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Sammanfattning 
Norra länken är den norra delen av en ännu ofullständig ringled runt Stockholms innerstad 

och har sträckningen Karlberg – Värtahamnen. Hela Norra länken beräknas vara färdig-

ställd 2015. I dagsläget (2009) pågår bland annat utsprängning av bergtunnlarna, som ska gå 

delvis under Nationalstadsparken. Tunneldrivningen görs under grundvattenytan, vilket 

leder till att grundvatten läcker in i tunnlarna. Mängden vatten som kan tillåtas att läcka in, 

när tunnlarna är klara, regleras av en dom i Miljödomstolen. För att säkerställa att denna 

mängd inte kommer att överskridas, har tunnlarna delats in i olika mätområden. I dessa 

mäts det inläckande vattnets flöde regelbundet. Denna rapport syftar till att utreda hur ar-

betet med dessa mätningar fungerar och att analysera de eventuella problem som finns med 

dessa, samt att undersöka hur väl de satta kraven på inläckaget uppnås. 

Mätningarna av inläckagets flöde görs antingen med en pump eller i en så kallad mätdamm. 

En mätdamm anläggs tvärs tunnelriktningen. Den samlar det vatten som läcker in upp-

ströms mätdammen och möjliggör mätning av flödet i ett rör som släpper ut vatten genom 

dammen. Pumpar placeras i lågpunkter och möjliggör flödesmätning i slangens mynning. 

Flödesmätningarna utförs genom att man mäter hur lång tid det tar att fylla ett kärl med 

känd volym. 

Mätningarna under maj, juni och juli 2009 har visat på några mätområden med för högt 

inläckage. Dessa kommer man att försöka åtgärda genom ytterligare tätning i de fall bygg-

ledningen anser det nödvändigt. 

Metoderna, som används för mätning och uppsamling av det inläckande grundvattnet, har 

det visat sig vara en del problem med. En stor del beror på projekteringen, som inte har 

presenterat bra lösningar på hur inläckaget ska mätas. Detta, tillsammans med att inläckage-

frågan ofta inte blir prioriterad, gör att man ibland kan skönja ett bristande engagemang för 

den. I sådana fall finns risken att mätningarna inte blir pålitliga. Rapportens viktigaste slut-

sats blir därför att projektören måste ta nya grepp i frågan om grundvatteninläckaget och 

hur det ska mätas. I annat fall kommer man att ställas inför samma problem i nästa stora 

tunnelprojekt.  

I övrigt finns det en del mindre åtgärder, som kan göras för att förbättra noggrannheten i 

mätningarna. Exempel på detta är förbättrade rutiner för underhållet av mätanordningarna 

och installation av färister vid tunnelmynningarna, för att undvika att dagvatten rinner in.  
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Inledning 
Att grundvatten läcker in har alltid varit ett problem vid tunnelbyggen. Förr sågs problemet 

mest utifrån själva tunnelns synvinkel. Inläckande vatten behövde pumpas bort, för att 

undvika översvämning och att droppande tak gav istappar, som riskerade att falla ner mot 

tunnelns vägbana. På senare år har dock samhället allt mer även börjat uppmärksamma den 

påverkan på omgivningen, som ett tunnelbygge kan medföra. Det inläckande grundvattnet 

utgör inte bara ett problem för bygget och driften, utan också för byggnader och växtlighet 

på markytan. Inläckaget kan ge upphov till en avsänkt grundvattenyta, vilket kan ge sätt-

ningar i husgrunder, sinande brunnar och påverkan på vegetationen. 

Tunnelbyggarna gör naturligtvis sitt bästa för att täta så gott det går, exempelvis genom att 

injektera berget med till exempel cement. Men det kommer alltid att läcka in lite vatten i 

tunneln, oavsett vilka tätningsåtgärder som genomförs. Då är det viktigt att få kontroll över 

hur mycket vatten som faktiskt läcker in i tunneln. Därför har man försökt utveckla mät-

metoder för detta. Byggherren har alltid haft domstolsbeslut, så kallade vattendomar, att ta 

hänsyn till. I en sådan ger domstolen byggherren tillstånd att leda bort inläckande grundvat-

ten under kontrollerade former, det vill säga att den specificerar den tillåtna mängden bort-

lett vatten och anger ett riktvärde för totalt inläckage av vatten. Att få fram en effektiv och 

billig metod för att mäta inläckaget har dock alltid varit ett problem. De metoder som har 

använts har ofta gett alltför osäkra resultat (om de alls har fungerat). Denna rapport försö-

ker med utgångspunkt i dagsläget i Norra länkens bergtunnlar att belysa denna fråga. 

 

 
Figur 1. Norra länken med entreprenader. Denna rapport fokuserar på NL 33, 34 och 35, det vill säga 

bergtunnlarna (Bildkälla: Konsult- och entreprenadindelning, 2009). 
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Bakgrund till Norra länken 
Norra länken är, tillsammans med Södra länken och Essingeleden, en del av en än så länge 

ofullständig ringled runt Stockholms innerstad. Sträckan mellan Karlberg och Norrtull in-

vigdes redan 1991, men först 2006 påbörjades bygget av den resterande delen av Norra 

länken mellan Norrtull och Värtahamnen. Hela sträckningen beräknas vara klar 2015. Då 

kommer den hårt trafikerade Valhallavägen att avlastas och Björnnäsvägen genom Lill-

Jansskogen att stängas för biltrafik. Bygget är uppdelat i ett flertal entreprenader och består 

till största delen av bergtunnlar under Nationalstadsparken. Tunnlarna anpassas för att i 

framtiden eventuellt kunna koppla ihop Norra länken med Södra länken genom att den så 

kallade Österleden byggs (Informationsbroschyr, Vägverket, 2006). 
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Syfte 
Syftet med den här rapporten är att utreda hur arbetet med att mäta grundvatteninläckage i 

Norra länkens bergtunnlar fungerar. I detta ligger att undersöka hur väl de satta kraven på 

inläckaget uppnås, och att analysera de problem som finns med dagens metoder för mät-

ning och uppsamling av inläckt vatten, för att kunna föreslå hur de kan förbättras. Det in-

begriper också möjligheten att föreslå helt nya metoder för att hantera frågan om inläckan-

de grundvatten. Rapporten kan också ses som en erfarenhetsåterföring från Norra länkens 

inläckagemätningar till framtida projekt. 

Rapporten begränsar sig i huvudsak till den del av tunnelbygget som omfattar den del av 

tunnelbygget som sker innan vägbanan anläggs. Ett avsnitt har dock vikts åt att se framåt 

mot hur mätningar kan genomföras när vägbanan börjar anläggas och framöver. 

Metod 
Underlaget till den här rapporten består till största delen av intervjuer med anställda på 

Norra länkens byggledningskontor, främst byggledare. Utöver detta har jag också gjort 

egna iakttagelser i tunnlarna, bland annat av hur flödesmätningarna går till och av mätom-

rådenas uppbyggnad. Även Vägverkets arbetshandlingar och ritningar för Norra länken har 

studerats. 

Definitioner 
I denna rapport har jag valt att skilja på begreppen ”mätmetoder” och ”uppsamlingsmeto-

der”. Med ”mätmetod” avser jag sättet att mäta flödet, exempelvis med en automatisk flö-

desmätare eller med hink och klocka. Med ”uppsamlingsmetod” avser jag däremot själva 

mätdammen eller pumpanordningen (med tillhörande pumpgrop och uppsamlingscontai-

ner).  

I rapporten används orden ”mätdamm” och ”mätvall” synonymt. 

NL 33, NL 34 och NL 35 är namnen på olika entreprenader. 
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Krav i handlingar och kontrakt 

I arbetshandlingarna för varje entreprenad finns specificerat hur kontrollen av det inläck-

ande grundvattnet ska ske. Syftet med kontrollen är att verifiera injekteringsresultatet så att 

man klarar de krav på maximalt vatteninläckage som finns för tunnlarna (Arbetshandling 

för NL, 2006). 

Entreprenören ska enligt arbetshandlingarna dagligen mäta skillnaden mellan hur mycket 

vatten som tillförs tunnlarna på grund av arbeten i dem och hur mycket vatten som pum-

pas ut, vilket ger ett värde på det totala inläckaget av grundvatten i tunneln. Detta värde får 

inte överskrida de krav på värden som satts (se nedan). Kontrollen ska utföras under en 

arbetsdag, så att mätningen tar hänsyn till så många arbetsmoment som möjligt (Arbets-

handling för NL, 2006). 

För att mäta inläckaget i olika delar av tunnlarna ska man använda sig av mätdammar, som 

ska placeras ut med ungefär 200 meters mellanrum i tunnlarna. En mätdamm är en tät mur 

på tunnelbotten tvärs tunnelriktningen. Det vatten som tränger in i tunneln uppströms 

mätdammen samlas upp och släpps igenom ett rör i muren, vilket möjliggör mätning av 

flödet. Mätdammarna ska byggas i enlighet med handlingen ”Teknisk beskrivning” (se bila-

ga B för ritning) och entreprenören ska sköta och underhålla dem under entreprenadtiden, 

så att mätvärdena för flödena inte försämras (Arbetshandling för NL, 2006). 

I miljödomen har det för driftskedet satts ett riktvärde på ett maximalt inläckage av grund-

vatten med ett årsmedelvärde på 10 l/s eller totalt 300 000 m3/år för hela Norra länken. 

Under byggtiden är det viktigt att man håller sig inom rimliga värden och att områden, som 

är känsliga för grundvattensänkning, inte påverkas av detta. Därför har Vägverket för bygg-

skedet satt upp egna krav på maximalt inläckage av grundvatten sektionsvis, där hänsyn 

också tas till hur mycket vatten som tillförs via konstgjord och naturlig infiltration. Dessa 

krav gäller under såväl byggskede som för de färdiga tunnlarna, inklusive vertikalschakt och 

borrhål med mera. Tunneln har således delats in i olika tätningsklasser 1-3, där klass 1 mot-

svarar ett inläckage av grundvatten på 1,5 l/min/100 m tunnel, klass 2 motsvarar 2,5 

l/min/100 m, klass 3 motsvarar 4 l/min/100 m. Dessa krav gäller för mätningar som gjorts 

i mätdammarna, vilka ska utföras minst två gånger per månad i varje mätdamm. När man 

genomför mätningarna får ingen aktivitet som orsakar vattenutsläpp ha pågått i tunnlarna 

under de senaste 24 timmarna. Entreprenören ska dessutom ha besiktigat och åtgärdat sina 

vattenledningar före mättillfället så att inget vatten kan läcka från dem och påverka mät-

ningen (Arbetshandling för NL, 2006). 

Entreprenören ska fortlöpande dokumentera mätresultaten och redovisa dessa till beställa-

ren inom ett dygn efter mätningen.  

När det gäller mätningen av tillfört och utpumpat vatten ska entreprenören redovisa:  

 Total mängd uppmätt vatten, både tillfört och utpumpat, för mätperioden. 

 Under hur lång tid som mätningen pågår. 

 Hur lång tunnelsträckning som mätningen gäller. 
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 Beräknat inläckage för denna sträcka. 

 Övrigt som är av vikt för tolkningen av mätvärdena, till exempel regn och inflöden 

av dagvatten. 

När det gäller mätningarna i mätdammar ska entreprenören redovisa:  

 Läge för aktuell damm. 

 Uppmätt mängd vatten. 

 Under hur lång tid mätningen pågår. 

 Beräknat inläckage per 100 m tunnel för den del av tunneln som mätdammen täck-

er in. 

 Övrigt som är av vikt för tolkningen av mätvärdena, till exempel regn och inflöden 

av dagvatten. 

 Mätdammens funktion och status. 

Om kraven på inläckage överskrids i hela eller i delar av tunneln ska beställaren anvisa åt-

gärder, för att säkerställa att kraven uppfylls. Detta innebär vanligtvis efterinjektering (Ar-

betshandling för NL, 2006). 

Mätområden 
Ett mätområde är ett begränsat område i tunnelsystemet, i vilket inträngande vatten rinner 

ner till en uppsamlande anordning. Denna anordning är i dagsläget i Norra länken antingen 

en mätdamm i en sluttning eller en pump i en lågpunkt. I de flesta fall används mätdam-

mar, då detta är den i handlingarna föreskrivna anordningen. 

Mätdammar 
Att mätdammarna (mätvallarna), och därmed mätområdena, placeras på väl genomtänkta 

platser är mycket viktigt för kvaliteten på mätningarna. Var denna placering är, får man se 

från fall till fall utifrån de lokala förutsättningarna. Det är upp till beställaren att besluta var 

mätområdena ska avgränsas med en mätdamm och avsteg från ritningarna (till exempel 

ritning 400 B 0295 i arbetshandlingarna) har i många fall gjorts. Att mätdammarna ska an-

läggas med 200 meters mellanrum, som det står i arbetshandlingarna, är något som man 

ofta inte alls har brytt sig om. Man har istället i de flesta fall tänkt om helt och placerat dem 

där man funnit det mest effektivt, ur antingen produktionssynpunkt eller mätkvalitetssyn-

punkt eller både och (Ekenberg och Harryson, 2009).  

I flera fall har man tagit hänsyn till produktionen på så sätt, att man har flyttat planerade 

dammar för att kunna bygga dem när det vanliga arbetet ligger nere under sommarsemes-

tern. I annat fall skulle arbetet med att bygga mätdammarna vara i vägen för den övriga 

verksamheten. Denna anpassning har lett till att en del mätdammar har byggts eller är pla-

nerade på platser, där det var eller är bästa möjliga läget att bygga på under den aktuella 

sommaren. När det gäller byggande av mätdammar går produktionen alltid före, för annars 

skulle det bli orimligt dyrt. (Delehag, 2009).  
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Somliga mätdammar har också uteblivit på grund av att deras placering på ritningarna varit 

på uppenbara höjder, där inget vatten kan tänkas strömma förbi, till exempel i tunnel 413 

sektion 1/105 och i tunnel 414 sektion 0/725. Detta har gjort att man har kunnat spara in 

på kostnaderna för dessa troligen onödiga dammar. Det har dock i minst ett fall (tunnel 

413 sektion 0/925) hänt att man har byggt en mätdamm på en höjd mot bättre vetande, 

bara för att uppfylla kontraktet, som kräver att ett visst antal mätdammar byggs (Ekenberg, 

2009). 

Pumpar 
Innan några mätdammar har byggts, använder man sig istället av pumpar i lågpunkter för 

att mäta flödet i tunnlarna. Vattnet pumpas då till en container, där det får avge sediment, 

varefter det pumpas vidare och slutligen upp ur tunneln. Flödet mäts då i slangens mynning 

ovanför karet. I NL 34 kommer man förmodligen att fortsätta med pumpar på vissa ställen, 

även om mätdammar mycket väl kan byggas. Detta för att byggledningen anser att invester-

ingen i en mätdamm, som får stå några månader innan den ska tas bort, inte är värd peng-

arna (Ekenberg, 2009). 

 

 
Figur 2. Mätdamm under konstruktion i NL 35. (Foto: Linus Levinson, 2009). 

Mätdammens konstruktion 
När byggledningen bestämt att och var mätdammen ska byggas, ser man till att dammen 

placeras så att den hamnar på randen ovanför en svacka (som uppkommer med jämna mel-

lanrum när man spränger). Detta ger, trots att dammen är låg, en god fallhöjd, så att det blir 

enkelt att mäta. Före gjutningen ser man till att använda tätt med bergdubb så att dammen 

inte ska tryckas upp vid senare injektering. Man ser också till att i konstruktionen skapa 

vertikala hål, som borrkronorna passar i, så att man kan borra för injekteringen i berget 
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under dammen. Sedan sker gjutningen med betong, varefter injekteringshålen borras (cirka 

3 meter). I dessa konsolideringsinjekterar man, för att förhindra att vatten läcker under 

muren i sprickor i berget. I gränsen mellan betongen och bergytan kontaktinjekterar man 

sedan. Som en sista säkerhetsåtgärd för att få det riktigt tätt trycks betong ut genom slangar 

i muren (Harryson, 2009). 

 
Figur 3. Fyllning runt färdiggjuten mätdamm. (Foto: Linus Levinson, 2009). 

Det finns erfarenheter från tidigare tunnelprojekt, som visar att det finns risk att mätdam-

men spricker eller börjar läcka i kontaktytan med berget på grund av att konstruktionen 

inte har tätats ordentligt. I sådana fall ger naturligtvis mätdammen opålitliga mätvärden 

(Samuelsson, 2007). Denna felkälla hoppas man har eliminerats i Norra länkens mätdam-

mar med hjälp av den extra tätning som genomförts (Harryson, 2009). 

De mätdammar som byggs är avsedda att vara temporära. När vägbanan anläggs i ett sena-

re skede kommer de att rivas. Då är det meningen att problemen med grundvatteninläckage 

ska vara åtgärdade och kraven uppnådda (Liszka, 2009). 

Dagens mätmetod 
I dagsläget genomförs mätningar av inläckande grundvatten i de tre entreprenadområdena 

NL 33, NL 34 och NL 35 varannan vecka i slutet på helgen, när det varit uppehåll på arbe-

tet, så att inte något tillfört vatten ska störa mätvärdena. I NL 35 är dock uppehållet för 

kort för att man ska kunna lita på mätvärdena, men byggledningen och entreprenören mä-

ter ändå vid alla mätdammar (även om rapporteringsansvarig i slutändan endast använder 

sig av skillnaden mellan in- och utflöden av färskvatten och avlopp för att bestämma 

grundvatteninträngningen, som då blir ett genomsnitt för hela NL 35) (Mårtensson, 2009).  

Att helt avstå från att göra en sektionsindelad inläckagemätning och endast förlita sig på 

skillnaden mellan in- och utpumpat vatten har dock sina risker. Erfarenheter från andra 
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projekt visar att en sådan metod kan leda till att man istället inte har någon aning alls om 

var det läcker för mycket. I sådana fall har man tvingats till att i efterhand anlägga mät-

dammar, för att hitta de områden där botteninjektering bör ske (Liszka, 2009). 

 
Figur 4. Flödesmätning i mätdamm. (Foto: Johan Spross, 2009). 

Mätmetod för dammar och pumpar 
Mätningarna i Norra länken utförs med hink och klocka. Hinken sätts under röret i mät-

dammen eller vid pumpens slangs mynning. Vid större flöden mäter man hur lång tid det 

tar att fylla en tolvlitershink (NL 33 och NL 34) eller en tjugolitershink (NL 35) och vid 

mindre flöden mäter man hur mycket vatten som rinner förbi på en minut i ett treliterskärl 

med halvlitersgradering. För att få ytterligare noggrannhet mäter man överskottet över sista 

halvlitern i ett mätglas. I NL 35 används dock inget mätglas för de mindre flödena, utan där 

gör man som vid större flöden, fast med ett mindre kärl på tre liter. 

Förutom att mäta flödet vid mätdammar och pumpar, avläses också de flödesmätare som 

registrerar in- och utgående vatten i tunneln (förutom dagvatten som rinner in på vägbanan 

i arbetstunnlarna, detta vatten mäts i dagsläget inte alls).  

Mätningarna ska enligt arbetshandlingarna utföras av entreprenören och beställaren ska 

beredas möjlighet att medverka. Dock står det specificerat i handlingarna att mätningarna 

ska utföras i mätdammar, vilket innebär att entreprenören inte är bunden att mäta de ställen 

där pumpar används. I NL 33 och NL 34 mäter dock entreprenören både vid mätdammar 

och pumpanläggningar och en byggledare medverkar från beställarsidan.  

I NL 35 sker detta allt som oftast, men med enstaka undantag. I dessa fall har byggledaren 

fått sköta alla flödesmätningar på egen hand. En viss brist på engagemang kan här skönjas 

från entreprenören i NL 35. Fördelen med att entreprenören utför mätningarna är att pro-

blem och brister av underhåll då blir synliga för entreprenören. 
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Efter mätningen skriver byggledaren in resultatet i ett Excel-dokument som skickas vidare 

till den som byggledningen har utsett att sammanställa alla inläckagemätningar. Detta pre-

senteras sedan som liter inläckt grundvatten per minut för alla mätområden och kan jämfö-

ras med Vägverkets tätningskrav som anges i l/min/100 m. Denna rapportering ska däref-

ter utgöra ett underlag för beslut om efterinjektering. 

Beräkningspraxis för tunnellängd 
Vid beräkning av flödet per 100 meter tunnel spelar det naturligtvis roll hur man beräknar 

denna längd. I Norra länken räknar man in inte bara längden på de större tunnlarna för 

biltrafik, utan även driftutrymmena och utrymningsvägarnas längd tas med. Detta kan tyck-

as märkligt, då dessa har betydligt mindre bredd och höjd än biltunnlarna och därför borde 

ha mindre mängd inläckande grundvatten (Mårtensson, 2009). Hänsyn borde dock tas till 

tunnlarnas olika diametrar, för att få mer representativa värden (Liszka, 2009). 

Felkällor i mätmetoden 
Mätningar med hink och klocka må kanske vara en något omodern metod, men den är 

relativt driftsäker, då den inte bygger på något avancerat mätinstrument, som kan vara fel-

kalibrerat eller felinstallerat. Felkällan för hink och klocka-metoden ligger istället i själva 

mätningen. Särskilt vid stora flöden kan det vara svårt att få en exakt rätt tidpunkt på när 

hinken är fylld, eftersom det då går väldigt fort att fylla en hink.  

Ett annat problem som har uppdagats är när man låter pumpa vatten mellan olika mätom-

råden på vägen upp ur tunneln. I teorin bör detta inte ställa till med några problem; för att 

få fram det verkliga flödet för ett visst område är det bara att, från det uppmätta flödet, dra 

bort det flöde man själv låtit pumpa dit. Vid ett ställe (se Bilaga A, NL 34 mätvall L) har 

dock det ditpumpade vattnets flöde varit så mycket större än områdets egna, att det egna 

flödet helt har drunknat i det ditpumpade. Osäkerhetsfaktorer vid mätningarna (till exem-

pel missbedömning av tiden för att fylla hinken med någon sekund) har då givit ett negativt 

flöde för det aktuella området, vilket naturligtvis är omöjligt. Detta problem har dock nyli-

gen åtgärdats, genom att man låter pumpa vattnet direkt till pumpgropen (vid NL 34, mät-

vall C) (Hedberg, 2009). 

Utrymningsvägarna kan vara en annan osäkerhetsfaktor i beräkningarna. Eftersom de 

kopplar samman olika tunnlar är de också möjliga strömningsvägar för vatten. Det finns 

alltså möjlighet för vatten i sulan i en tunnel att via en utrymningsväg rinna till en annan 

tunnel och därmed eventuellt även till ett annat mätområde. I detta mätområde får man då 

ett för högt flöde, medan det blir för lågt i det andra mätområdet. Hur mycket vatten det 

kan handla om är något som man måste bedöma från fall till fall, efter att ha sett hur tun-

neln ser ut i verkligheten, det vill säga om något vatten kan tänkas rinna in i utrymningsvä-

gen. Idag har ingen sådan bedömning ännu gjorts, utan man antar att inget vatten rinner ut 

ur mätområdena på detta sätt (Holmstedt, 2009). Liknande problem har även konstaterats 

vid inläckagemätningarna som gjordes under byggandet av Södra länken (Samuelsson, 

2007). 
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Uppfylls kraven i handlingarna? 
Denna bedömning baserar sig på mätningar gjorda 3/5, 31/5, 14/6, 28/6, 12/7 och 26/7 

år 2009. På grund av missöden vid mätningar, regn och trasiga, läckande slangar har inte 

alla mätområden mätts vid alla mättillfällen. Mätningar har gjorts under överinseende av 

byggledare, vilka också förvarar mätprotokollen (Mätprotokoll NL 33, NL 34, 2009). 

Mätområdena betecknas efter numret på den tunnel de ligger i, tillsammans med numret på 

deras mätdamm/mätvall (till exempel 301 Mätvall 1). Bokstaven före mätområdets namn 

anger var området återfinns på kartorna i Bilaga A. Observera att även områden med bara 

en pump kallas ”mätvall” av praktiska skäl.  

Det högsta tillåtna värdet baserar sig på de tätningsklasser (mätt i l/min/100 m) som Väg-

verket har satt upp i sina arbetshandlingar. Eftersom värdena är beroende av tunnellängden 

ökar det tillåtna värdet ju längre tunneln blir (Mårtensson: Redovisning, tillåtet inläckage, 

2009). 

Rött står (både i tabellerna och på kartorna) för ”bedöms överskrida gränsvärde” och grönt 

för ”bedöms klara gränsvärde”. Gult står för ”tveksamt”/”svårt att bedöma i dagsläget”. 

Kommentarer och bedömningar redovisas nedan område för område. 

 

Entreprenad NL 33 

NL 33 B – 391 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 
4,2  5,4 

102,8 

(regn) 
5,5  6,0 

Tillåtet flöde [l/min] 1,5  1,5 1,5 1,5  1,5 

 

Detta område ligger en bra bit över gränsvärdet. Detta är välkänt och ett beslut har tagits 

att inte göra något åt detta, eftersom det är en arbetstunnel och grundvattennivån är stabil i 

området. 

NL 33 C – 302 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 4,1 4 1,4 4,6 6,0  6,4 

Tillåtet flöde [l/min] 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4  6,4 

 

I detta område varierar flödet kraftigt, men det ligger oftast under. Därför klassar jag det 

som godkänt. Vad variationen beror på är för mig okänt. 
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NL 33 D – 302 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 4,0 5,1 2,7 2,7 2,0  5,5 

Tillåtet flöde [l/min] 7,4 8,9 9,2 10,6 10,6  13,4 

 

Detta område är ett av de torraste och klarar gränsvärdet vid samtliga mättillfällen. 

NL 33 E – 311 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 
4,6 11,1 7,0 

33,4 

(regn) 
 4,7 4,4 

Tillåtet flöde [l/min] 3,6 3,6 3,6 3,6  3,6 3,6 

 

Detta område har vid flera tillfällen fått mycket höga mätvärden. Troligen har det flödat in 

dagvatten ovanpå vägbanan i arbetstunneln. De två sista mätningarna i juli uppges dock ha 

gått bra, varför det korrekta värdet förmodligen ligger runt 4-5 l/min, vilket är strax över 

det tillåtna värdet.  

NL 33 F – 311 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 
7,5 6,0 5,8 

9,1 

(regn) 
7,0 7,3 6,9 

Tillåtet flöde [l/min] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Detta område ligger över gränsvärdet i samtliga mätningar och är ett av de blötare. 

NL 33 G – 313 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 4,0   2,5  0,8 1,0 

Tillåtet flöde [l/min] 1,1   1,1  1,1 1,1 

 

Gränsvärdet överskreds i de två mätningarna i maj och juni, men i de två sista mätningarna 

i juli (som jag anser mest tillförlitliga) har området legat under gränsvärdet. Därför klassar 

jag området som godkänt. 
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NL 33 H – 313 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 3,6 0,9 0,9 1,0 1,25 1,3 1,4 

Tillåtet flöde [l/min] 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

 

Detta område klarar gränsvärdet vid nästan alla mätningar som är gjorda. Därför klassar jag 

området som godkänt. 

NL 33 I – 313 Mätvall 3 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 6,8 6,1 5,9 4,5 6,0 7,1 7,1 

Tillåtet flöde [l/min] 7,4 7,8 8,1 8,1 7,7 >7,7 8,9 

 

Detta område blev ombildat i och med genomslaget i tunnel 313 den 17/6. Det verkar som 

om området har blivit blötare sedan efter genomslaget. Detta kan ha sin förklaring i att 

mätområdets avgränsning norrut nu endast består av en pump på en plats som inte är en 

lågpunkt, utan bara början på ett flackare parti. Jag anser det sannolikt att det rinner in en 

okänd mängd vatten norrifrån till detta område. Denna mängd är dock inte tillräckligt stor 

för att området ska överskrida gränsvärdet. 

NL 33 J – 301 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 2,5 1,1 1,4 2,3 4,4  0,8 

Tillåtet flöde [l/min] 6,0 7,0 8,2 8,3 8,4  7,2 

 

Detta område är ett av de torraste och klarar gränsen med god marginal i samtliga mätning-

ar. Minskningen i det tillåtna värdet 26/7 förklaras av genomslaget i U355. Denna tunnel 

räknas nu till ett annat mätområde. 

 

Entreprenad NL 34 

NL 34 A – 413 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min]  5,5 5,4 5,0 6,9 5,5  

Tillåtet flöde [l/min]  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  
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Detta område klarar gränsvärdet vid nästan alla mätningar som är gjorda. Därför klassar jag 

området som godkänt. 

NL 34 B – 414 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 7,5 7,6 5,7 8,0 7,5 8,4  

Tillåtet flöde [l/min] 5,7 5,8 6,0 6,0 6,2 6,3  

 

Detta område ligger precis över gränsvärdet i de flesta mätningarna, men det verkar ligga 

där relativt stabilt. Området får underkänt. 

NL 34 C – 492 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 
2,0 2,0  

2,9 

(regn) 
1,4 0,8  

Tillåtet flöde [l/min] 5,5 5,5  5,5 5,5 5,5  

 

Detta område ligger i en arbetstunnel och håller sig under gränsvärdet. 

NL 34 E – 314 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 13,6 7,0 7,9   8,3 10,0 

Tillåtet flöde [l/min] 5,3 <6,0 6,0   7,3 7,3 

 

Detta är ett område där man har observerat inläckage och problemet är känt. Berget är 

sämre och innehåller mer vatten. Samtliga mätningar ligger över gränsvärdet. 

NL 34 F – 414+311 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 14,7  9,9 22,2 15,6 24 18,7 

Tillåtet flöde [l/min] 13,2  13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

 

Detta är ett känt problemområde och åtgärder har utförts i form av efterinjektering. Det 

ska förhoppningsvis minska inläckaget. De närmast påföljande mätningarna kommer att 

visa om någon effekt har uppnåtts. Till dess får området underkänt. 
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NL 34 G – 413 Mätvall 2 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 0 0 0 0 0 0 0 

Tillåtet flöde [l/min] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Denna mätdamm har dumt nog placerats i närheten av en vattendelare och har därför alltid 

varit helt torr. Inget synligt flöde syns således. 

NL 34 H – 413 Mätvall 3 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 16,4 13,8 14,8 13,6 14,4  18,0 

Tillåtet flöde [l/min] 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3  8,3 

 

Detta område tycks vara ett med problem. För tillfället håller en riktig mätdamm på att 

gjutas för att ersätta den pump som funnits hittills. Om inte pumpen mätt helt felaktigt lär 

de höga flödena, på uppemot det dubbla jämfört med gränsvärdet, bestå även i framtiden 

om inga insatser görs. 

NL 34 I – 312 Mätvall 1 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 4,8 4,8 4,4  3,4 4,4 5,3 

Tillåtet flöde [l/min] 3,7 4,7 5,4  7,2 8,0 8,0 

 

Detta område klarar gränsen med marginal i de senaste mätningarna. Det beror förmodli-

gen mycket på att man på slutet kommit in i en del, där kravet på inläckaget inte är lika hårt 

som i övriga delar av Norra länken. 

 

 

NL 34 J – 313 Mätvall 4 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min] 4,0 2,4 3,4  4,5 2,6 2,3 

Tillåtet flöde [l/min] 2,3 2,9 3,1  4,6 4,6 4,6 

 

Mätningarna i maj är gjorda med pump i en relativt flack tunnel, varför jag anser dem lite 

osäkra. Efter genomslaget 17/6 2009 gjordes mätområdet större i och med att pumpen 

flyttades. Det finns dock nu en risk att vatten passerar den och därför hamnar i NL 33 I – 
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313 Mätvall 3, där flödet plötsligt ökat efter genomslaget. Därför klassar jag områdets sta-

tus som okänd. 

NL 34 L – DU 462 + Mellantunnel 

 

Datum för mätning 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 12/7 26/7 

Uppmätt flöde [l/min]      3,5 2,8 

Tillåtet flöde [l/min]      6,0 6,0 

 

I detta område har inläckaget fram tills juli inte gått att mäta på grund av en felaktigt dragen 

slang som haft sin mynning omedelbart ovanför mätdammen och vars flöde var så stort att 

detta områdes vatten inte gick att beräkna fram (se även avsnitt ”Felkällor i mätmetoden” 

ovan). Det två mätvärden som finns ligger dock under gränsvärdet med god marginal. En 

del vatten kan dock utan att mätas möjligen rinna direkt ner i den stora pumpgrop som 

finns anlagd inom området (från gropen pumpas vattnet sedan direkt ut ur tunneln). Om 

detta är fallet, och om mängden är betydlig, är dock okänt. Området får därför godkänt 

men med viss reservation. 

Entreprenad NL 35 
I denna entreprenad har arbetena pågått även på helgerna, varför de föreskrivna uppehållen 

för mätningar uteblivit. De mätvärden som man har använt sig av grundar sig därför helt på 

skillnaden mellan in- och utpumpat vatten, med hänsyn tagen till den infiltrationsanlägg-

ning som anlagts (Mårtensson: Redovisning, tillåtet inläckage, 2009). 

Datum avläsning 3/5 17/5 31/5 14/6 

NL 35 inläckage 37,7 30,7 39,5 43,7 

Infiltrationsanläggn. -8,3 -8,2 -8,2 -8,6 

Totalt NL35 [l/min] 29,4 22,5 31,3 35,1 

Tillåtet NL 35 [l/min] <21,9 21,9 <26,6 26,6 

 

Sammanfattning av grundvatteninläckaget för bergtunnlarna 
Mätningarna utskiljer några tunnlar som läcker in mer än det tillåtna gränsvärdet. Dessa är 

tunnel 311, tunnel 414, arbetstunneln 391, samt en del av tunnel 413. Åtgärderna med ef-

terinjektering i tunnel 311 ska dock förhoppningsvis minska inläckaget där. Enligt Roland 

Ekenberg kommer förmodligen liknande åtgärder att göras i tunnel 314 och tunnel 312. De 

norra delarna av tunnel 414 överskrider inte gränsvärdet med särskilt mycket. Därför bör 

detta område förmodligen inte prioriteras för tätningsåtgärder.  

Läget i NL 35 är däremot svårt att uppskatta. Så länge man inte gör tillräckliga uppehåll för 

inläckagemätningarna kommer det inte att finnas några tillförlitliga mätvärden för mätom-

rådena. Inläckaget tycks i dagsläget vara för högt, men bedömningen av var det sker får för 

tillfället basera sig på kvalificerade gissningar efter okulär besiktning. 
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Uppsamlingsmetodernas egenskaper 

Eftersatt område 
Man kan konstatera att mätningar av inläckande grundvatten är en allt annat än exakt ve-

tenskap. Många felkällor finns, vilket har ett flertal olika orsaker. Att det är först på senare 

år som krav på inläckage av grundvatten på formen liter per minut och 100 meter, har san-

nolikt bidragit till att mätmetoderna är något underutvecklade. Många av dem som har 

hand om frågan är också ovana vid problemställningen, vilket gör att frågan ofta hamnar i 

andra hand vid sidan av det vanliga arbetet. Miljödomarnas allt hårdare krav på mätningar 

och kontroll av grundvattnet har dock medfört att framförallt beställarsidan har tvingats ta 

sig an frågan. Entreprenörssidan har de emellertid i många fall ännu inte fått med sig (Lisz-

ka, 2009).  

Positivt är däremot att utvecklingen går framåt på det hydrogeologiska området. Idag görs 

bättre undersökningar av bergets vattenförande egenskaper i förväg, vilket ger bättre förut-

sättningar för att göra noggrannare beräkningar och därmed lämpligare och mer anpassade 

krav. Mätningarnas roll är därför i dagsläget egentligen att betrakta som en kontroll av pro-

jekteringens beräkningar och entreprenörens tätningsarbete, för att i god tid ge indikationer 

på var extra tätning eller någon tillfällig åtgärd behöver genomföras (Liszka, 2009). 

Kostnad kontra drifttid för mätdammar 
Att anlägga en mätdamm är en dyr installation; kostnaden uppgår till några hundratusen 

kronor per mätdamm (Harryson, 2009). Anläggandet riskerar också att störa den ordinarie 

verksamheten, då mätdammen placeras tvärs tunnelns längdriktning och alltså gör det 

omöjligt att passera under byggnationen. För att minimera störningar på produktionen har 

byggledningen på Norra länken i de flesta fall valt att avvakta med byggandet av mätdam-

marna till sommaruppehållet (Ekenberg, 2009). Detta är dock inte alldeles lyckat, då man 

därför dels långa tider står utan en bra mätdamm, dels får en mätdamm som blir relativt 

kortlivad, då den måste rivas när vägbanan ska anläggas. Att bygga en mätdamm (eller an-

nan lämplig konstruktion för flödesmätning) även när produktionen är igång har gått i 

andra tunnelprojekt, varför det också borde kunna ske i fallet Norra länken. Att få fram 

tillförlitlig information om inläckaget är huvudproblemet i frågan (Liszka, 2009). 

Mätdammars tillförlitlighet och lämplighet 
Förutom risken att mätdammen börjar läcka, är mätdammar i övrigt är dock relativt drift-

säkra, eftersom de inte är beroende av någon maskin. Vattnet rinner till, samlas upp bakom 

dammen och rinner ut genom röret med ett relativt konstant flöde, som är lätt att mäta 

(Harryson, 2009). Underhållet av dammarna spelar emellertid roll för mätvärdenas tillförlit-

lighet. Entreprenören måste kontinuerligt rensa röret och diket från slam så att vattnet hela 

tiden rinner fritt (Liszka, 2009). 

En nackdel med att använda mätdammar är att om man driver tunneln nedströms, hamnar 

mätområdet för en nybyggd mätdamm i en del av tunneln som det var länge sedan man 

sprängde ut. Mätvärdena från den mätdammen kan i detta fall inte lika effektivt användas 

som verifiering av hur injekteringsarbetet för tillfället går, eftersom stuffen ligger utanför 
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mätområdet. För detta syfte måste man i sådana fall använda sig av pumpar (Delehag, 

2009).  

Att bygga dessa mätdammar är dock viktigt av ett annat skäl, nämligen för att få sektionsvi-

sa mätvärden på inläckaget i hela tunneln, så att man får begrepp om hur väl Norra länken 

som helhet klarar miljödomens krav (Liszka, 2009). 

Pumpars problem 
På de ställen där pumpar används finns andra problem. Pumpar kan endast användas i låg-

punkter, för att vatten inte ska kunna passera förbi utan att mätas. Pumparna har dessutom 

svagheten att de kan sättas igen av sediment. De har också en överkapacitet som gör att 

antingen får de gå då och då (med nivåvippa) eller stå och ”slurpa” (Albino, 2009).  

Det första alternativet omöjliggör flödesmätning, åtminstone i sin nuvarande form med 

hink och klocka (en ny typ av flödesmätare som kontinuerligt mäter flödet skulle dock 

kunna lösa det problemet). Det andra alternativet ska åtminstone i teorin ge ett mer kon-

stant flöde, men beroende på hur slangen dras från pumpen kan flödet bli mer eller mindre 

ojämnt i alla fall, särskilt om sträckan är lång och dessutom går över taket till tunnelns mot-

satta sida, vilket har konstaterats vid åtminstone en pump (se Bilaga A, NL 34, mätvall E). 

Läckage hos slangar 
När man använder sig av pumpar för flödesmätning måste man också vara mycket obser-

vant på att vattenslangarna inte får läcka. Detta kan annars leda till att en del vatten mäts 

flera gånger. Här är det alltså viktigt att entreprenören ser till att slangarna är hela i god tid 

före mätningen. Detta gäller även de slangar som används till färskvatten i produktionen. 

Dagvatten i tunnelmynningarna 
Ett annat problem som påverkar noggrannheten är det vatten som rinner in i tunneln 

ovanpå vägbanan i arbetstunnlarna. Vid kraftiga regn är denna mängd inte obetydlig. I 

dagsläget görs ingenting för att ta hänsyn till detta vatten, mer än att man noterar att mät-

ningen den gången blivit i stort sett värdelös i det mätområdet.  

Vad är bäst? – Mätdamm eller pumpanläggning? 
Man kan konstatera att ingen uppsamlingsmetod riktigt fungerar optimalt, utan både mät-

dammarna och pumparna har sina för- och nackdelar, där egentligen nackdelarna överväger 

i båda fallen. Denna slutsats innebär att man egentligen skulle behöva ett helt nytt koncept 

för flödesmätning i tunnlar. Mätdammar är ett mer säkert kort, men är betydligt dyrare än 

en variant med pumpar, som dock har betydligt lägre driftsäkerhet och heller inte kan an-

vändas mitt på sluttningar.  
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Diskussion – förslag för framtiden 

Den ideala uppsamlingsmetoden 
För att kunna analysera problemen med dagens metoder och lägga fram lösningar på pro-

blemen har jag ställt upp några mål som den ideala uppsamlingsmetoden bör uppfylla. 

 Låg kostnad, för både anläggande och drift. 

 Enkel skötsel och driftsäker. 

 Enkel och snabb att bygga. 

 Enkel och snabb att ta bort. 

 Påverkas ej av att vattnet är sedimenthaltigt. 

 Kan placeras i sluttningar och inte bara i lågpunkter. 

 Minimerat läckage ur anläggningen och eventuellt tillhörande slangar. 

 Ge ett tillräckligt exakt värde på flödet under en viss tid. 

Vad kan göras för att förbättra dagens mätningar? 

Projektörens arbete 

Den viktigaste åtgärden är enligt min mening att se till att kontrollen av grundvatteninläck-

aget ordentligt löses under projekteringsstadiet. I fallet Norra länken verkar många delar av 

detta område väldigt ogenomtänkta. Ett exempel på detta är mätdammarnas utplacering på 

ritningarna, där de i vissa fall har placerats på högpunkter.  

Inte heller finns det beskrivet hur en mätanordning som baserar sig på pumpar ska anläg-

gas. Förmodligen har inte projektören ens tänkt på att detta till och med är nödvändigt i de 

mätområden som ligger i lågpunkter. 

Ett bättre arbete från projektörens sida, där inläckagefrågan är löst, ger också byggledning-

en och entreprenören bättre förutsättningar att utföra mätningar på ett korrekt sätt. Då 

visar man för dessa redan från början, att frågan bör prioriteras mer, vilket kan vara en 

viktig del för att få bukt på det bristande engagemang, som fortfarande finns kvar hos vissa 

i branschen. 

Rätt flödesmätare 

Bedömningen av inläckande grundvatten i NL 35 baserar sig idag helt på skillnaden mellan 

tillfört färskvatten och utpumpat avloppsvatten, eftersom helgarbetena gör att arbetsstop-

pet är för kort, för att processvattnet ska kunna anses som ute ur systemet och därmed 

påverkar flödena vid mätdammarna. Dock mäter flödesmätarna där endast i hela kubikme-

ter, vilket ger ett ganska osäkert värde. Ett säkrare värde skulle kunna fås om man installe-

rade en mätare som mäter noggrannare.  

Det finns idag mycket som tyder på att en del av de flödesmätare som installerats dessutom 

ger ett felaktigt värde (värden som borde vara lika kan skilja sig på tiotals procent både 

uppåt och neråt vid olika tillfällen). En ordentlig funderare bör tas inför varje införskaffan-
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de av en ny flödesmätare, för detta är ett komplicerat område, där varje mätartyp har sina 

för- och nackdelar. 

Färist 

En möjlig åtgärd för att minimera dagvattnets påverkan i tunnelmynningarna vore att in-

stallera en färist där. Detta skulle effektivt kunna avleda vattnet som rinner in ovanpå väg-

banan. I Norra länkens entreprenad i Norrtull används redan denna metod. 

Ingen onödig sammanblandning av vatten 

För att lösa problemet med att man får negativa flöden i torrare mätområden, på grund av 

att man låtit pumpa dit vatten från ett annat område, bör man på enklaste vis dra slangens 

mynning någon annanstans. Då störs inte det torrare områdets mätvärden av det stora flö-

det. 

Bedöm utrymningsvägars påverkan 

En utökad noggrannhet i mätningarna kan man få om man systematiskt undersöker alla 

utrymningsvägar och andra öppningar mellan olika tunnlar. Det finns annars en risk att 

vatten okontrollerat strömmar mellan olika mätområden. I många fall kan denna mängd 

vara försumbar, men i så fall ska även detta konstateras. Att anlägga någon sorts damm i 

utrymningsvägens mynning i tunneln är förmodligen alldeles för dyrt med hänsyn till vad 

man får i extra noggrannhet. 

Undvik slangdragning i taket 

För att undvika häverteffekt, som ger ett ojämnt flöde och därmed osäkra mätresultat, bör i 

görligaste mån slangar som sätts via taket undvikas. Alternativt får man använda en annan 

metod än hink och klocka för att mäta detta flöde, exempelvis en automatisk flödesmätare. 

Täta läckande slangar 

Läckande slangar kan påverka mätvärdenas noggrannhet. Därför bör de tätas noga i god tid 

före mätningen. Vid mer permanenta slangdragningar kan det möjligen vara lämpligt att 

använda sig av slangar som inte är så känsliga. 

Standardisera mätningarna 

Ett visst mått av standardisering anser jag att arbetet med flödesmätningarna skulle må bra 

av. I dagens läge gör man på lite olika sätt i de olika entreprenaderna. För att undvika miss-

tag och slarv bör därför någon (lämpligen Beställaren) utarbeta riktlinjer för hur mätningar-

na ska gå till. Exempel på vad som kan vara bra att reglera är: 

 Vem/vilka som ska utföra och eventuellt övervaka mätningen 

 Vilka hinkar/mätglas som ska användas och då på vilket sätt. 

 Hur många gånger man ska mäta vid varje mätområde och om genomsnitt eller 

median ska användas i rapporten. 

 Hur man rapporterar om man misstänker att något är fel (exempelvis en läck-

ande slang) och om (och i så fall hur) denna information sedan ska kunna utlä-

sas ur slutproduktens redovisningsdokument för hela Norra länken. 

 Hur tunnellängden ska beräknas och om hänsyn ska tas till skillnader i tunnlar-

nas diametrar. 
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 Skapa en checklista på sådant som entreprenören ska ha åtgärdat i god till före 

mätning, samt på vad som entreprenören ska underhålla kontinuerligt. 

 

Förslag på ny uppsamlingsmetod 
Efter önskemål från samordnande byggledare på byggledningskontoret i Kräftriket har jag 

skissat på en ny typ av anordning för att samla upp vatten i tunnlar för att möjliggöra flö-

desmätning. Denna anordning har jag utformat så att den så långt som möjligt ska tillgodo-

se de krav som jag ovan har listat för den ideala uppsamlingsmetoden. Här följer en be-

skrivning i text. Skisser återfinns i bilaga C. 

Anordningen består av två containrar som är placerade med en viss nivåskillnad. Till den 

högre belägna pumpas vatten från en pump, som ligger i en utsprängd pumpgrop intill i en 

lågpunkt, exempelvis vid en stuff om tunneln drivs i nerförsbacke. Om ingen naturlig låg-

punkt finns, skulle man kunna spränga ut en tvärgående grav där man vill avgränsa mätom-

rådet. Det är viktigt att graven lutar mot pumpgropen, samt att pumpen håller vattenytan 

under gravens höjd, så att inget vatten kan passera förbi in i nästa mätområde.  

I den högre belägna containern låts vattnet avsätta sediment. På containerns ena sida finns 

ett PVC-rör insatt, genom vilket vattnet kan rinna ner i den lägre belägna containern. I 

denna containers andra ände pumpas sedan vattnet ur containern, förbi en automatisk flö-

desmätare och vidare ut ur tunneln. Flödesmätaren registrerar hur mycket vatten som pas-

serar och kan eventuellt med jämna mellanrum skicka data till en logg. Containrarna bör 

vara så pass stora att man enkelt kan rensa dem från sediment antingen genom att bara 

tippa dem eller genom att gräva ur dem med en skopa. 

Fördelarna med denna anordning är att den till skillnad från en mätdamm är flyttbar och 

alltså kan användas flera gånger. Dessutom är den relativt billig att bygga. Tyvärr har jag 

ännu inte hittat en flödesmätare som bevisligen mäter korrekt med Norra länkens förhål-

landen. Den variant (Optisonic 6300, baserad på ultraljud) som nyligen provades visade sig 

kunna ge ett fel på 10-20 % både uppåt och neråt vid olika mätningar, vilket naturligtvis är 

oacceptabelt. Testet bestod i att fylla ett kar på 1000 liter och jämföra med flödesmätarens 

värde. Ett annat test med två likadana mätare monterade efter varandra gav dock god över-

ensstämmelse, vilket indikerar att det snarare är mätartypen än själva mätaren som det är fel 

på. Att hitta en flödesmätare för de aktuella förhållandena bör dock inte vara omöjligt. Ar-

bete pågår med detta. 

Den flödesmätare som installeras ska klara av att mäta trots att vattnet är sedimenthaltigt 

och kan ha en viss inblandning av luft. Flödet ligger på mellan 0-600 liter/min (beroende 

på att pumpen går med nivåvippa). Om mätaren monteras nära pumpen (där trycket blir 

som högst) bör halten luft minska. En backventil kan krävas om mätaren inte kan hantera 

att vatten rinner tillbaka i slangen. 
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För framtida projekt – behövs sektionsvis flödesmätning när väg-

banan anlagts? 
Eftersom denna rapport har fokuserat på de mätmetoder som används innan vägbanan 

anläggs är en naturlig uppföljning att diskutera om mätning av inträngande grundvatten bör 

göras sektionsvis även i senare skeden av byggprocessen, och slutligen också när tunneln är 

i drift. 

När vägbanan börjar anläggas måste de temporära mätdammarna rivas, eftersom de annars 

skulle vara i vägen för anläggningsarbetet. I det läget försvinner alltså möjligheten till sek-

tionsvis mätning av inläckaget. I fallet Norra länken är det dock tänkt att det ska räcka med 

de mätningar som utförts i de temporära mätdammarna. Dessutom finns fortfarande möj-

ligheten att mäta det genomsnittliga inläckaget för hela tunneln med hjälp av skillnaden 

mellan in- och utpumpat vatten. 

Nyttan med att i senare skeden av bygget veta i vilket område i tunneln det läcker, och i så 

fall hur mycket, kan dock diskuteras. När vägbanan väl börjar anläggas torde möjligheterna 

till efterinjektering vara i princip obefintliga, så någon tätare tunnel kommer det likväl inte 

att bli, även om mätningar skulle peka på att det behövdes. Om någon tunneldel skulle 

läcka in för mycket grundvatten, behöver det heller inte vara någon katastrof, för det som 

påverkar omgivningarna (genom sättningar och påverkan på växtlighet) sker först om 

grundvattenytan sänks. Det finns till exempel redan idag en tunnel (391) som läcker in för 

mycket, men grundvattnet där står i kontakt med Brunnsviken som fyller på, så nivåerna 

påverkas obetydligt av läckaget. Problem med sättningar och för växtligheten blir det först 

om grundvattennivån sänks av, vilket man märker i det omfattande nätet av grundvattenrör 

som placerats ut. Det borde alltså vara kontrollen av dessa som är avgörande, snarare än 

mängden vatten som läckt in i tunneln. Om det visar sig att nivåerna i grundvattenrören 

sjunker, vore förmodligen det bästa att anordna konstgjord infiltration för att återställa och 

upprätthålla grundvattennivån. Det ska dock påpekas att det inläckande grundvattnet kan 

ställa till med problem för driften i och med risken för att istappar bildas i taket vintertid. 

Därför är naturligtvis det bästa att så långt som möjligt ytterligare täta tunneln istället, om 

kostnaderna för detta är rimliga. 

Om det ändå skulle krävas att mätningar av inläckande grundvatten sker sektionsvis i sena-

re byggskeden, blir detta en mycket svår nöt att knäcka för den ansvarige. Ett sådant system 

bör enligt min mening i så fall absolut utformas under projekteringen, eftersom det kräver 

att någonting anläggs eller installeras mitt ibland många andra saker. Att i efterhand få plats 

med en anläggning för uppdämning av vatten och en anordning för flödesmätning är för-

modligen tämligen svårt, särskilt om den inte får vara i vägen, utan måste gömmas undan. 

Under senare delen av byggskedet skulle det dock kanske vara möjligt att använda sig av 

den mobila uppsamlingsmetod som beskrivs ovan. 



25 

Slutsatser 

Inläckaget av grundvatten 
Sammantaget anser jag att NL 33 och NL 34 är på god väg att klara av inkläckagekraven 

för Norra länken. Det är dock viktigt att byggledning och entreprenör fortsätter på den 

inslagna vägen, där de har börjat ta inläckagefrågan på allvar, och inte slår sig för bröstet 

och anser sig klara. Mycket kan fortfarande förbättras! För sorgebarnet NL 35 verkar det 

dock finnas än mer att göra. En bra början är att ta fram sektionsvisa mätvärden som det 

går att lita på, genom att göra tillräckliga uppehåll i produktionen. Annars hade man i prin-

cip lika gärna kunnat låta bli att bygga mätdammar över huvud taget. 

Framtidens inläckagemätningar 
I framtida projekt anser jag att projektören behöver ta ett större ansvar för inläckagefrågan, 

genom att på ett bättre sätt än idag lösa hur mätningen ska ske. Här är det viktigt att pro-

jektören ser till erfarenheterna som har gjorts i Norra länken och andra projekt och inte 

bara projekterar några mätdammar såsom man alltid har gjort. Ett fel blir inte mer rätt bara 

för att det upprepas, snarare tvärtom! Börja tänk i nya banor. En bra start är att läsa den här 

rapporten. 
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Bilagor 



Bilaga A  

NL 33 
  

Kartorna i denna bilaga är den grafiska återgivningen av tabellerna i avsnittet 

”Uppfylls kraven i handlingarna”. 



NL 34 
 

  

Kartorna i denna bilaga är den grafiska återgivningen av tabellerna i avsnittet 

”Uppfylls kraven i handlingarna”. 



NL 35 
  

Kartorna i denna bilaga är den grafiska återgivningen av tabellerna i avsnittet 

”Uppfylls kraven i handlingarna”. Eftersom inga tillförlitliga mätningar har 

gjorts har bedömningen för NL 35 helt baserat sig på skillnaden mellan in- 

och utpumpat vatten, vilket ger ett genomsnitt för entreprenaden. 



Bilaga B 
Ritning över mätdamm 

 

  



Bilaga C 
Skiss på ny uppsamlingsmetod 

 

 

Storleken på containrarna kan väljas efter behov, men 

ju större den är desto mer kan sedimentera. En fördel  

är om den är lätt att rensa. Stora containrar gör också  

att pumpen kan gå med längre intervall, vilket kan  

minska osäkerheten på flödesmätarens värden. 

Från sidan 

Från ovan 
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