är adderbara; t ex toxiciteter 
för (olika) fiskar, hinnkräfta, bakterier och alger. De olika bedömningarna redovisas utan 
kommentarer. 
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en del fall endast innehåller ”typbeteckningar” som ”tertiär amin” och inte den 
specifika kemikalien samt att det även förekommer direkt felaktiga uppgifter. Vidare 
behöver inte varuinformationerna vara kompletta. Ämnen som av leverantören bedöms 
som ”ofarliga” behöver exempelvis inte redovisas.  

Utvärderingen av de kemiska ämnena har utförts utifrån de bedömningskriterier som 
redovisas i 4.2.3.1. 

Granskningen av de olika kemikaliernas inherenta egenskaper och potentiella effekter i 
ovanstående avseenden har genomförts på basis av dels information baserad på 
arbetsgruppens erfarenhet, dels vittgående litteratur- och databassökningar, bl.a. i [50]. 
Trots att samtliga tillgängliga databaser vid KTHB (KTH:s bibliotek) utnyttjats, har inte 
data för samtliga kemikalier stått att uppbringa. För de som saknar grunddata har 
kvalitativa kommentarer lämnats vilka hänför sig till analoga ämnen - en metod som bör 
tillämpas med försiktighet. 

Redovisningen av resultaten utgör ett praktiskt problem på grund av mängden data (65 
produkter inkluderande ett femtiotal kemikalier). Vidare ska till varje kemikalie en 
miljökarakteristik införas. Vi har i stället valt att redovisa egenskaperna för de ingående 
kemikalierna i en tabell för att i nästa steg ange konsekvenserna för produkterna.  

De granskade kemikalierna kan i huvudsak indelas i följande funktionella grupper, se 
tabell 5.5. Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för ingående kemikalier 
redovisas i tabell 5.6. 

Tabell 5.5 De huvudsakliga funktionella grupperna 

Komponentens funktionella karakteristik Kommentar 

Prepolymerer Ej fullt utbildad ”tätningsmassa”. Slutpolymeriserar på plats. 

Polymerkomponenter (monomerer) Bildar polymerer. Hela polymeriseringen sker på plats 

Katalysatorer, härdare, acceleratorer Startar polymerisering eller slutpolymerisering. Kan 
understundom ingå i polymeren. 

Lösningsmedel Hanteringsfunktion, ger rätt viskositet, m. m. 
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Tabell 5.6 Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för kemiska ämnen 
ingående i granskade kemiska injekteringsmedel. 

Kemiskt ämne (enligt 
angivelsen i 

varuinformationen) 

Arbetsmiljörisker Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

     

Prepolymerer     

Polyuretan 0 0 0 0 

Akrylater, 
hydroxypropyl-, Mg- 

0 0 0 0 

Metakrylater, 
modifierade…, etyl-, 
hydroxyetyl-, i-butyl-, 
etanodioldimetyl-, 
etylendi- 

0 0 0 0 

Karboxylerad 
styren/butadien-
polymer 

0 0 0 0 

Copolymer - - - - 

”Siloxan” - - - - 

     

Monomerer för 
polymerbildning 

    

MDI 3B 22  12  32  

TDI 3 22  - - 

Polyoler 0 0 03 0 

Aminer, 
dimetylaminoetanol 

2 - - - 

- Inga relevanta data påträffade/ämnet ej entydigt specificerat 
2 Gäller för den sekundära produkten Metylendianilin (MDA)/ Toluendiamin (TDA) 
3 Den allmänt rådande uppfattningen om polyoler är att dessa inte är förknippade med några 

nämnvärda miljöeffekter. Dock förekommer i Sverdrup et al [51] en indikation om att 
polyeterpolyol besitter hög toxicitet för alg och kräftdjur. Denna toxicitet har dock inte gått 
att få bekräftad från andra källorC. 

                                                 
B  Geoteknisk Spets-Teknik AB föreslår i remissvar att MDI klassas något bättre än TDI med 

hänsyn till det lägre ångtrycket. 
C  Kontakt har tagits med tre stora tillverkare av polyeterpolyoler varav en sannolikt är 

tillverkare/leverantören av den aktuella produkten. Efter förnyade tester anger dessa 
leverantörer LC50-värden för vattenorganismer >100 mg. Aquateam har kontrollerat sina 
mätvärden och bekräftar dessa. Samtidigt vill man från Aquateams sida framhålla att 
industrikemikalier kan innehålla föroreningar vilka i sin tur kan påverka resultat. 
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Tabell 5.6 Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för kemiska ämnen 
ingående i granskade kemiska injekteringsmedel (forts.). 

Kemiskt ämne (enligt 
angivelsen i 

varuinformationen) 

Arbetsmiljörisker Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

     

Monomerer för 
polymerbildning (forts) 

    

Akrylmonomer, 
metallsalt av akrylsyra 

2 1 24 0 

Hydroxyalkylakryl-
monomer 

2 1 1 1 

Silikat, alkali-, natrium- 1 0 0 0 

     

Katalysatorer, härdare, 
acceleratorer 

    

Aminer, tertiär amin, 
alifatiska aminer, 
tertiära alifatiska och 
cykloalifatiska aminer 

2 - - - 

Kokosalkyldimetyl-
amin 

- - - - 

Alkyldodecylamin - - - - 

Hexadecyldimetylamin - - -D - 

Trietylendiamin - - 1 0 

Dimetylamin - - 1 0 

Dimetylaminoetanol - - - - 

Trietanolamin 
(Nitrilotrietanol) 

0 0 0 1 

Dietanolamin 0 0 0 0 

Monoetanolamin 0 0 0 0 
- Inga relevanta data påträffade/ämnet ej entydigt specificerat 
4 Akrylsyra uppvisar hög toxicitet för vissa alger (se t.ex. Sverdrup et al [51]) men uppvisar 

måttlig toxicitet mot andra vattenlevande organismer varför akrylsyra här bedöms medföra 
måttlig riskE. 

 

                                                 
D  Hexadecyldimetylamin är toxisk för alger. 
E  Aquateam argumenterar, i remissvar, för en hårdare bedömning av akrylsyran eftersom 

ekosystemet är helt avhängigt av primärproducenterna (mikroalger) och algtoxicitet således får 
en stor betydelse för den aktuella miljön. 
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Tabell 5.6 Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för kemiska ämnen 
ingående i granskade kemiska injekteringsmedel (forts.). 

Kemiskt ämne (enligt 
angivelsen i 

varuinformationen) 

Arbetsmiljörisker Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

     

Katalysatorer, härdare, 
acceleratorer (forts) 

    

Metyliminodietanol - - - - 

Alkaliskt 
akrylamidderivat 

2  3 1 1 

Ammoniumpersulfat 1 
(oxidationsmedel) 

0 - 0 

Natriumpersulfat 1 
(oxidationsmedel) 

0 - 0 

Natriumdiväte-
monofosfat 

0 0 0 2 (gödningseffekt) 

Natriumaluminat 3 (högt pH) 0 0 1 (aluminium-
tillförsel) 

Diformaldehyd 2 2 0 0 

Ättiksyra 0 0 0 0 

Trimetoxypropylsilan 0 0 1 2 

Dibutyltenndilaurat 1 (tungmetall) 2 35 3 

Dibutyltennkarboxylat 1 (tungmetall) 2 35 3 

Sulfaminsyra 0 0 0 0 

Tartarsyra 0 0 0 0 

Kaliumferricyanid 0 0 0 0 
- Inga relevanta data påträffade/ämnet ej entydigt specificerat 
5 Tennorganiska föreningar har p.g.a. sin toxicitet för vattenorganismer bl.a. använts som 

båtbottenfärg. 
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Tabell 5.6 Potentiella miljöeffekter och effekter på arbetsmiljön för kemiska 
 ämnen ingående i granskade kemiska injekteringsmedel (forts.). 

Kemiskt ämne (enligt 
angivelsen i 

varuinformationen) 

Arbetsmiljörisker Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

     

Lösningsmedel     

Dibutylftalat 0 1 3F 0G 

Dibutylmaleat 0 1 3 0 

Dibutylester - - - - 

Bensylbutylftalat - 1 3F 1 

Dietylenglykol-
monoetyleter-acetat 

0 0 0 0 

Propylenkarbonat 0 - 0 0  

Etylenkarbonat - - - - 

Aceton 0 0 0 0 

     

Övrigt     

Sulfaterad ricinolja 0 0 2 0 

Modifierade 
lignosulfonater 

0 0 1 0 

- Inga relevanta data påträffade/ämnet ej entydigt specificerat 

Som framgår av ovanstående tabell saknas i hög grad data för aminer. Beträffande dessa 
ämnen kan konstateras att de ofta anses allergena eller i alla fall hudirriterande samt att 
nedbrytbarheten och toxiciteten gentemot vattenorganismer varierar ganska mycket, 
även mellan likartade föreningar. Här finns således en betydande osäkerhet i 
utvärderingen. 

Sammantaget finns allvarligare konsekvenser identifierade, i olika avseenden, endast för 
ett mindre antal ämnen. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljörisker kopplas i första hand till förekomst av MDI och TDI, d v s 
isocyanatmonomer till polyuretaner. Dessa kan framkalla allergier och astma även i 
mycket små mängder och har nivågränsvärden om 0.005 ppm samt takgränsvärden för 5 
minuters exponering om 0.01 ppm, se AFS 1996:2 [52]. TDI har högre ångtryck och 
förekommer sparsamt. 

                                                 
F  Aquateam anser i remissvar att man med hänsyn till "lätt nedbrytbart" och att utgångsämnena 

inte bioackumuleras i fisk kan klassa dessa ämnen mildare. 
G  Miljögranskningsgruppen, MGG påpekar, i remissvar, att bedömningen ingen långtidseffekt är 

"för enkel" emedan ftalater är listade på KemI:s begränsningslista. Med hänsyn till detta sätter 
MGG frågetecken för användning av ftalater över huvud taget som mjukgörare/lösningsmedel i 
dessa sammanhang. 

 



 61

Dessa nivågränsvärden gäller även för prepolymeriserade polyuretaner och med 
hänsyn till de låga värdena kan även de resthalter som anges i varuinformationerna få 
betydelse. 

I andra hand påverkas arbetsmiljöriskerna av (vissa) aminer, akrylamidmonomer och 
diformaldehyd som samtliga kan ge allergiska effekter. Vidare förekommer ett par 
tennföreningar, där tenn förekommer som tennorganisk förening, vilka man idag 
försöker avveckla. 

Natriumaluminat har i tabell 5.6 angivits med en förhållandevis hög arbetsmiljörisk till 
följd av sitt höga pH. Denna faktor, liksom persulfaternas oxiderande förmåga, utgör 
emellertid mer fysikaliska effekter och ger i flertalet fall inte samma långtidseffekt som 
de tidigare ämnena. 

Sekundära effekter 

Potentiella, sekundära effekter kan främst identifieras för tennorganiska föreningar 
(bestående miljögifter), akrylamidmonomer (jfr Hallandsåsen), diformaldehyd och de 
aminer som kan uppstå ur MDI och TDI. 

De senare ämnena anges som allergena och – understundom – som misstänkt 
cancerogena. 

Toxicitet för vattenorganismer 

Hög toxicitet för vattenorganismer gäller för butylestrarna (ex. dibutylftalat och 
dibutylmaleat) som lösningsmedel och tennorganiska föreningarH. 

Långtidseffekter i miljön 

Långtidseffekterna är påtagliga för tennorganiska föreningar samt den MDA som 
eventuellt kan bildas ur fritt förekommande MDI.  

5.3.2.2 Kemiska injekteringsmedels miljöegenskaper 
I nedanstående bedömningar avseende miljörisker för produkterna, har följande 
principer följts; om produkten innehåller i storleksordningen 10 % av en komponent, 
belastas produkten vid bedömningen i nedanstående tabeller med en sifferangivelse som 
är en enhet lägre än vad som gäller för den rena komponenten. Vid halter omkring 1 % 
tilldelas produkten vid bedömningen en sifferangivelse som är två enheter lägre.  

Exempel på denna princip är att den prepolymeriserade polyuretanproduktens 
arbetsmiljöeffekt bedöms vara måttlig eller ringa trots att den enskilda MDI-
komponenten har en allvarlig arbetsmiljöeffekt (= 3 i tabell 5.6). 

Med utgångspunkt från dessa principer (additativa miljöeffekter för komponenterna i en 
produkt (i inledningsskedet) samt hänsyn till komponenternas halter) kan följande 
miljöprofiler anges för de olika typerna av kemiska injekteringsmedel.  

Silikater 
De silikatbaserade tätningsmedlen levereras ofta som enskilda komponenter och 
blandningen sker på arbetsplatsen. Det egentliga tätningsmaterialet utgörs oftast av 
vattenglas vilket koaguleras, polymeriseras och mineraliseras med olika tillsatser 
(katalysatorer i en komplex kemi). 

                                                 
H  Aquateam vill till dessa föreningar foga även akrylater (se fotnot till Tabell 5.6). 
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I redovisade tillsatser ingående i aktuella produkter finns natriumaluminat, 
diformaldehyd, ättiksyra, ett fosfat och en silan. Dessa ämnen varierar som framgår av 
tabell 5.6 relativt starkt beträffande potentiella miljöeffekter.  

Tillsatsmängderna kan varieras beroende av applikation men med antagande att de 
ligger under 10 % blir karakteristiken för produkterna enligt nedan. För 
arbetsmiljöriskerna gäller som i tidigare fall att tillsatsen hanteras i ren form. Om aktuell 
tillsats består av natriumaluminat eller diformaldehyd blir miljöprofilen enligt data i 
tabellerna 5.7 och 5.8. Om aktuell tillsats består av ättiksyra blir miljöprofilen enligt 
data i tabell 5.9. 

 

Tabell 5.7 Miljöprofilen för silikater med natriumaluminat. Förklaring till bedömning 
med siffervärden ges i 4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vatten-

organismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Silikater (vattenglas) 2 0 0  1  
 

Tabell 5.8 Miljöprofilen för silikater med diformaldehyd. Förklaring till bedömning 
med siffervärden ges i 4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vatten-

organismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Silikater (vattenglas) 2 1  0  0  
 

Tabell 5.9 Miljöprofilen för silikater med ättiksyra. Förklaring till bedömning med 
siffervärden ges i 4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vatten-

organismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Silikater (vattenglas)  1  0  0  0 
 

Akrylater 
De akrylatbaserade tätningsmedlen är uppbyggda kring akrylsyra samt vissa derivat av 
denna – dock ej akrylamider – vilka polymeriseras på plats med hjälp av härdare.  

Akrylsyran (och flera av dess derivat) är i sig en kemikalie vilken måste hanteras med 
stor försiktighet arbetsmiljömässigt. Polymererna är däremot dåligt nedbrytbara och 
innehåller för stora molekyler för att kunna tas upp i organismer varför de inte är 
toxiska. Denna typ av polymerer används i många sammanhang i det dagliga livet; i 
maskintvättmedel och maskindiskmedel, i färg och lack, i vattenreningssammanhang, 
m.m.  

Polymeriseringen av akrylsyra och dess derivat sker med hjälp av härdare av typ 
persulfat och aminer (trietanolamin). Dessa ämnen finns också representerade i bl. a. 
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konsumentprodukter och betecknas som ej miljöfarliga. Deras nedbrytbarhet är något 
varierande men toxiciteten är måttlig. 

Till produkterna adderas katalysator bestående av persulfat eller annan peroxid i mindre 
mängd. Totalt sett får de akrylatbaserade tätningsprodukterna följande 
miljökarakteristik, se tabell 5.10. 

 

Tabell 5.10 Miljöprofilen för akrylat Förklaring till bedömning med siffervärden ges i 
4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vatten-

organismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Polyakrylater, metakrylater 
och derivat av dessa 

1-2 1-2  16  0  

6 Akrylsyra uppvisar hög toxicitet för vissa alger (se t.ex. Sverdrup et al [51]) men uppvisar 
måttlig toxicitet mot andra vattenlevande organismer varför akrylsyra här bedöms medföra 
låg riskI 

För arbetet med akrylater finns regler i arbetarskyddsstyrelsens förordning om 
härdplaster [53]. Föreskrifter om medicinsk kontroll av personal som hanterar 
produkten finns också.  

Enkomponents polyuretan (prepolymer) 
En vanlig sammansättning av dessa prepolymeriserade produkter innehåller små 
mängder fri MDI; 1 % eller mindre. Vid vissa applikationer där en mer elastisk gel 
erfordras förkommer också produkter innehållande upp till 10 % fri MDI. 

Stundtals tillförs dessutom någon form av amin. Inblandningen av aminer kan likaledes 
vara något tiotal %. 

För de på marknaden förekommande prepolymerprodukterna blir därmed 
sammansättningen ungefärligen: 

Prepolymer  35 % 

Fri MDI  1-10 %  

Amin  5-10 % 

Lösningsmedel 50 % 

Om lösningsmedlet är dibutylftalat (DBP) eller dibutylmaleat blir miljöprofilen enligt 
data i tabell 5.11. Om lösningsmedlet är propylenkarbonat blir miljöprofilen enligt data i 
tabell 5.12. I den senaste tillgängliga informationen [55] avseende propylenkarbonat 
framhålls att det inte är bioackumulerbart samt att det är lätt nedbrytbart (90% på <28 
dygn). 

                                                 
I  Aquateam påpekar i remissvar att akrylsyra/akrylat har hög giftighet för vattenorganismer 

(alger). 
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Tabell 5.11 Miljöprofilen för polyuretan, enkomponent, med dibutylftalat eller 
dibutylmaleat. Förklaring till bedömning med siffervärden ges i 4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Polyuretan, enkomponent 2 0-1 3 0-1 
 

Tabell 5.12 Miljöprofilen för polyuretan, enkomponent, med propylenkarbonat. 
Förklaring till bedömning med siffervärden ges i 4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vattenorganismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Polyuretan, enkomponent 2 0-1 0 0  
 

Arbetsmiljöriskerna är helt kopplade till MDI-innehållet. För prepolymeren med fri 
MDI <1% är de närmast = 0 men för produkter där fri MDI tillförts är de 2-3. 
Kemikalieinspektionen har i [54] angett att kemiska produkter som innehåller 
isocyanater skall märkas med texten ”Innehåller isocyanater, se information från 
tillverkaren”.  

För arbetet med polyuretaner finns regler i arbetarskyddsstyrelsens förordning om 
härdplaster [53]. Föreskrifter om medicinsk kontroll av personal som hanterar 
produkten finns också. 

De sekundära effekterna och långtidseffekterna är kopplade till aminerna och däribland 
den MDA som kan uppstå ur MDI. Halten MDA i den färdigpolymeriserade produkten 
blir med all sannolikhet mycket låg vilket medför att den bedömda effekten är ringa (i 
utvärderingarna för Romeriksporten och Hallandsåsen har riskerna med MDA bedömts 
som små).  

Toxiciteten för vattenorganismer härrör från innehåll av dibutylftalat och dibutylmaleat.  

Tvåkomponents polyuretan 

I tvåkomponents polyuretan blandas som regel två produkter, en polyolprodukt och en 
MDI-produkt, samt ibland en katalysator. 

Den allmänt rådande uppfattningen om polyoler är att dessa inte är förknippade med 
några nämnvärda miljöeffekter. Dock förekommer i Sverdrup et al [51] en indikation 
om att polyeterpolyol besitter hög toxicitet för alg och kräftdjur. Denna toxicitet har 
dock inte gått att få bekräftad från andra källor. Med utgångspunkt från en låg 
miljöpåverkan för polyoler bedöms att tvåkomponents polyuretan arbetsmiljömässigt 
kommer att karakteriseras av mer eller mindre ren MDI.  

Som nämnts ovan regleras arbetet med polyuretaner av AFS 1996:4 [53]. 

Beträffande de övriga miljöeffekterna gäller som för motsvarande enkomponents 
polyuretanprodukt ett antagande att MDA-halten blir lägre än vad som indikeras av 
MDI-innehållet, se tabell 5.13. 
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Tabell 5.13 Miljöprofilen för polyuretan, tvåkomponent. Förklaring till bedömning 
med siffervärden ges i 4.2.3.2. 

Produkt  
(med sammansättning 

enligt texten ovan) 

Arbetsmiljö-
risker 

Sekundära risker 
för däggdjur 

Toxicitet för 
vatten-

organismer 

Långtidseffekter 
på miljön 

Polyuretan, tvåkomponent 
(MDI) 

3 1 (ev. MDA) 1 (ev. MDA) 1 (ev. MDA) 

 

För en produkt i denna produktgrupp ingår en tennorganisk förening som katalysator. 
Närvaro av denna komponent skulle medföra att bedömningen av sifferangivelserna i 
miljöprofilen ovan blir 2 och 3 för toxicitet för vattenorganismer respektive 
långtidseffekter på miljön. 

5.4 Resultat av bedömningar 
Det bör än en gång upprepas att det för alla förhållanden ideala injekteringsmedlet inte 
finns och troligtvis inte kommer att finnas inom ett överblickbart tidsperspektiv. Ett 
lyckat tätningsresultat beror på ett stort antal parametrar, bl.a. bergmassan, 
injekteringsmedlet, injekteringstekniken och rådande täthetskrav. 

5.4.1 Cementbaserade injekteringsmedel 
Resultaten från bedömningar av de miljömässiga egenskaperna för tillsatsmedel i 
cementbaserade injekteringsmedel visar inte på några oroande effekter. Cementbaserade 
injekteringsmedel med granskade tillsatsmedel kan därför ur miljösynpunkt användas 
utan att större risker föreligger. Hanteringen av dessa medel skall dock alltid baseras på 
ett sätt som bidrar till en god arbetsmiljö och undvikande av förorening av 
omgivningen.  

Vid val av cementbaserade injekteringsmedel måste en sammanvägd bedömning göras 
av ett stort antal faktorer som alla, enskilt eller i kombination med övriga faktorer, 
påverkar det slutliga resultatet avseende inträngningsförmåga, fyllnadsgrad, 
hållfasthetstillväxt och beständighet. 

Det stora antalet styrande faktorer för injekteringen inkluderande val av 
injekteringsmedel, och den stora variationsgraden medför att det inte är meningsfullt att 
i denna rapport ge några generella råd och slutsatser hur man på bästa sätt kombinerar 
dessa faktorer.  

Bedömningen av cementbaserade injekteringsmedels egenskaper måste därför, 
tillsammans med en bedömning av de styrande faktorerna för injekteringen, för varje 
enskilt projekt och för varje enskild tätningssituation, väljas och optimeras utifrån 
rådande förhållanden (ställda täthetskrav och bergmassa). Sammanställningen av de 
cementbaserade injekteringsmedlens egenskaper kan dock utgöra ett stöd vid val av 
lämpligt injekteringsmedel. 

Cementbaserade injekteringsmedel är, som tidigare nämnts, det vanligast 
förekommande injekteringsmedlet vid bergbyggande i Sverige och medger att ställda 
täthetskrav normalt kan uppnås för de flesta tätningssituationer. Problem med att uppnå 
erforderlig täthetsgrad med cementbaserade injekteringsmedel uppstår främst vid 
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situationer med höga täthetskrav och/eller vid, ur tätningssynpunkt, ogynnsamma 
geologiska/hydrogeologiska förhållande. Exempel på dessa situationer är: 

• Vid injektering av fina sprickor, där ett cementbaserat injekteringsmedel ej har 
tillräcklig inträngningsförmåga 

• Vid behov av en strikt styrning av injekteringsmedlets utbredning. Exempelvis vid 
ett tunnelavsnitt där det cementbaserade injekteringsmedlet måste skärmas av för att 
inte dämma upp ovanliggande friktionslager, innehållande grundvatten.  

• Vid injektering där det cementbaserade injekteringsmedlet kan blandas ut och 
transporteras iväg på grund av stora vattenflöden  

5.4.2 Övriga suspensioner 
Thermax är ett magnesiumbaserat injekteringsmedel av suspensionskaraktär. Medlet 
består endast av oorganiska alkaliska jordartsmetaller och bedöms som ett miljövänligt 
injekteringsmedel. 

De positiva tekniska egenskaperna för detta magnesiumbaserade injekteringsmedel är 
en varierbar och snabb hållfasthetstillväxt men en relativt sett sämre filtreringsstabilitet 
och penetreringsförmåga jämfört med finmalda cementbaserade injekteringsmedel har 
observerats. Möjligheterna att styra härdningsförloppet medför att detta 
injekteringsmedel är lämpat för situationer där styrning av injekteringsmedlets 
utbredning erfordras. 

 Potentiella problem med utspädning vid injektering i samband med kraftiga 
vattenflöden, kan föreligga innan gelningsreaktionen för medlet hinner starta, på grund 
av att hållfasthetstillväxten regleras bland annat av vattnet och dess temperatur. 

En slutlig sammanvägd bedömning av detta injekteringsmedel kan endast göras efter att 
ett mer komplett tekniskt underlag presenterats tillsammans med erfarenheter från 
praktiska fältförsök. 

5.4.3 Kemiska injekteringsmedel 
Kemiska injekteringsmedel kännetecknas av egenskaper som god inträngningsförmåga 
och stora möjligheter att styra härdningsförloppet. Generellt har kemiska 
injekteringsmedel bättre inträngningsförmåga, större flexibilitet avseende 
gelningstid/hållfasthetstillväxt (framförallt kortare). Vidare har, icke vattenlösliga 
medel, mindre risk för utspädning vid kraftiga vattenflöden jämfört med 
cementbaserade injekteringsmedel. Dessa egenskaper gör kemisk injektering fördelaktig 
vid tätning av fina sprickor, vid behov av att styra injekteringsmedlet och för att stoppa 
stora vattenflöden. 

Egenskaperna viskositet och gelningstid för kemiska injekteringsmedel är beroende på 
ett antal faktorer som temperatur, tryck samt eventuella tillsatsmedel (acceleratorer, 
härdare etc.).  

I rapporten presenterat material, avseende hälso- och miljöeffekter, har baserats på de 
uppgifter som redovisats i de granskade produkternas varudeklarationer samt i annat 
tillgängligt rapportmaterial.  

En förutsättning för att utvärderingen ska ge ett trovärdigt resultat är att samtliga 
varuinformationer håller en hög kvalitet med noggrannhet i t ex haltangivelser. 
Åtminstone det senare är inte fallet då vissa företag av affärsskäl inte uppger halterna. 
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Det innebär att ett komplett underlag för bedömning av ett antal produkters miljörisk 
saknas även om det rena ämnet kan bedömas.  

Således har vi konstaterat att en jämförelse mellan alla produkter inte blir rättvisande 
och för en del produkter t o m direkt felaktig. I stället har vi valt att kommentera 
produkttyper kvalitativt. 

Silikater 
Beständigheten hos silikatbaserade injekteringsmedel är ifrågasatt på grund av syneresis 
(gelen krymper under avgivande av vatten), dessutom påverkas slutprodukten negativt 
av ensidigt tryck och frost samt sönderdelning (ett för högt sodainnehåll som inte har 
neutraliserats fullt ut kan upplösa gelen). Vidare kan injekteringsmedlet blandas upp i 
starkt strömmande vatten eftersom medlet i grunden är vattenlösligt. 

Silikatbaserade medel anses därför normalt som ett godtagbart material vid temporära 
åtgärder utan krav på långtidsstabilitet.  

För dessa produkter är det katalysator och härdare som kan lyftas fram med avseende på 
arbetsmiljömässiga aspekter. Natriumaluminat och diformaldehyd bedöms ha 
arbetsmiljömässiga risker medan t ex ättiksyra medför ringa risk.  

Akrylater 
Akrylater är lämpliga ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor på grund av 
medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra härdningsförloppet är stora. 
Gelningstiden för medlet kan förkortas avsevärt men kan medföra att möjligheterna att 
behärska injekteringsmedlets utbredning begränsas.  

Medlet är mindre lämpat för tätningssituationer med kraftiga vattenflöden på grund av 
risk för utspädning varvid gelningen försvåras eller uteblir. Vid kraftiga vattenflöden 
och/eller vid högt vattentryck finns dessutom en risk för att gelstrukturen blir 
inhomogen och mindre stabil mot tryck. Polyakrylater är svårlösliga i vatten och anses 
ha en god beständighet med undantaget att den resulterande gelen påverkas negativt av 
frost och uttorkning. 

Miljöeffekterna av akrylat- och metakrylatprodukterna då de ligger i berget bedöms som 
små till mycket små, förutsatt att allt material reagerat planenligt och inte påverkas 
negativt av exempelvis utspädning vilket kan ge en ofullständigt reagerad produkt. De 
största riskerna med denna typ av tätningsmedel föreligger vid beredning och tillförsel 
av utgångsmaterialen. Arbetsmiljömässigt måste de hanteras med försiktighet.  

Sammantaget bedöms miljöeffekterna av de akrylatbaserade tätningsmedlen som små 
då de appliceratsJ. Under blandning och applicering finns dock betydande risker såväl 
arbetsmiljömässigt som för den yttre miljön om inte hanteringen säkerställs ur dessa 
synvinklar (olycksfall). 

Enkomponent polyuretan (prepolymer) 
Enkomponents polyuretan är lämpligt ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor 
på grund av medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att enkomponents polyuretan även är lämpat för situationer 
där styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. Slutligen är medlet lämpat för 

                                                 
J  I remissvar instämmer inte Aquateam i detta, med hänsyn till algtoxiciteten. 
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tätningssituationer med kraftiga vattenflöden dels på grund av att det polymeriserar 
vid kontakt med vatten, dels för att det ej är vattenlösligt och därför inte behäftas med 
utspädningsproblem. Vid extrema vattenflöden finns det dock en risk att medlet spolas 
ur berget innan reaktionen hinner starta. 

Härdad polyuretan anses generellt ha en god beständighet och är svårlösligt i vatten. 
Två produkter har en dokumenterad långtidsstabilitet varför de kan användas när krav 
på beständighet föreligger. För denna produkttyp har två risksituationer identifierats, 
avseende hälsa och miljö; isocyanater (MDI) då det gäller arbetsmiljö och 
lösningsmedlen dibutylftalat och dibutylmaleat med sina effekter på yttre miljö. 

Isocyanaterna kan inte undvikas i polyuretan eftersom de utgör en av byggstenarna i 
polymeren. Den resthalt som återstår i prepolymer torde inte utgöra någon större risk. 
Däremot finns, vid vissa applikationer där en mer elastisk gel erfordras, ett riskmoment 
i hanteringen av den tillkommande mängden MDI som då adderas till prepolymeren.  

Här kan man hänvisa till motsvarande industriella hantering som sker i andra 
sammanhang. Polyuretan används i många sammanhang som isolermaterial, i lim och i 
färg. Som framgått tidigare har man i industriella miljöer (d v s i industrilokaler) lärt sig 
hantera arbetsmiljöproblemen med isocyanater.  

Liksom vid all annan injektering i berg måste arbetsrutiner tillämpas vilka eliminerar de 
potentiella arbetsmiljöriskerna.  

Problematiken avseende dibutylftalat innefattar även andra butyl- och ftalatestrar vilket 
är fallet med t.ex. dibutylmaleat som lösningsmedel.  

Utifrån senaste tillgänglig information [55] avseende miljöeffekter för lösningsmedlet 
propylenkarbonat har framkommit att det inte är bioackumulerbart samt att det är lätt 
nedbrytbart (90% på <28 dygn). Detta har resulterat i att polyuretanbaserade 
injekteringsmedel med propylenkarbonat som lösningsmedel bedömts som väsenligt 
bättre ur miljösynpunkt än för polyuretanprodukter med dibutylftalat eller motsvarande 
butyl- och ftalatestrar som lösningsmedel. Ur teknisk synpunkt återstår dock i dagsläget 
att påvisa att de förekommande polyuretanprodukterna med propylenkarbonat som 
lösningsmedel uppfyller ställda krav på långtidsbeständighet. 

En annan problemfaktor med polyuretan-produkter är det faktum att MDI kan reagera 
till MDA, d v s motsvarande amin. MDA är allergent, misstänkt cancerogent (?) och 
svårnedbrytbart men halterna av ämnet torde bli små i sammanhanget. MDI kan reagera 
på åtminstone fem olika sätt i de aktuella blandningarna varav en reaktion kan ge 
aminen, MDA. I utvärderingarna för Romeriksporten och Hallandsåsen har riskerna 
med MDA bedömts som små och vi följer här dessa resultat även om vi vill peka på 
Kemikalieinspektionens senaste information [56] där man markerar betydelsen av TDA, 
d v s motsvarande amin från TDI. MDA är av tillgängliga data snarlik TDA ur 
miljösynvinkel. 

Förutom MDA förekommer i polyuretanprodukter aminer vilka tillsätts som 
katalysatorer. Här föreligger som påpekats brist på data gällande förekommande aminer 
men de allmänna miljöegenskaperna för aminer föranleder inte någon hårdare 
bedömning än vad som gjortsK. 

                                                 
K  Aquateam har testdata som visar att HDMA (amin i TACCS) är lätt nedbrytbart i både 

färskvatten och sjövatten. 
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Tvåkomponent polyuretan 
Tvåkomponents polyuretan är lämpligt ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor 
på grund av medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att tvåkomponents polyuretan även är lämpat för situationer 
där styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. Slutligen är medlet lämpat för 
tätningssituationer med kraftiga vattenflöden dels på grund av att det polymeriserar vid 
blandningstillfället, dels för att det ej är vattenlösligt och därför inte är behäftade med 
utspädningsproblem. Vid extrema vattenflöden kan tvåkomponents polyuretan vara att 
föredra jämfört med enkomponents polyuretan, rent tekniskt, genom en snabbare 
gelningstid. 

Härdad polyuretan anses generellt ha en god beständighet och är svårlösligt i vatten. 

Produkter baserade på tvåkomponents polyuretan besitter liknande problem som 
enkomponents produkterna – men utan miljöproblemen förknippade med dibutylftalat 
och dibutylmaleat eftersom lösningsmedel inte ingår. Samtidigt som denna 
miljöproblematik avseende omgivningen försvinner, ökar betydelsen av 
arbetsmiljörelaterade risker eftersom tvåkomponents polyuretan kräver hantering av fri 
monomer MDI i större mängder än vid användning av enkomponents polyuretan. Av 
detta skäl har arbetsmiljöriskerna bedömts något större för tvåkomponents 
polyuretanprodukterL. 

Liksom vid all annan injektering i berg måste arbetsrutiner tillämpas vilka eliminerar de 
potentiella arbetsmiljöriskerna. 

                                                 
L  Miljögranskningsgruppen, MGG vill i remissvar definitivt avråda från ett storskaligt bruk av 

isocyanater, d.v.s. tvåkomponent polyuretan. 
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6 Forskning och utveckling  
Forskning och utveckling inom injekteringsområdet i mer vetenskaplig mening är 
relativt ung i Sverige. En kort resumé över svenska insatser på området ges i föredraget 
”Svensk injekteringsforskning – 30 år” presenterat av H. Stille på Bergmekanikdagen 
1997 [57]. Där delas injekteringsforskningen in i följande epoker: 

Pionjärtiden 1966 – 1977 

Kunskapssystematisering 1977 – 1985 

Forskarnas epok 1985 – 1993 

Dagens forskning 1993 – 1997. 

De insatser som genomförts i Sverige under ”forskarnas epok” har generellt hållit en 
mycket hög internationell kvalitet och har bidragit med viktiga kunskaper på området. 
Viktiga svenska forskningsrapporter avseende injektering i berg är: 

Hässler; Grouting of Rock – Simulation and Classification (Injektering av 
bergsprickor – Simulering och klassificering) [58]. 

Håkansson; Rheology of fresh cement-based grouts (Cementbaserade 
injekteringsmedels strömningsegenskaper) [29]. 

Janson; Calculation models for estimation of grout take in hard jointed rock 
(Beräkningsmodeller för uppskattning av injekteringsvolym i uppsprucket hårt 
berg) [59]. 

Andersson; Chemical rock grouting – an experimental study on polyurethane 
foams (Kemisk injektering av berg – en experimentell studie av 
polyuretanbaserade medel) [44]. 

Vikten av forskning och utveckling på injekteringsområdet understryks av det stora 
antal föredrag med fokus på tätning av berg och mer specifikt injektering av berg som 
presenterats på den årliga Bergmekanikdagen. Under perioden 1996 – 1999 har drygt 20 
föredrag med injekteringsanknytning presenterats vid dessa branschdagar. 

6.1 Pågående FoU-insatser  
I Sverige pågår idag ett flertal stora forskningsprojekt vilka syftar till att ytterligare 
förbättra kunskapen om injektering i berg.  

Projekten bedrivs i huvudsak vid KTH, Chalmers, Cement och betonginstitutet samt 
Vattenfall Utveckling och är finansierade av olika intressenter (bl.a. Vägverket, 
Banverket, SKB, Nutek, SveBeFo, NCC, Skanska, Elforsk och SBUF).  

Vägverket håller dessutom i samarbete med KTH och NCC på att slutföra ett 
utvecklingsprojekt för att finna effektivare metoder för berginjektering med fincement 
vid Södra Länken, Stockholm. Syftet är att minska behovet av efterinjektering och 
keminjektering genom utveckling av produktionseffektiva, cementbaserade 
tätningsmetoder. Projektet är baserat på laborationsprovning av olika injekteringsbruk 
och fältförsök i 7 stycken injekteringsskärmar, se Dalmalm et al [27]. 

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) har inom sitt verksamhetsområde för 
djupförvar av kärnavfall initierat ett större forskningsprogram inom 
injekteringsområdet. Syftet är att utveckla teoretiskt kunnande, lämpliga 
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injekteringsmaterial och praktisk teknik för tätning och stabilisering av betydande, 
vattenförande diskontinuiteter med fullt vattentryck ner till förvarsdjup. Vidare skall 
behoven av tätning av mindre och fina, diskreta diskontinuiteter och system av sådana 
definieras, samt utveckla det teoretiska kunnande och den teknik som behövs för att 
tillfredsställa dessa behov. I första hand provas på marknaden befintliga material, men 
krav på kemisk stabilitet, långtidsbeständighet etc. kan aktualisera nya material. 
Forskningsprogrammet drivs i nuläget med följande delprojekt: 

Karakterisering av berg från injekteringssynpunkt (genomförs vid CTH). 
Fransson; Grouting predictions based on hydraulic tests of short duration [60]. 

Spridningsmekanismer vid injektering i berg (genomförs vid KTH). Eriksson; 
Model for prediction of grouting results – spreading, sealing efficiency and inflow 
[61]. 

Filtreringsstabilitet för cementbaserade injekteringsmedel (genomförs vid 
Vattenfall Utveckling). 

Cementbaserade injekteringsmaterial – inventering och karaktärisering av 
material. (genomförs vid CBI). 

Cementbaserade injekteringsmaterial – beständighet och kemisk stabilitet 
(genomförs vid CBI). 

 

Inom NUTEKs infrastrukturprogram har två forskningsprojekt initierats med 
industridoktorander från NCC och Stabilator. Syftet med dessa två forskningsprojekt är 
att finna effektivare metoder för berginjektering genom utveckling av 
produktionseffektiva, cementbaserade tätningsmetoder. Dessa två projekt är: 

Ökad styrning av förinjekteringsprocessen, med data från pågående produktion 
(genomförs vid KTH). Brantberger; Metodik vid förinjektering i uppsprucket hårt 
berg [62]. 

Klassificeringssystem för injektering, baserat på ”active design” (genomförs vid 
KTH). 

 

Inom SveBeFos (Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning) ramprogram drivs ett projekt 
med delfinansiering av Vägverket, Banverket och SBUF. Syftet med projektet är att 
studera hur bergmassans egenskaper påverkas av att injekteringsbruket tränger in i och 
fyller ut sprickorna samt vilken betydelse detta har för tunnelns stabilitet och täthet när 
man sedan spränger tunneln genom det injekterade partiet. Detta projekt benämns: 

Bergmekaniska aspekter på förinjektering (genomförs vid CTH). 

 

Utöver de ovan nämnda större forskningsinsatserna genomförs produktutveckling och 
tester av olika injekteringsmedel hos ett antal organisationer (leverantörer, högskolor, 
beställare etc.). Speciellt bör nämnas det stora antal laboratorie- och fullskaletester som 
genomförts av olika injekteringsmedel vid projekt Hallandsås (Banverket). 

Förutom forskningsinsatser med direkt inriktning mot injektering av berg pågår i 
Sverige ett antal ”bergteknikinriktade” FoU-projekt som indirekt kan bidra med relevant 
kunskap som kan användas i injekteringssammanhang. Exempel på denna typ av FoU-
projekt som pågår eller just avslutats är:  
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Prövning av byggande under mark; (SveBeFo) 

Optimalt utnyttjande av prediktioner inom ingenjörsgeologisk riskanalys; 
(CTH/Vägverket/Banverket) 

Besluts- och riskanalys samt statistiskt synsätt inom undermarksbyggandet; (KTH 
/ SveBeFo/Vägverket/Banverket) 

Tunneldrivning med sköld – Riskbaserad beslutsmodell; (KTH /SveBeFo) 

Sannolikhetsbaserad dimensionering vid bergbyggande; (KTH /SveBeFo/ 
Vägverket/Banverket)  

Beständighet sprutbetong; (Vattenfall Utveckling/SveBeFo/Vägverket/Elforsk) 

Köldinträngning i järnvägstunnlar. Förstudie; (Banverket) 

LCC-analys för järnvägstunnlar. Förstudie; (Banverket)   

Projekteringshandbok för berg; (Banverket).   

6.2 Önskvärd utveckling 
För närvarande pågår ett stort antal FoU-projekt vilka syftar till att förbättra och öka 
kunskapen vid injektering i berg. Av den korta presentationen ovan framgår att 
tyngdpunkten för pågående svensk injekteringsforskning hänför sig till att karaktärisera 
berg från injekteringssynpunkt samt att vidareutveckla dels injekteringstekniken, dels 
tätningseffekten för cementbaserade injekteringsmedel. 

En viktig aspekt som inte hanteras på ett övergripande sätt i de pågående FoU-projekten 
är miljöaspekter på cementbaserade injekteringsmedel. I denna rapport har en mycket 
grov inventering avseende miljömässiga egenskaper gjorts, för ett fåtal vanligt använda 
tillsatsmedel. För att framgent kunna genomföra tillförlitliga bedömningar av använda 
tillsatsmedels miljöeffekter krävs att en genomgripande granskning görs av alla på 
marknaden förekommande tillsatsmedel. 

Vad gäller övriga, icke cementbaserade, suspensioner finns behov av att vidareutveckla 
dessa injekteringsmedel och förbättra dess egenskaper avseende tätningseffektivitet och 
långtidsbeständighet. Vid denna utveckling skall också miljöaspekterna beaktas så att de 
nya suspensionerna inte medför oacceptabla miljöeffekter. 

Mot bakgrund av att injektering med cementbaserade injekteringsmedel inte är 
tillräckligt tätande vid alla tätningssituationer och att kemiska injekteringsmedel kan 
erfordras för att uppnå ställda täthetskrav, är det angeläget att kunskapshöjande FoU-
insatser initieras gällande kemiska injekteringsmedels tätningseffektivitet, beständighet 
och miljöeffekter.  

Kunskapen om långtidsbeständigheten för kemiska injekteringsmedel är ofullständig i 
nuläget. Känt är att silikater inte är långtidsbeständiga, att akrylater har god 
beständighet under vissa betingelser samt att några polyuretanprodukter har 
dokumenterad beständighet i starkt alkalisk miljö. En bredare kunskapsbas gällande 
kemiska injekteringsmedels långtidsbeständighet är därför önskvärd. Det är därför 
önskvärt att praxis för bedömningar av långtidsbeständighet utarbetas och att 
standardiserade metoder för beständighetstester (accelererande åldringstester) tas fram. 
Statens Provnings- och forskningsinstitut, Jakubowicz [45], har utvecklat en metod för 
att bestämma långtidsbeständighet för polyuretaner, som baseras på materialets 
nedbrytningshastighet i en extremt alkalisk miljö. 
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Som en följd av problemet med bristande information i varuinformationsbladen har 
frågan ställts om de offentliga beställarna skall göra miljömässiga bedömningar 
baserade enbart på leverantörernas information eller om de själva skall göra analyser av 
produkters innehåll och miljörelaterade konsekvenser. Med en vidare utblick kan det 
vara önskvärt med ett branschgemensamt organ som genomför dessa tester och 
bedömningar. 

Ett mycket angeläget behov är att nya miljövänliga(re) kemiska injekteringsmedel, med 
goda tätningsegenskaper och god beständighet, utvecklas. Detta kan ske dels genom att 
nya kemiska injekteringsmedel utvecklas, dels genom att komponenter med negativa 
miljöeffekter, ingående i de på marknaden befintliga injekteringsmedlen, ersätts med 
nya miljövänligare komponenter.  

 



 74

7 Slutsatser 

7.1 Allmänt 
 

För att förhindra inläckage av vatten och uppnå erforderlig täthet, har tätning av berg 
genom injektering visat sig vara den mest praktiska och ekonomiska metoden vid 
svenska förhållanden. Omfattande erfarenheter av injektering i svenskt urberg föreligger 
och metoden används regelmässigt då krav på täthet finns. 

 

Kravstrukturen gällande injekteringsinsatser vid undermarksarbeten består av tre 
huvudtyper av krav och kan struktureras enligt nedan: 

• Samhället ställer miljömässiga krav på tätnings- och injekteringsinsatser i syfte att 
skydda omgivningen från oacceptabla grundvattensänkningar och oönskad spridning 
av föroreningar till omgivningen. 

• Beställaren ställer normalt funktionella krav på täthet hos färdigställd tunnel. Dessa 
krav utformas för att tillgodose säkerheten för trafikanter och fordon, säkerställa 
erforderliga funktioner på inredning och installationer samt för att ge möjlighet till 
ett rationellt underhåll. Erfarenheter visar att den slutliga täthetsnivån för en tunnel 
ofta kan styras av de funktionella täthetskraven.  

• Utföraren som skall driva en tunnel ställer arbetsplatsbetingade krav, vilka är 
relaterade till personalens arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom har utföraren normalt 
krav relaterade till byggprocessen, och därmed också till ekonomin i 
tunneldrivningen.  

 

Ett lyckat tätningsresultat genom injektering är beroende av ett flertal faktorer varav 
valet av injekteringsmedel är ett bland många. De lokala geologiska och 
hydrogeologiska förhållandena, tillsammans med täthetskrav och miljöaspekter, är 
påtagligt styrande för utformningen av injekteringsarbetet och för det slutliga 
tätningsresultatet. Därför är det svårt att utifrån ett enskilt injekteringsmedels 
egenskaper dra generella slutsatser om funktionalitet vid olika förhållanden. Det faktum 
att man i en bergmassa kan uppnå ett gott resultat vid injektering, utförd med en viss 
teknik och ett visst injekteringsmedel, betyder inte att man får samma resultat i en annan 
bergmassa även om teknikval och injekteringsmedel är identiska. 

Vid valet av injekteringsmetod måste bedömningar göras av ett stort antal variabla 
faktorer som alla, enskilt eller i kombination med varandra, påverkar det slutliga 
tätningsresultatet. Det stora antalet styrande faktorer för injekteringen och den stora 
variationsgraden medför att det inte är meningsfullt att ge några generella råd och 
slutsatser om bästa kombination av dessa faktorer. Styrande faktorer för injekteringen 
måste, för varje enskilt projekt och för varje enskild tätningssituation, väljas och 
optimeras utifrån rådande förhållanden och önskat resultat. 

 

Alla injekteringsmedel har genom tillverkningsprocesserna och inneboende egenskaper 
någon inverkan på den omgivande miljön. Inom detta arbete har en fokusering gjorts på 
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eventuella miljöeffekter, i samband med användande, för ett antal kemiska 
injekteringsmedel samt ett antal tillsatsmedel som förekommer i cementbaserade 
injekteringsmedel. 

 

Miljöriskutvärderingar av injekteringsmedel är komplicerade processer. Bedömningar 
av vilka mängder som kan komma att användas samt vad användningen kan innebära i 
form av oönskade miljöeffekter är svåra att göra på förhand. Dessutom erfordras för en 
fullständig miljö- och hälsoriskbedömning kunskap om omvandlings- och 
nedbrytningsprodukter vilken inte alltid är möjlig att erhålla idag. 

Bedömningar av injekteringsmedlens miljöeffekter försvåras ofta av att leverantörer av 
kemiska produkter inte alltid redovisar produktens kompletta innehåll och 
sammansättning. De problem som uppdagats i detta arbete med att erhålla relevanta, 
kompletta varuinformationsblad måste åtgärdas. Kvaliteten på aktuella 
varuinformationsblad måste höjas så att relevanta bedömningar av eventuella 
miljöeffekter blir möjlig. 

En slutsats från detta arbete är att många av de idag tillgängliga kemiska 
injekteringsmedlen synes ha utvecklats utan hänsyn till de potentiella miljöeffekterna. 
Utvecklingen av ett antal kemiska injekteringsmedel har dock initierats av att tidigare 
använda medel varit skadliga ur miljösynpunkt och ibland t.o.m. bannlysts, exempelvis 
akrylamid i Japan 1974, se Andersson [44].  

En generell slutsats som framkommit i detta arbete är att de offentliga beställarna bör ta 
fram interna avvecklingsplaner för ämnen som är behäftade med restriktioner eller som 
är associerade med tveksamheter avseende hälso- och miljöegenskaper. 

7.2 Förekommande injekteringsmedel 
Cementbaserade injekteringsmedel 
Cementbaserade injekteringsmedel är det vanligast förekommande injekteringsmedlet 
vid bergbyggande i Sverige och medger att ställda täthetskrav normalt kan innehållas 
för de flesta tätningssituationer. Problem med att uppnå erforderlig täthetsgrad med 
cementbaserade injekteringsmedel uppstår främst vid tätning av fina sprickor eller vid 
större sprick- och krosszoner där vattenströmningen resulterar i problem med 
utspädning eller bortspolning av det cementbaserade injekteringsmedlet. 

Cementbaserade injekteringsmedel, som är en suspension bestående av partiklar lösta i 
vatten, kommer inte att kunna täta de allra finaste sprickorna eftersom inträngning 
aldrig kan ske i sprickor som är mindre än storleken på partiklarna. 

Resultaten från bedömningar av de miljömässiga egenskaperna för de granskade 
tillsatsmedlen visar inte på några oroande effekter. Cementbaserade injekteringsmedel 
med granskade tillsatsmedel kan därför ur miljösynpunkt användas utan att större risker 
föreligger. Dessa medel skall dock alltid hanteras på ett sätt som bidrar till en god 
arbetsmiljö och som resulterar i att en förorening av omgivningen undviks.  

I denna rapport har en grov inventering avseende miljömässiga egenskaper gjorts, för ett 
fåtal vanligt använda tillsatsmedel. För en mer helhetlig bedömning krävs att en 
genomgripande granskning görs av alla på marknaden förekommande tillsatsmedel. 
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Övriga suspensioner 
För övriga, icke cementbaserade, suspensioner finns behov av att vidareutveckla dessa 
injekteringsmedel och förbättra dess egenskaper avseende tätningseffektivitet och 
långtidsbeständighet. Vid denna utveckling skall också miljöaspekterna beaktas så att de 
nya suspensionerna inte medför oacceptabla miljöeffekter. 

På marknaden förekommer ett magnesiumbaserat injekteringsmedel av 
suspensionskaraktär. Medlet består endast av oorganiska alkaliska jordartsmetaller och 
bedöms som ett miljövänligt injekteringsmedel. Potentiella problem med utspädning vid 
injektering i samband med kraftiga vattenflöden, kan föreligga innan gelningsreaktionen 
för medlet hinner starta, på grund av att hållfasthetstillväxten regleras av bland annat 
vattnet och dess temperatur. 

De positiva tekniska egenskaperna för detta magnesiumbaserade injekteringsmedel 
utgörs av en varierbar och snabb hållfasthetstillväxt. Testresultat indikerar dock en 
relativt sett sämre filtreringsstabilitet och penetreringsförmåga jämfört med övriga 
finmalda cementbaserade injekteringsmedel på marknaden. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att detta injekteringsmedel är lämpat för situationer där 
styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. 

En slutlig sammanvägd bedömning av detta injekteringsmedel kan endast göras efter att 
ett mer komplett tekniskt underlag presenterats tillsammans med erfarenheter från 
praktiska fältförsök. 

Kemiska injekteringsmedel 
Kemiska injekteringsmedel kännetecknas av egenskaper som god inträngningsförmåga 
och stora möjligheter att styra härdningsförloppet. Dessa egenskaper gör kemisk 
injektering fördelaktig vid tätning av fina sprickor, vid behov av att styra 
injekteringsmedlet och för att stoppa stora vattenflöden. 

De kemiska injekteringsmedel som bedöms som användbara vid tätning av berg kan 
indelas i fyra huvudgrupper utifrån tätningsmassans huvudbeståndsdelar enligt: 

1. silikater/vattenglas 

2. akrylat- och metakrylatpolymerer 

3. enkomponent polyuretan 

4. tvåkomponent polyuretan 

Dessa produkttyper förekommer också i samhället i övrigt; som bindemedel i färg och 
lack samt t ex lim, som skydds- och tätningsmaterial och i kemtekniska produkter. 

Kunskapen om långtidsbeständigheten för kemiska injekteringsmedel är ofullständig i 
nuläget. Känt är att silikater inte är långtidsbeständiga, att akrylater har god 
beständighet under vissa betingelser samt att några polyuretanprodukter har 
dokumenterad beständighet i starkt alkalisk miljö. En bredare kunskapsbas gällande 
kemiska injekteringsmedels långtidsbeständighet är därför önskvärd. Det är därför 
önskvärt att praxis för bedömningar av långtidsbeständighet utarbetas och att 
standardiserade metoder för beständighetstester (accelererande åldringstester) tas fram. 

Ett mycket angeläget behov är att nya miljövänliga(re) kemiska injekteringsmedel, med 
goda tätningsegenskaper och god beständighet, utvecklas. Detta kan ske genom att nya 
kemiska injekteringsmedel utvecklas, eller att komponenter med negativa miljöeffekter, 
ingående i befintliga injekteringsmedel, ersätts med nya miljövänligare komponenter. 
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Silikatbaserade medel har en ifrågasatt beständighet p.g.a. syneresis och anses därför 
normalt som ett godtagbart material enbart vid temporära åtgärder utan krav på 
långtidsstabilitet.  

För dessa produkter är det katalysator och härdare som kan lyftas fram med avseende på 
arbetsmiljömässiga aspekter. Natriumaluminat och diformaldehyd som katalysator och 
härdare bedöms ha arbetsmiljömässiga risker medan t ex ättiksyra medför ringa risk.  

Akrylater är lämpliga ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor på grund av 
medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra härdningsförloppet är stora. 
Gelningstiden för medlet kan förkortas avsevärt men kan medföra att möjligheterna att 
behärska injekteringsmedlets utbredning begränsas.  

Medlet är mindre lämpat för tätningssituationer med kraftiga vattenflöden på grund av 
risk för utspädning varvid gelningen försvåras eller uteblir. Vid kraftiga vattenflöden 
och/eller vid högt vattentryck finns dessutom en risk för att gelstrukturen blir 
inhomogen och mindre stabil mot tryck. Polyakrylater är svårlösliga i vatten och anses 
ha en god beständighet med undantaget att den resulterande gelen påverkas negativt av 
frost och uttorkning. 

Miljöeffekterna av akrylat- och metakrylatprodukterna då de ligger i berget bedöms som 
små till mycket små, förutsatt att allt material reagerat planenligt och inte påverkas 
negativt av exempelvis utspädning vilket kan ge en ofullständigt reagerad produkt. De 
största riskerna med denna typ av tätningsmedel föreligger vid beredning och tillförsel 
av utgångsmaterialen. Arbetsmiljömässigt måste de hanteras med försiktighet.  

Sammantaget bedöms miljöeffekterna av de akrylatbaserade tätningsmedlen som små 
då de applicerats. 

Enkomponents polyuretan är lämpligt ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor 
på grund av medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att enkomponents polyuretan även är lämpat för situationer 
där styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. Slutligen är medlet lämpat för 
tätningssituationer med kraftiga vattenflöden dels på grund av att det polymeriserar vid 
kontakt med vatten, dels för att det ej är vattenlösligt och därför inte behäftas med 
utspädningsproblem. Vid extrema vattenflöden finns det dock en risk att medlet spolas 
ur berget innan reaktionen hinner starta. 

Härdad polyuretan anses generellt ha en god beständighet och är svårlösligt i vatten. 
Två produkter har en dokumenterad långtidsstabilitet varför de kan användas när krav 
på beständighet föreligger. För denna produkttyp har två risksituationer identifierats, 
avseende hälsa och miljö; isocyanater (MDI) då det gäller arbetsmiljö och 
lösningsmedlen dibutylftalat och dibutylmaleat med sina effekter på yttre miljö.  

Liksom vid all annan injektering i berg måste arbetsrutiner tillämpas vilka eliminerar de 
potentiella arbetsmiljöriskerna, i detta fall de tidigare nämnda arbetsmiljöriskerna för 
enkomponents polyuretan.  

Tvåkomponents polyuretan är lämpligt ur teknisk synvinkel för tätning av fina sprickor 
på grund av medlets goda inträngningsförmåga. Möjligheterna att styra 
härdningsförloppet medför att tvåkomponents polyuretan även är lämpat för situationer 
där styrning av injekteringsmedlets utbredning erfordras. Slutligen är medlet lämpat för 
tätningssituationer med kraftiga vattenflöden dels på grund av att det polymeriserar vid 
blandningstillfället, dels för att det ej är vattenlösligt och därför inte är behäftade med 
utspädningsproblem. Vid extrema vattenflöden kan tvåkomponents polyuretan vara att 
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föredra jämfört med enkomponents polyuretan, rent tekniskt, genom en snabbare 
gelningstid. 

Härdad polyuretan anses generellt ha en god beständighet och är svårlösligt i vatten. 

Produkter baserade på tvåkomponents polyuretan besitter liknande problem som 
enkomponents produkterna – men utan miljöproblemen förknippade med dibutylftalat 
och dibutylmaleat eftersom lösningsmedel inte ingår. Samtidigt som denna 
miljöproblematik avseende omgivningen försvinner, ökar betydelsen av 
arbetsmiljörelaterade risker eftersom tvåkomponents polyuretan kräver hantering av fri 
monomer MDI i större mängder än vid användning av enkomponents polyuretan. Av 
detta skäl har arbetsmiljöriskerna bedömts något större för tvåkomponents 
polyuretanprodukterna. 

Liksom vid all annan injektering i berg måste arbetsrutiner tillämpas vilka eliminerar de 
potentiella arbetsmiljöriskerna, i detta fall de tidigare nämnda arbetsmiljöriskerna för 
tvåkomponents polyuretan. 

7.3 Strategi vid tätning av bergtunnlar 
Ett syfte med detta arbete har varit att ta fram en strategi att användas av Vägverkets 
och Banverkets beställarombud. Strategin skall användas som stöd för planering av 
injekteringsinsatser vid tätning av berg och ger vägledning hur förekommande tekniska 
och miljömässiga krav bör hanteras. Denna strategi kan även användas vid tätning av 
lösa jordlager samt vid tätning av temporära konstruktioner t.ex. sponter. 

• Vid upphandling av entreprenader inom Vägverkets verksamhetsområde gäller 
Vägverkets regler för kvalitetssäkring [63], Vägverkets miljökrav [64] och gällande 
ATB:er (allmänna tekniska beskrivningar), exempelvis Tunnel 99 [14]. 

• Vid upphandling av entreprenader inom Banverkets verksamhetsområde gäller 
regler för miljöpolicy, riktlinjer vid val av kemiska produkter med avseende på 
hälso- och miljöfarlighet [65] och JärnvägsAMA – Banverkets komplement till 
AMA 83 [1].  

• Bedömning av utförarens miljö- och kvalitetsdokument skall göras. I dessa 
handlingar skall utföraren redogöra för hur miljö- och kvalitetsfrågor hanteras inom 
företaget med avseende på bl.a. organisatorisk uppbyggnad, kompetens och 
kontrollrutiner. 

• Baserat på rådande förutsättningar (ställda täthets- och miljökrav samt bergmassa) 
identifieras aktuell tätningssituation.  

• Val av tätningsmetod (injektering eller betonginklädnad) alternativt permanent 
infiltration som åtgärd för att upprätthålla grundvattennivån görs i ett tidigt skede av 
alla undermarksprojekt, baserat på en sammanvägd bedömning av tekniska, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter. Kravet på förundersökningarna måste dock 
sättas så högt att behoven av alternativa tätningsåtgärder som keminjektering med 
god säkerhet kan påvisas redan i utrednings- och planskedet. 

 

Vid val av injektering som tätningsmetod skall: 

• cementbaserade injekteringsmedel användas så långt det är tekniskt möjligt 
(granskade har generellt god beständighet och överblickbara miljöeffekter). 
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Egenskaper för aktuella cementbaserade medel samt styrande faktorer för vald 
injekteringsmetod skall väljas för att erhålla ett ”för situationen bästa 
injekteringsmetod/ medel”. Injektering med cementbaserade injekteringsmedel kan 
vid behov komma att genomföras i flera omgångar. 

 

Vid specifika förutsättningar där injektering med cementbaserade medel är otillräcklig 
(se kapitel 5.1.3) kan dock kemiska injekteringsmedel erfordras. Då skall följande 
beaktas: 

• Ett antal kemiska injekteringsmedel får ej användas p.g.a. konstaterade oacceptabla 
miljöeffekter. Vägverket har förbjudit all användning av tätningsmedlet Rhoca-Gil 
110/25 [49]. Produkter som innehåller akrylamid eller metylolakrylamid får tills 
vidare inte användas som injekteringsmedel i Vägverket, se 5.3.2. 

• Baserat på tätningssituation och tekniska och beständighetsmässiga 
bedömningsgrunder identifieras lämpliga kemiska injekteringsmedel. Beställaren 
gör i varje enskilt fall, tillsammans med utföraren, en bedömning av behovet av 
kemisk injektering med utgångspunkt från kunskapen om geologiska och 
hydrogeologiska data. 

• För valda kemiska injekteringsmedel görs objektsspecifika miljöriskutvärderingar 
m.a.p. bedömda miljöeffekter (miljöprofil) för aktuellt medel (bl.a. ekotoxikologiska 
och arbetsmiljömässiga data, se exempel i kapitel 5.3.2.2), bedömda mängder 
injekteringsmedel, bedömda mängder utläckande kemikalier/medel, 
spridningsvägar, aktuell recipient, etc. Vid arbete med kemiska eller biologiska 
ämnen som medför särskild fara för hälsa skall arbetsmiljöplanen innehålla en 
beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet, AFS 1999:3 
[9].  
 
För projekt där mindre mängder bedöms att användas, kan denna 
miljöriskutvärdering göras på en övergripande nivå med konservativa antaganden. 
Vid projekt där större mängder kemiska injekteringsmedel bedöms att användas 
skall en mer detaljerad miljöriskutvärdering genomföras, vilket exemplifieras i 
rapporten ”Södra Länken – medel och metoder för tätning, Kompletterande 
redovisning” [66]. 

• Baserat på en samlad avvägning utifrån funktionella, miljömässiga och 
kostnadsmässiga kriteria väljs det kemiska injekteringsmedel som är bäst lämpat för 
situationen. Vid detta val skall produktvalsprincipen/ substitutionspricipen gälla, 
d.v.s. skyldigheten för varje verksamhetsutövare att undvika sådana farliga ämnen 
och beredningar i form av kemikalier eller biotekniska produkter som kan ersättas 
med mindre farliga motsvarigheter. Beställaren godkänner utförarens användning av 
kemiskt injekteringsmedel efter prövning i varje enskilt fall.  

• Vid användande av kemiska injekteringsmedel som kan påverka omgivningen 
negativt skall beställaren kontakta tillsynsmyndigheten i förväg för att informera om 
bedömd användning (mängd), miljöriskutvärdering samt arbets- och 
provtagningsrutiner. Vid avvikelse från bedömd användning eller från framtagen 
miljöriskutvärdering skall tillsynsmyndigheten snarast underrättas.  

• Ett detaljerat kontrollprogram inkluderande uppföljningsrutiner skall utarbetas vid 
användning av omgivningsstörande kemiska injekteringsmedel. Förändringar av 
framtaget kontrollprogram kan göras efter samråd med tillsynsmyndigheten. 
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Programmet skall omfatta kontroll av omgivande grundvatten, 
länshållningsvatten och massor som kan antas vara kontaminerade av 
miljöbelastande restkomponenter från aktuellt injekteringsmedel. Analyser tas före 
och efter eventuella reningssteg och i förekommande sedimentationsbassängers 
sediment. Analyserna skall utföras av ett ackrediterat laboratorium. Halterna avgör 
hur detta sediment skall omhändertas. Synpunkter och råd om hantering av 
sedimenten inhämtas i varje enskilt fall från tillsynsmyndigheten. 

• Föreligger risk för spridning av potentiellt miljöskadliga ämnen till omgivningen 
skall eventuella reningsmetoder utvärderas och föreslås. 

• Tillsynsmyndigheten informeras, efter användandet, om använd mängd samt resultat 
från provtagningarna. En utvärdering av resultaten görs av projektledningen 
tillsammans med tillsynsmyndigheten. 
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9 Bilagor : Cementbaserade 
injekteringsmedel 

Bilaga 1 Selektiva data för olika cementsorter 

Produktnamn Maximal kornstorlek 
(µm)* 

andel fina 
partiklar 
(finsvans) 
(% <1µm) 

Specifik yta 
(cm2/g) 

Cementsort Innehåll : 
C3A (%) 

Cemsil Ca 80 (d99) 0    

Injektering 30 30 (d95) Ca 13 13 000 Portland  2 

Natural Prompt 20 (d98)  Ca 7 600 Prompt (franskt)  

Mauring Ca 4 000 (d99) 0    

MC-100 7 (d98) Ca 2 Ca 12 000 Slagg 42 

MC-300/Alofix MC 20 (d99) Ca 17 Ca 10 000 Portland 7 

MC-500 10 (d98) Ca 1 Ca 8 000 Portland/slagg 31 

Mikrodur P-X  6 (d95) Ca 21 19 000 Portland  

Mikrodur P-U 9,5 (d95) Ca 18 16 000 Portland 6 

Mikrodur P-F 16 (d95) Ca 14 12 000 Portland 6 

Makrodur R (fin) 30 (d95)   Portland  

Nittetsu, Colloid cement 40 (d99) Ca 4 6 000   

Nittetsu Superfine cement 10 (d99) Ca 3 9 200  Ca 26 

Rheocem 650/650R 40 (d99)  6 500 Portland 2,5 

Rheocem 800 30 (d99)  8 200 Portland 8 

Rheocem 900 15 (d99) 13 Ca 9 000 Portland  

RockU 9,5 (d95) Ca 18 16 000 Portland Ca 7 

Sika Injecto-106 40 (d95)  9 000   

Sika Injecto-114 24 (d95)  12 000   

Sika Injecto-190 9,5 (d95)   Portland  

SH cement 58 (d95)  5 500 Portland  

Spinor A12 12 (d98) Ca 16 5 500 Slagg Ca 25 

Spinor A16 16 (d98) Ca 14  Slagg Ca 23 

Spinor A32 32 (d99) Ca 7 5230  Ca 19 

Spinor E32 32 (d98) Ca 6 4700 Portland Ca 2 

Thermax (ej cement) 62 (d95)  15 600 ”Magnesium”  

Vicalpes-D 64 (d94) Ca 14 Ca 9 000 Prompt (franskt) Ca 10 

Ultrafin 12 12 (d95) Ca 20 22 000 Portland Ca 2 

* dxx  anger i procent den mängd material som passerat siktöppning med angiven 
maximal kornstorlek. 
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Bilaga 2 Typ av provning som har redovisats och dess referenser 

Produktnamn Provning för inträngningsförmågan Testreferenser  

Alofix MC Marshkon, Reometer Noteby (Norge) 

Cemsil  Romeriksporten 

Injektering 30 Reometer, Filterpump, Marshkon, NES-
apparat, Sandkolonn 

VUAB1, Hallandsås2, KTH3 

Natural Prompt Marshkon, Reometer leverantörens tester, KTH3 

Mauring  Romeriksporten 

MC-100, 300, 500 Reometer leverantörens tester 

Mikrodur P-X  Marshkon, NES-apparat, Filterpump, 
Reometer 

leverantörens tester, Hallandsås 
Romeriksporten, KTH 

Mikrodur P-U Marshkon, Reometer, Filterpump leverantörens tester, KTH, VUAB 
Romeriksporten 

Mikrodur P-F Marshkon, Reometer, leverantörens tester, KTH 

Makrodur Marshkon, Reometer leverantörens tester, KTH 

Rheocem 
650/650R 

Reometer, Filterpump, Marshkon, NES-
apparat 

VUAB, KTH, Hallandsås, 
Romeriksporten 

Rheocem 800 Reometer, Filterpump, Marshkon, NES-
apparat, Sandkolonn 

VUAB, KTH, Hallandsås, 
Romeriksporten 

Rheocem 900 Marshkon, NES-apparat Romeriksporten, Hallandsås 

Rock U Reometer, Filterpump, Sandkolonn, 
Marshkon 

KTH 

SH cement Marshkon, Reometer KTH 

Spinor A12 Reometer KTH, Romeriksporten 

Spinor A16 Marshkon, Reometer VUAB, KTH 

Spinor E32  Romeriksporten 

Thermax Reometer, Filterpump, Marshkon, NES-
apparat, Sandkolonn 

VUAB, Romeriksporten, KTH 

Vicalpes-D Marshkon, NES-apparat leverantörens tester, Hallandsås 

Ultrafin 12 Reometer, Filterpump, Marshkon, NES-
apparat 

VUAB, Hallandsås, Romeriksporten 

Ultrafin 12 
tillsammans med 
SENAD 

Reometer, Filterpump, Marshkon, NES-
apparat, 

Hallandsås, VUAB 

1VUAB : Vattenfallutveckling AB, Älvkarleby 
2via Banverket projekt Hallandsås 
3Avd Jord- och bergmekanik, KTH, Stockholm 
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Bilaga 2 Typ av provning som har redovisats och dess referenser( forts). 

Produktnamn Provning för hållfasthetstillväxt och sluthållfasthet Testreferenser  

Alofix MC Gelningstid Noteby 

Cemsil  Romeriksporten 

Injektering 30 Fallkonapparat, Tryckhållfasthet, Bindetid VUAB, KTH 

Natural Prompt Bindetid, Tryckhållfasthet leverantörens tester 

Mauring  Romeriksporten 

MC-100, 300, 500 Gelningstid leverantörens tester 

Mikrodur P-X  Tryckhållfasthet, Fallkon leverantörens tester 
Romeriksporten, KTH 

Mikrodur P-U Gelningstid, Tryckhållfasthet, Fallkon leverantörens tester, KTH, 
Romeriksporten 

Mikrodur P-F Gelningstid, Fallkon, Tryckhållfasthet leverantörens tester, KTH, 
VUAB 

Makrodur Gelningstid, Tryckhållfasthet leverantörens tester 

Rheocem 
650/650R 

Fallkon, Tryckhållfasthet VUAB, KTH, Romeriksporten 

Rheocem 800 Bindetid, Fallkon, Tryckhållfasthet VUAB, KTH, Romeriksporten 

Rheocem 900  Romeriksporten 

Rock U Fallkon KTH 

Spinor A12  Romeriksporten 

Spinor A16 Fallkon, Tryckhållfasthet VUAB, KTH 

Spinor E32  Romeriksporten 

Thermax Bindetid, Fallkon, Tryckhållfasthet VUAB, Romeriksporten, KTH 

Vicalpes-D Gelningstid, Tryckhållfasthet leverantörens tester 

Ultrafin 12 Fallkon, Tryckhållfasthet VUAB, Romeriksporten 

Ultrafin 12 
tillsammans med 
SENAD 

Fallkon, Bindetid Hallandsås, VUAB 

 



 88

Bilaga 3 Exempel på cementtillsatser, exklusive flytmedel 

Produktnamn Typ av tillsats Redovisat CAS-nr 1 Testreferenser 

Cementa Accelerator accelerator (kalciumnitrat) 10124-37-5 KTH 

Mikrodur 
Compound B 

retardator (naftalinsulfonat)) 77-92-9, 65977-15-1 KTH 

Grout Aid silikatstoft 69012-64-2 KTH, Hallandsås, 
leverantörens tester 

Intraplast-A  497-19-8  

Intraplast-Z expanderande (lignosulfater, 
karbonater) 

497-19-8  

Intraplast-EP expanderande (lignosulfater, 
karbonater) 

  

Intracrete-EH expanderande, retardator   

Meyco TCC 765 accelerator    

Sika Thixo-1 accelerator (Na-salt) 8002-33-3  

Sika Thixo-2 accelerator (Na-salt) 8002-33-3, 5329-14-6, 
96-49-1, 108-32-7 

 

Sika Thixo-3 accelerator (organiska 
karbonater) 

96-49-1, 108-32-7  

Senad LWC, VS 10 luftporbildare 87-69-4, 7732-18-5 VUAB, Hallandsås, MGG2 
1Anger ämnets identifikationsnummer i ”Chemical Abstract Service” [67] 
2Miljögranskningsgruppen Hallandsås 
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Bilaga 4 Kända flytmedel/vattenreducerare 

Produktnamn Typ Redovisat CAS-nr i varuinfo Testreferenser 

Cementa HPM melamin 64787-97-9, 9084-06-4, 50-00-0, 
55965-84-9 

* 

Cementa Flyt 92M melamin 64787-97-9, 50-00-0, 26172-55-4 * 

Glenium 51 polykarboxyleter 173659-56-8 CBI1, MGG 

HP-11 akrylbaserade polymer  CBI 

Intraplast-A  497-19-8 (natriumkarbonat) * 

Intraplast-HE 50 melamin 105-59-9  

Mighty M150 naftalen  CBI 

Pozzolth 475-S melamin 50-00-0, 64787-97-9 CBI 

Rescon I modifierande lignosulfonater 8061-51-6  

Rescon Cemflyt melamin 64787-97-9  

Rheobuild 1000 naftalen 50-00-0 * 

Rheobuild 2000 pf   * 

Rheobuild 3040 sampolymer  CBI, VUAB 

Sikament-14M melamin   

Sikament-FF40 melamin   

Sikament-FF86 melamin  * 

Sikament-100 melamin   

Sika InjectoCem-120 melamin   

SSP 20 polykarboxylater  * 

SSP-104 akrylbaserade polymer   

SSP-150 akrylbaserade polymer   

Tricosal BV 80   * 

V33 melamin 64787-97-9, 50-00-0 * 

1Cement- och Betonginstitutet, Stockholm 
*har används som flytmedel vid egenskapsprovningarna redovisade i bilaga 2 





10 Bilagor: Kemiska injekteringsmedel 
Bilaga 5 Silikater (3 av 7 kända) 

Produktnamn Leverantör CAS-nummer, för ingående beståndsdelar Testreferenser 

Dynagrout PPN A o B Askania AB 7558-80-7, 7664-38-2, 1067-25-0, 1344-09-8 MGG, Hallandsås, VUAB 

Glyoxal 40 Clariant/Hoechst 107-22-2, 50-00-0, 1344-09-8, 64-19-7 MGG, Hallandsås 

Gecedral Grout Vendico Chemical AB 11138-49-1, 1344-09-8, 1344-28-1, 1313-59-3 MGG, Hallandsås, KTH 

Olika härdare  syror alkalina salter organiska  

Sodium hydrogensulfat Kalciumklorid Formamide, Etylacefat, Ättiksyra, Glyoxal  

Fosforsyra Magnesiumsulfat Kalciumacelat, Aluminiumoxid, Natriumoxid  

Natriumvätefosfat Magnesiumklorid Etandial, Kalciumkarbonat  

Natriumvätesulfat Aluminiumsulfat Magnesiumkarbonat, Magnesiumoxid  

 

Produktnamn Redovisad : viskositet Redovisad : gelningstid (typiska värden) Redovisad : hållfasthet 

Dynagrout PPN A o B 5 mPas 50 – 120 min 35-50 kPa 

Glyoxal 40 - 4 – 70 min - 

Gecedral Grout 10-500 mPas 15 – 60 min 3-4 kPa 
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Bilaga 6a Akrylater (8 av 12 kända) 

Produktnamn Leverantör Redovisade CAS-nummer, för ingående beståndsdelar Testreferenser 

AC-400, AP-200, TE-300, KF-
500 

DeNeef, USA 7727-54-0, 102-71-6, 111-42-2, 13746-66-2, 999-61-1  

Alcoseal 568, Alcoseal A, C, CS Allied Colloids 102-71-6  

Befa Inject Q6 BEFA-system 97-86-9, 97-63-2, 94-36-0 MP1, SP2 

MEYCO P 301 + komponenter MBT Int 868-77-9, 97-90-5, 102-71-6, 7775-27-1  

MEYCO P 307 + komponenter MBT Sverige 868-77-9, 5205-93-6, 7775-27-1 Romeriksporten, BMG Engineering AG3, CBI 

Sika Injection-29 + komponenter Sika, Norge 868-77-9, 97-90-5, 26915-72-0, 6425-39-4  

Sika Injection-40 + komponenter Sika, Norge 868-77-9, 97-90-5, 7775-27-1, 102-71-6  

Rubbertite TPH, Tyskland 7775-27-1  
1Materialprovningsanstalten 

2Sveriges provnings- och forskningsinstitut 
3 ”Environmental risk assessment” av BMG Engineering AG, Zürich, Schweiz 
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Bilaga 6b Akrylater (8 av 12 kända), forts. 

Produktnamn Redovisad : 
viskositet/svällning 

Redovisad : gelningstid 
(typiska värden) 

Redovisad : 
beständighet/hållfasthet 

Övrig information som redovisas av leverantören 

AC-400, AP-200, TE-300, KF-
500 

3 mPas 30 min ”ogenomsläpplig och varaktig 
mot bakterier samt beständig 
mot svamp” 

 

Alcoseal 568 
Alcoseal A, C, CS 

4 mPas 1 – 20 min  krav på utrustningen beroende på gelningstiden, leverantören 
rekommenderar pilottester innan användande, lagringstid 6 mån, 
färdigblandad produkt ”färsk” 1-2 dagar. 

Befa Inject Q6 - 30 – 60 min ”beständig mot åldring och 
frysning samt har en hög 
hållfasthetsnivå” 

specialutrustning skall användas, kan användas vid temperaturer 
ner till – 15oC 

MEYCO P 301 + komponenter < 7 mPas 2 – 20 min (temperatur 
beroende) 

 kan användas vid temperaturer + 3 till + 40oC, tvåkomponent 
doseringspump skall användas, lagringstid 6 mån 

MEYCO P 307 + komponenter < 10 mPas 10 – 30 min beständigt enligt CBI / 0,4 
MPa 

kan används vid temperaturer ner till + 5oC, utrustningen rengörs 
med vatten, en tvåkomponent doseringspump av rostfri stål skall 
användas, lagringstid 6 mån 

Sika Injection-29 + komponenter 18 mPas / 10-50 % 40 min ”kan användas för permanenta 
konstruktioner” 

kan användas i en elektronisk enkomponent pump av material som 
ej korroderar, utrustning rengörs med vatten, blandas 2-3 min med 
300-400 rpm, lagringstid 9 mån 

Sika Injection-40 + komponenter 5-10 mPas 7 – 25 min − /  2-4 MPa kan användas vid höga tryck och temperaturer mellan + 1 till + 
30oC, kräver specialutbildad personal, lagringstid 12 mån 

Rubbertite 5 mPas 4 - 15 min   
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Bilaga 7a Polyuretan enkomponent (11 av 32 kända)  

Produktnamn Leverantör Redovisade CAS-nummer, för ingående beståndsdelar Testreferenser 

Beveseal W / Bevecat X Carbo Tech 9016-87-9, 3039-62-3, 108-32-7  

Flex 44 / Flexicat DeNeef 26447-40-5 (se TACSS) 

Meyco MP, 355 1K MBT, Int 9016-87-9, 280-57-9, 85-68-7, 108-01-0  

HydroActive Cut DeNeef USA 9016-87-9, 84-74-2, 61788-93-0  

HydroActive Flex LV (Flex 44 LV) DeNeef USA 101-68-8, 9003-11-6, 25727-16-4, 105-76-0, 61788-93-0, 84-74-2, 
68937-54-2 

 

HydroActive Flex SLV DeNeef USA 101-68-8, 25727-16-4, 105-76-0, 25190-06-1, 61788-93-0, 84-74-2, 
68937-54-2 

 

HydroActive Combi DeNeef USA 61788-93-0, 84-74-2, 68937-54-2  

Resfoam 1K-1(utgått ?) Rescon  101-68-8, 104-19-8, 84-74-2 CTH1 

Resfoam 1K-M Rescon 101-68-8, 108-32-7, 9082-00-2, 63469-23-8 Romeriksporten, Vattenhygientest2 

Spectec 20 SAGAB 026447-40-5 MGG, CTH1, SP, Vattenhygientest2 

TACSS 020/025 NF DeNeef 9016-87-9, 112-69-6, 84-74-2 MGG, CTH1, Romeriksporten, SP, 
Vattenhygientest2 

1Inst för geoteknik, Chalmers, Göteborg 
2Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen, Tyskland. Finns dokumenterat i Lindblom et al [25], 
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Bilaga 7b Polyuretan enkomponent (11 av 32 kända), forts.  

Produktnamn Redovisad : 
viskositet/expansion 

Redovisad : gelningstid 
(typiska värden) 

Redovisad : 
beständighet/hållfasthet 

Övrig information som redovisas av leverantören 

Beveseal W / Bevecat X 200-300 / 20-40 X -   

Flex 44 / Flexicat 1000-1200 2 – 8 min beständighet enligt SP / 0,2 
MPa 

en elastisk gel, skyddskläder 

Meyco MP, 355 1K 600 / 25-30 X 1 – 5 min  temperaturberoende, kan användas mellan + 5 till 40oC, skyddskläder, 
lagringstid 12 mån 

HydroActive Cut 120/ 6-7 X 2 – 20 min ”beständig mot de flesta 
organiska lösningar, alkal och 
mikroorganismer” / 6 MPa 

temperaturberoende, specialutbildad personal, utrustning av plast eller 
metall 

HydroActive Flex LV 650 3 – 8 min ”speciellt bra vid korrosiva 
miljöer” / 1 MPa 

temperaturberoende 

HydroActive Flex SLV 150-250 / upp till 25 X - ”kemiskt resistent, speciellt 
bra vid korrosiva miljöer” 

tål omväxlande avseende dels kalla och varma miljöer, dels torra och 
våta miljöer 

HydroActive Combi 500-700 3 – 8 min ”speciellt bra vid korrosiva 
miljöer” / 0,6 MPa 

temperaturberoende 

Resfoam 1K-1 400-800 / 10 X 1 – 15 min  temperaturberoende, blandningstemperatur +15 till + 20oC, starta 
arbetet med en olja genom systemet, vid användandet av produkten 
skall specialutrustning användas såsom högtryckstvätt, pump och 
rengöringsvätska, lagringstid 6 mån 

Resfoam 1K-M 400 / 10 X -  temperaturberoende, blandningstemperatur +15 till + 20oC, starta 
arbetet med en olja genom systemet, vid användandet av produkten 
skall specialutrustning användas såsom högtryckstvätt, pump och 
rengöringsvätska, lagringstid 6 mån 

Spectec 20 150 - beständighet enligt SP temperaturberoende 

TACSS 020/025 NF 25-130 2 – 20 min beständighet enlig SP / 4-12 
MPa 

fast gel, temperaturberoende, skyddskläder, vid användande av 
produkten skall speciell rengöringsvätska användas 



 96 

 

Bilaga 8 Polyuretan två-komponent (6 av 11 kända) 

Produktnamn Leverantör CAS-nummer, för ingående beståndsdelar Testreferenser  

Bevedan/Bevedol WF CarboTech 9016-87-9  

Meyco MP 355/A MBT, int 9016-87-9  

Multiseal DeNeef 009082-002, 112-15-2, 9016-87-9  

Sika Injection -20 Sika, Norge 9016-87-9, 77-58-7, 108-01-0  

SikaFix-T10 X Sika, Norge 9016-87-9, 77-58-7  

Wilkit DeNeef 101-68-8  

 

Bilaga 8 Polyuretan två-komponent (6 av 11 kända), forts 

Produktnamn Redovisad : 
viskositet/expansion 

Redovisad : gelningstid 
(typiska värden) 

Redovisad : 
beständighet/hållfasthet 

Övrig information som redovisas av leverantören 

Bevedan/Bevedol WF 300 / 2-4 X 1 – 15 min  / 15 – 28 MPa  

Meyco MP 355/A 200 / 2-4 X 1 – 20 min  temperaturberoende, skyddskläder, lagringstid 12 mån 

Multiseal 150-250 / 3 X 10 min   

Sika Injection –20 400-600 / 10-20 X 1 – 3 min  temperaturberoende, går att använda 
enkomponentspump till produkten 

SikaFix-T10 X 550 – 900 / 6-15 X 1 – 10 min  temperaturberoende, skyddskläder, lagringstid 12 mån 

Wilkit 450-1100 2 – 10 min  / 60 MPa  

 


