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SAMMANFATTNING 
Föreliggande rapport redovisar en studie av osäkerheter i bergprognoser för två 
infrastrukturtunnlar. Studien har baserats på jämförelse och analys av 
prognostiserad och karterad bergkvalitet från Norrmalmstunneln inom projekt 
Citybanan och Nygårdstunneln inom projekt Bana Väg i Väst. Totalt omfattar 
studien data från 29 respektive 34 stycken prognossträckor för 
Norrmalmstunneln respektive Nygårdstunneln, vilket motsvarar 1 361 m 
respektive 3 029 m bergtunnel. 

Syftet med studien är att redovisa jämförelser mellan bergprognoser och 
tunnelkarteringar med avseende på bergkvalitet och att analysera och förklara 
uppmätta skillnader. Målet med arbetet är att ge konkreta rekommendationer 
som leder till att skillnaderna minskar. 

Baserat på resultaten från föreliggande studie har följande projektspecifika 
slutsatser dragits: 

1. Resultaten visar att mer omfattande och/eller bättre förundersökningar 
reducerar osäkerheterna i bergprognoserna. 

2. Prognososäkerheterna var betydande i båda de studerade projekten, men var 
mindre för Norrmalmstunneln än för Nygårdstunneln. Exempel: 

 Den totala träffsäkerheten med hänsyn till geografiska lägen för olika 
bergkvaliteter är 53 % för Nygårdstunneln och 58 % för 
Norrmalmstunneln. 

 Avvikelseintervallen för prognostiserade bergkvaliteter uppskattades i 
båda fallen uppgå till en betydande andel av de använda 
klassificeringsskalornas omfång, och denna andel var större för 
Nygårdstunneln än för Norrmalmstunneln. 

3. En möjlig förklaring till skillnaderna med avseende på de totala 
träffsäkerheterna kan vara att det finns skillnader i syftet mellan de båda 
projektens prognoser och de förundersökningar som utfördes. Exempel: 

 Nygårdstunnelns mera övergripande prognos visade sig i huvudsak (i 
medeltal) hamna förhållandevis rätt gentemot karteringen, men med 
betydande avvikelser på enskilda prognossträckor. 

 Den mer detaljerade prognosen för Norrmalmstunneln träffade mera rätt, 
i första hand med avseende på det sämre berget. Detta var också 
prognosens syfte. Avvikelserna var dock större med avseende på det 
bättre berget där inte samma resurser satsats på förundersökningar. 

4. Bergmassans medelkvalitet har kunnat förutsägas relativt väl för båda 
projekten. För Norrmalmstunneln kan dock en tendens till överskattning 
urskiljas i prognosen jämfört med karteringen. Överskattningen bedöms 
delvis bero på syftet med bergprognosen och de varierande 
förundersökningar detta resulterade i för olika prognossträckor. 

5. Graden av överrensstämmelse mellan prognos och kartering per 
prognossträcka varierar på ett mycket komplext sätt i statistisk mening, både 
för Nygårdstunneln och för Norrmalmstunneln. 



 

6. De procentuella avvikelserna mellan prognos och kartering avseende total 
förekomst av olika bergklasser/bergtyper är relativt små för det bättre berget 
för Nygårdstunneln och relativt stora för det sämre berget. För 
Norrmalmstunneln är de procentuella avvikelserna relativt stora oberoende 
av bergets kvalitet. 

7. Den procentuella träffsäkerheten för Bergklass 1 för Nygårdstunneln är 
relativt god (75 %), men den har en avtagande tendens med avtagande 
bergkvalitet (23, 28 och 6 % i Bergklass 2, 3 och 4). För Norrmalmstunneln 
indikerar resultaten det omvända, nämligen att den procentuella 
träffsäkerheten är relativt låg i Bergtyp A (40 %) och att den är relativt hög 
för sämre berg (78 respektive 60 % i Bergtyp B respektive C). 

8. Både för Nygårdstunneln och Norrmalmstunneln har det förelegat 
svårigheter att förutsäga var olika bergklasser/bergtyper förekommer 
geografiskt. Exempelvis varierar den procentuella träffsäkerheten per 
prognossträcka i detta avseende mellan 0 och 100 % för båda projekten. Det 
har följaktligen förelegat svårigheter att förutsäga både att, och hur ofta, 
bergmassan växlar i kvalitet. 

 

Följande allmänna slutsatser har dragits: 

1. Att ”tvinga” in berget i ett enda förvalt bergkvalitetsintervall per 
prognossträcka innebär att sannolikheten för förekomst av andra 
bergkvaliteter inte beaktas. 

2. Det konstateras att det: (a) saknas en definition av prognosers kvalitet, (b) 
saknas riktlinjer (eller liknande) för hur prognosers kvalitet ska mätas och 
redovisas och (c) saknas målvärde för prognosers kvalitet. 

3. En idé till en modell för klassificering av förundersökningarnas omfattning 
och kvalitet har tagits fram. Modellen har testats med data från 
Norrmalmstunneln och resultaten indikerar att prognossträckor med högre 
klassificeringsindex erhåller mindre prognososäkerheter och högre 
träffsäkerhet än prognossträckor med lägre klassificeringsindex. Detta 
innebär att det finns potential att kunna beskriva sambandet mellan 
förundersökningarnas omfattning och kvalitet och prognosens kvalitet. Det 
bedöms dock att modellen behöver vidareutvecklas och testas på ett större 
dataunderlag. 

4. Studien har inte omfattat någon analys av de osäkerheter som är förknippade 
med karteringen. Därmed har hänsyn inte tagits till karteringens bidrag till 
osäkerheterna i prognoserna. Detta innebär att resultatet möjligen kunnat bli 
annorlunda än vad som nu framgår. 

5. Uppföljning av prognos- och karteringsdata bedöms utgöra en viktig del av 
den erfarenhetsåterföring som krävs för att identifiera åtgärder som kan 
förbättra praxis vid förundersökningar, prognostisering och tunnelkartering. 

6. Ett förslag till alternativt sätt att redovisa prognoser har tagits fram. Detta 
bedöms kunna leda till att avvikelser mellan prognos och kartering minskar. 

7. Mot bakgrund av att uppmätta prognososäkerheter visats vara betydande kan 
det finnas anledning att se över kopplingen mellan prognososäkerheter och 



 

ersättningsformer eftersom nuvarande regelverk (AB 04) inte tillåter 
avvikelser större än 25 %. 

 

Baserat på studiens resultat, diskussioner och slutsatser rekommenderas det att: 

1. Prognososäkerheterna utvärderas i fler projekt för att erhålla ytterligare 
kunskap om förekommande osäkerheter och dess orsaker. 

2. Det upprättas: (a) en definition av bergprognosers kvalitet, (b) riktlinjer för 
hur bergprognosers kvalitet ska mätas och redovisas och (c) målvärden för 
bergprognosers kvalitet (på sikt). 

3. Det ställs krav på att prognosers kvalitet ska mätas och redovisas som en del 
av den framtida erfarenhetsåterföringen. 

4. Det upprättas krav på att syftet med förundersökningarna är tydligt 
klargjorda innan förundersökningar påbörjas. 

5. Den modell för att klassificera värdet av förundersökningarnas bidrag till 
prognoser, och som demonstrerats i detta arbete, vidareutvecklas och att dess 
möjligheter att användas för att uppskatta prognososäkerheterna under 
pågående arbete prövas. 

6. Förslaget till alternativt sätt att redovisa bergprognoser testas och utvärderas 
på ett antal projekt. 

7. Det utarbetas ett förslag till ersättningsform som tar hänsyn till att 
osäkerheterna i bergprognoser kan vara större än vad dagens 
ersättningsformer tillåter. 

8. En studie genomförs avseende tunnelkarteringens bidrag till avvikelserna 
mellan bergprognos och kartering. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I studien ”Förundersökningar i undermarskprojekt - Osäkerheter och deras hantering” 
(2010) undersöktes osäkerheters betydelse utifrån data från ett tiotal tunnelprojekt på 
Ådalsbanan [1]. Resultaten visade bland annat att det fanns ett samband mellan 
omfattning och kvalitet på utförda förundersökningar och osäkerheterna i 
bergprognoserna. Osäkerheterna kunde också visas slå igenom i byggskedet i form av 
osäkerheter med avseende på tid och kostnad. Detta styrkte därmed det tankestätt som 
studien utgick ifrån, och som illustreras i  Figur 1-1. 

 Figur 1-1: Sambandet mellan osäkerheter IN i processen och UT ur processen. Efter 
[2]. 

 
Resultaten i [1] tolkades som att det skulle kunna finnas möjligheter att reducera 
osäkerheterna med avseende på kostnader och tider i tunnelprojekt genom att öka 
överrensstämmelsen mellan prognos och utfall. För att åstadkomma detta krävs dock 
ökade kunskaper om sambanden mellan förundersökningar, bergprognoser och 
tunnelkartering. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att redovisa jämförelser mellan bergprognoser och 
tunnelkarteringar från två infrastrukturtunnlar och analysera och förklara uppmätta 
skillnader. Målet med arbetet är att ge konkreta rekommendationer som leder till att 
skillnaderna minskar. 

1.3 Omfattning och utförande 

Arbetet har omfattat data från valda tunnlar/tunneldelar från två tunnelprojekt och har 
omfattat jämförelser mellan bergprognoser, tunnelkarteringar och förundersökningar och 
har utförts i följande steg: 

1. Inventering och avgränsning. 
2. Jämförelse av bergprognoser och tunnelkarteringar. 
3. Sammanställning av förundersökningar 
4. Utvärdering, analys och redovisning. 
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1.4 Organisation 

Arbetet har beställts av Trafikverket (Peter Lundman) och har utförts av Janne Malmtorp 
(JLM Tunnelkonsult AB), Lars Rosengren (Rosengren Bergkonsult AB) samt Peter 
Danielsson (Bergab AB). 
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2 INVENTERING 

2.1 Utförande 

För att få underlag för att bedöma vilka tunnlar och/eller tunneldelar som var lämpliga att 
studera utfördes en inventering av underlagsmaterial från tunnlar på projekten BanaVäg i 
Väst respektive Citybanan. I första hand var det arbetsmaterialets tillgänglighet och 
kvalitet som bedömdes, men även andra aspekter värderades, så som exempelvis antal 
tillgängliga prognossträckor, total tunnellängd för användbara prognossträckor, 
prognostiserade och karterade bergkvaliteter, utförda förundersökningar m.m. 

2.2 Beskrivning av tunnlar och tillgänglig information 

2.2.1 BanaVäg i Väst: Nygårdstunneln och Kattlebergstunneln 

Med avseende på BanaVäg i Väst stod valet av studieobjekt mellan Nygårdstunneln och 
Kattlebergstunneln. De utgörs av två stycken ca 3 respektive 1,8 km långa 
dubbelspårstunnlar belägna ca 5 respektive 4 mil norr om Göteborg. Nygårdstunneln är 
färdig sedan några år, medan det ännu återstod mindre arbeten i Kattleberg. 

I båda tunnlarna har Q-systemet använts för att beskriva bergkvaliteten i de olika 
skedena av arbetet. Bergprognoserna utgjordes i båda fallen av ca 30 - 35 
prognossträckor med längder varierande mellan ca 10 – 500 m. Det fanns gott om 
arbetsmaterial från både projekterings- och byggskedet. Exempel: 

─ Nygårdstunneln: prognosritningar och bergtekniskt PM med beskrivning av 
sektioner med geologi och Q-parametrar (klasser som knyter an till 
typförstärkningar). Materialet fanns på ritningar och som Wordtabeller. 

─ Kattlebergstunneln: prognosritningar med sektioner med olika Q-intervall (klasser 
som knyter an till typförstärkningar). Detta material fanns enbart på ritningar, d.v.s. 
inga parametererredovisningar i tabellform. 

 
I båda fallen hade tunnelkarteringarna utförts av Bergab AB och karteringarna var 
tillgängliga på ritningar med Q-värden och ingående parametrar för olika delsträckor. 
Det fanns även en sammanställning i Excelformat av Q-klasser, där både prognos och 
verkligt utfall redovisades, men då denna hade något lägre upplösning, bedömdes att det 
var bättre att använda karteringprotokollen. 

2.2.2 Citybanan: Norrmalmstunneln och Norrströmstunneln 

Med avseende på Citybanan stod valet av studieobjekt mellan Norrmalmstunneln och 
Norrströmstunneln. De utgörs av två stycken ca kilometerlånga, angränsande, 
pendeltågstunnlar belägna i centrala Stockholm. Båda tunnlarna, liksom Citybanan som 
helhet, är försedda med en parallell servicetunnel och tvärtunnlar ca var 200:e meter. 
Norrmalmstunneln beräknas vara färdigdriven 2013 medan Norrströmstunneln beräknas 
vara klar 2014. 

I norr utgörs Norrmalmstunneln av en förhållandevis okomplicerad dubbelspårstunnel. I 
söder är dock geometrin mer komplex och antalet spår och tunnlar ökar successivt innan 
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de når Station City, vilken ingår i Norrströmstunneln. En stor del av Norrströmstunneln 
utgörs av mycket komplexa geometrier. 

För jämförelserna i denna studie bedömdes att den Bergtekniska prognosen var 
lämpligast att använda då den legat till grund för både utförande och anbudsräkning. I 
den Bergtekniska prognosen redovisades olika bergkvaliteter i form av ”Bergtyper”, 
indelade i fasta RMR-intervall.  Karteringarna av utförda tunnlar redovisades också med 
hjälp av RMR-systemet. 

Vid tidpunkten för insamling av data var inte alla tunnlar utbrutna och därmed inte heller 
karterade. Detta ledde till begränsningar avseende vad som kunde ingå i studien. 

Förundersökningsdata fanns i form av förundersökningsrapporter med tillhörande 
ritningar. Eftersom dessa bara innehöll ”rådata” och inga tolkningar, fanns det dock inte 
sammanställt vilka undersökningar som använts för prognostisering av respektive 
tunnelsträckor. Detta arbete hade gjorts i de Ingenjörsgeologiska prognoserna som 
redovisar tolkat material. Det har därför krävts ett särskilt arbete för att bestämma 
förundersökningarnas koppling till de olika prognossträckorna. 

För Norrströmstunneln fanns alla karteringar upplagda i Trafikverkets system för 
dokumenthantering, IDA (inskannade fältkarteringsprotokoll). När det gäller 
Norrmalmstunneln fanns dock inte karteringsprotokollen inlagda på IDA, utan de satt i 
pärmar på byggarbetsplatsen. Relationshandlingar, i form av t.ex. karteringsritningar 
med fördelning av bergkvaliteter, var ännu inte framtagna för någon av tunnlarna. Det 
fanns heller inga sammanställningar över jämförelser mellan prognos och utfall. Detta 
innebär att underlaget för denna studie utgörs av karteringsprotokollen. För 
Norrmalmstunneln inhämtades därför karteringsprotokollen direkt från 
byggarbetsplatsen. 

2.3 Val av studieobjekt 

Utifrån ovanstående inventering föreslogs följande val av studieobjekt: 

─ För BanaVäg i Väst valdes Nygårdstunneln. Detta val baserades i första hand på att 
det fanns något mer underlagsmaterial avseende bland annat Q-parametrar. Dessutom 
bedömdes arbetsmaterialet vara något mera lättåtkomligt. 

─ För Citybanan valdes Norrmalmstunneln. Detta baserades främst på att de 
geometriska förhållandena var enklare och mer likformiga och att typförstärkningar 
använts i högre utsträckning än i Norrströmstunneln. 

 

Med avseende på data från Norrmalmstunneln har vissa delar inte ingått i denna studie. 
De delar som inte ingått avser dels ännu inte utförda delar och dels delar med korsningar 
och andra större geometriska förändringar. Sistnämnda motiverades av det bedömdes 
kunna öka osäkerheten i indata. 
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3 INDATA 

3.1 Begreppsförklaringar 

Nedan förklaras användningen av några viktiga begrepp. 

3.1.1 Begreppet ”prognossträcka” 

Vid prognostisering av bergmassan för en planerad tunnel delas tunnelsträckan in i olika 
längdsektioner. Dessa avgränsar olika områden som projektören bedömer uppvisar olika 
bergegenskaper. Varje enskild längdsektion anses bestå av berg med en kvalitet som 
ligger inom ett intervall, d.v.s. mellan ett lägsta och ett högsta värde. Varje längdsektion 
utgör en ”prognossträcka” och sträckans längd definieras därmed av dess start och slut. 

3.1.2 Begreppet ”bergkvalitet” i prognos och vid kartering 

För Norrmalmstunneln har de olika bergkvaliteterna i prognosen beskrivits med hjälp av 
RMR-systemet. Bergkvaliteterna har skiljts åt genom att de delats in i fyra stycken 
intervall (A, B, C och D). Vart och ett av dessa intervall begränsas av olika 
ytterlighetsvärden och benämns ”Bergtyp”, d.v.s. Bergtyp A, Bergtyp B etc. För 
Nygårdstunneln har Q-systemet använts för att beskriva de olika bergkvaliteterna i 
prognosen. Bergkvaliteten har även här delats in i fyra intervall (1, 2, 3 och 4). I 
Nygårdstunneln benämns intervallen ”Bergklass”, d.v.s. Bergklass 1, Bergklass 2 etc. 

Vid karteringsarbetet har samma bergkvalitetssystem använts som i prognoserna för 
respektive tunnel, men bergkvaliteten har angivits i form av diskreta värden (t.ex. RMR 
= 68 eller Q = 7) för en eller flera metrar av tunneln. Detta innebär att den karterade 
bergkvaliteten kan ligga inom den prognostiserade bergtypen respektive bergklassen, 
eller utanför (över eller under). 

3.1.3 Begreppet ”observation” 

För att kunna jämföra bergprognoser och karteringar på det sätt som görs i denna studie 
har begreppet ”observation” använts. Detta definieras på följande sätt: 

En observation avser den bergkvalitet som ansetts representera en meter av den 
aktuella tunnelns längd. 

 
Eftersom jämförelserna görs på olika sätt och genom att bergkvaliteter även redovisas på 
olika sätt i prognoser och karteringar har olika angreppssätt behövt användas för att 
jämförelser skulle vara möjliga. Detta beskrivs nedan. 

Med avseende på träffsäkerhetsjämförelserna har respektive sträckas prognostiserade 
bergkvalitetsintervall ansetts utgöra prognosen. De olika prognossträckornas respektive 
bergkvalitetsintervall har därmed direkt kunnat jämföras med de diskreta bergkvaliteter 
som tunnelkarteringen resulterat i för varje meter tunnel. Begreppet ”observation” är 
därmed tillämpbart på både prognos och kartering för varje enskild meter tunnel. 

Med avseende på normalfördelningsjämförelserna har respektive sträckas beräknade 
prognosmedelvärde och spridning ansetts utgöra prognosen. Spridningarna har bestämts 
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genom att respektive sträckas prognostiserade bergkvalitetsintervall delats med 6 (d.v.s. 
±3σ) eftersom detta avgränsar ca 99 % av de tänkbara utfallen (se Bilaga 1). För att 
kunna jämföras med prognoserna har karteringsdata omvandlats till normalfördelningar 
genom beräkning av medelvärdena av karteringsutfallet från varje enskild meter av 
tunneln på respektive prognossträcka. Tillhörande spridningsmått har erhållits genom 
beräkning av samma datamängders standardavvikelse, σ. Begreppet ”observation” avser 
i detta fall därmed endast indata till funktionsberäkningarna. 

Med avseende på tunnelkarteringen har data i huvudsak utgjorts av diskreta 
bestämningar av bergkvaliteten, som bedömts gälla för ett visst antal meter tunnel. 
Därefter har en ny bergkvalitet bedömts för en ytterligare ett antal meter tunnel. Etc. I 
enstaka fall har bergkvalitetsintervall angetts även vid tunnelkarteringen. I dessa fall har 
medelvärdet för dessa intervall ansetts representera karteringsutfallet. 

I Bilaga 2 respektive 3 beskrivs de beräkningar som utförts med avseende på 
bergprognoser och tunnelkarteringar för de båda tunnelprojekten. 

3.1.4 Begreppet ”osäkerhet” 

Begreppet ”osäkerhet” har ansetts utgöra ett möjligt utrymme för fel. I denna studie 
avser detta möjliga felutrymme skillnaderna mellan bergkvalitetsbestämningarna i 
prognos respektive kartering. För att kunna bestämma felutrymmets storlek har ett antal 
jämförelser utförts och redovisats på, i huvudsak, följande sätt: 

1. Skillnad mellan prognos och kartering utryckt som träffsäkerhet/träffosäkerhet. 
2. Skillnad mellan prognos och kartering utryckt som normalfördelningsdiagram. 
 
Begreppet ”osäkerhet” kan därmed jämställas med ”sannolikhet för fel eller avvikelse”. 

3.2 Nygårdstunneln 

I Bilaga 2 redovisas de prognossträckor samt de prognostiserade och karterade värden 
som har ingått i studien av Nygårdstunneln. Sammanlagt omfattar materialet 3 029 m, 
d.v.s. tunneln i sin helhet. Antalet prognossträckor uppgår till 34 stycken och de varierar 
mellan 10 och 482 m i längd, med ett medel- respektive medianvärde av 89 m respektive 
50 m. Följande fasta bergklassindelning användes i bergprognosen: 

─ Bergklass 1: Q > 10 
─ Bergklass 2: Q = 4 - 10 
─ Bergklass 3: Q = 1 - 4 
─ Bergklass 4: Q = 0,1 - 1 
 
De prognostiserade Q-värdena som använts har hämtats från den ursprungliga 
bergprognos som togs fram. Karteringsdata har hämtats från tunnelkarteringsprotokollen. 

3.3 Norrmalmstunneln 

I Bilaga 3 redovisas de prognossträckor som har ingått i studien av Norrmalmstunneln. 
Sammanlagt omfattar materialet 1 361 m tunnel. Antalet prognossträckor är 29 och deras 
längd varierar mellan 4 och 200 m, med ett medel- respektive medianvärde av 47 
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respektive 32 m. Varje prognossträcka redovisas för sig, per tunnel och i respektive 
tunnels längdmätning. Följande fasta bergtypsindelning användes i bergprognosen: 

─ Bergtyp A: 70 < RMR < 100 
─ Bergtyp B: 50 < RMR < 70 
─ Bergtyp C: 30 < RMR < 50 
─ Bergtyp D: 0 < RMR < 30 
 
De prognostiserade RMR-värdena har hämtats från den Bergtekniska prognosen, medan 
tunnelkarteringsdata hämtats från karteringsprotokollen. 

Notera att prognossträckorna för Norrmalmstunneln enligt avsnitt 2.3 endast delvis är 
sammanhängande och att det finns tunnelsträckor som inte är medtagna i denna studie. 

3.4 Utförda förundersökningar 

3.4.1 Nygårdstunneln 

De förundersökningar som utfördes inför byggandet av Nygårdstunneln utgjordes av en 
detaljerad fältkartering av hällar i det område som tunneln var planerad att utföras inom. 
De omfattade bestämning av berggrundens sammansättning och tektoniska särdrag. 
Dessutom utfördes fyra stycken kärnborrningar med vattenförlustmätningar längs 
sträckningen samt ett antal JB-sonderingar för att kontrollera bergnivån i några 
jordtäckta partier. Utöver detta utfördes en lineamentstolkning baserad på kartmaterial 
och strukturmätningar. Information hämtades också från befintliga geologiska rapporter 
och kartor (ex. förstudie, material från SGU). Förundersökningarna finns sammanställda 
i en geologisk och bergteknisk beskrivning. 

Sammantaget resulterade arbetet i en geologisk förväntningsmodell omfattande den 
bergplint genom vilken tunneln planerades utföras i. Följande förtydliganden avseende 
den tillämpade prognostiseringsprocessen inhämtades genom intervju [4]: 

1. Sprickzonernas lägen tolkades utifrån lineament (SGU:s kartmaterial, topografiska 
studier, utförda sprick- och strukturmätningar, seismik). Redovisade zoners lägen 
bör därför inte, på grund av bl.a. projiceringsavstånd, vinkelförändringar, jordlager, 
uppfattas så som absolut belagda till läge, typ och omfattning. 

2. Informationen från kärnborrningarna användes främst för att få underlag rörande 
bergets kvalitet (bra till sämre berg). I områden med bristfällig geologisk 
information bedömdes bergkvaliteterna utifrån vad som uppfattades vara typiskt för 
det aktuella området. 

3. På prognosritningarna redovisas endast en tolkning av resultatet från fältkarteringen 
och den övriga informationen. Däremot redovisas inte exakt varifrån informationen 
kommer. Exempelvis anges inga platser för hällkarteringar utan enbart tolkningar. 

4. Efter det att zoners lägen och lutning lagts in på prognosritningarna beräknades 
aktuella Q-värden utefter tunnelns längdriktning med stöd av de Q-parametrar som 
uppskattats dessförinnan. Detta genererade prognossträckorna och deras respektive 
bergklasser. 
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I Bilaga 4 redovisas en sammanställning av utförda förundersökningar, d.v.s. de 
förutsättningar som projektören hade att arbeta utifrån vid framtagning av 
bergprognosen. 

3.4.2 Norrmalmstunneln 

Nedanstående beskrivning av utförda förundersökningar avseende Norrmalmstunneln har 
gjorts med ledning av aktuell förundersökningsrapport. Därutöver har även en mer 
detaljerad beskrivning tagits fram för att åskådliggöra hur förundersökningarna varierat 
mellan olika prognossträckor. Denna redovisas i Bilaga 5. 

Den övergripande geologiska informationen avseende har inhämtats från aktuell 
berggrundskarta från SGU samt byggnadsgeologisk karta över Stockholm. Sistnämnda 
har, eftersom den bland annat även visar tolkade svaghetszoner, använts som en del av 
underlaget vid planering av förundersökningarnas omfattning och läge. De 
undersökningar som utförts omfattar: 

─ Sonderingar 
─ Kartering av korsande tunnlar 
─ Information från grundläggningen av befintliga byggnader 
─ Kärnborrning. 
 
Undersökningarnas inriktning och omfattning beskrivs nedan. Det bör noteras att det 
endast är karteringen av korsande tunnlar och kärnborrningen som bidragit med direkt 
information om bergets kvalitet. 

För att erhålla en modell på hur bergytan varierade utmed den planerade 
Norrmalmstunneln upprättades en databas i AutoGraf. I databasen lades sonderingar, 
avvägningspunkter, provgropar m.m., från 1950-talet fram till idag in. Många av 
sonderingarna var ofullständiga med avseende på geoteknisk information eftersom 
endast bergnivån i sonderingspunkten har lagts in. Huvuddelen av sonderingarna 
kommer från ett flertal projekt från Stockholms stads geoarkiv. 

För att få en inledande uppfattning om bergets kvalitet, struktur och sammansättning 
genomfördes en geologisk kartering av korsande tunnlar till Citybanan under sommaren 
2003. Under våren 2004 utfördes sedan en kompletterande geologisk kartering av 
korsande tunnlar. Denna fokuserade på bedömning av bergkvalitet. 

Inom entreprenad Norrmalmstunneln har totalt 10 stycken kärnborrhål utförts. Borrhålen 
har placerats och orienterats för att ge maximalt med information om bergets 
huvudsprickriktningar, kvalitet och sammansättning i områden som av någon orsak 
bedömts som kritiska. I kärnborrhålen har vattenförlustmätningar utförts. Därutöver har 
BIPS-kartering utförts i 6 av 10 kärnborrhål. Lab-tester har utförts på utvalda kärnprover 
och borrkärnorna har karterats, karaktäriserats och klassificerats i enmeterssektioner. 
Därutöver har svälltryckförsök utförts på tre prov i borrkärna 04W_24KB. 
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4 RESULTAT 

4.1 Total förekomst av olika bergkvaliteter 

I Figur 4-1 och Figur 4-2 redovisas det totala antalet meter tunnel i respektive 
Bergklass/Bergtyp enligt prognos respektive kartering. Dessa diagram tar alltså inte 
hänsyn till läget för respektive Bergklass/Bergtyp utan endast till förekomsterna av olika 
bergkvaliteter. De procentuella skillnaderna som anges ovanför staplarna är beräknade 
med prognosen som referens. 

 

Figur 4-1: Prognostiserade (svarta staplar) och karterade (gråa staplar) bergkvaliteter 
för Nygårdstunneln. 

 
För Nygårdstunneln framgår att prognosen underskattade förekomsterna av berg med Q 
> 10 respektive Q = 4 – 10 med 8 respektive 7 %. Prognosen överskattade vidare 
förekomsten av berg med Q = 1 – 4 med 42 % medan berg med Q = 0,1 – 1 
underskattades med 81 %. Bakomliggande data redovisas i Bilaga 6. 

 

Figur 4-2: Prognostiserade (svarta staplar) och karterade (gråa staplar) bergkvaliteter 
för Norrmalmstunneln. 
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För de studerade tunnelsträckorna i Norrmalmstunneln framgår att förekomsten av berg 
med RMR = 70 – 100 överskattades med 60 % medan förekomsten av övriga 
bergkvaliteter underkattades: 55 % för RMR = 30 – 49, 37 % för RMR = 50 – 69 och 
100 % för RMR = 0 – 29). Bakomliggande data redovisas i Bilaga 7. 

Resultaten indikerar att de procentuella avvikelserna avseende total förekomst av olika 
bergklasser/bergtyper mellan prognos och kartering är relativt små för det bättre berget 
för Nygårdstunneln och relativt stora för det sämre berget. För Norrmalmstunneln är de 
procentuella avvikelserna relativt stora oberoende av bergets kvalitet. 

 

4.2 Total procentuell träffsäkerhet  

I detta avsnitt jämförs prognos- och karteringsdata för varje enskild tunnelmeter. Detta 
innebär att hänsyn även tas till bergkvaliteternas lägen. Varje enskild jämförelse kan 
därmed antingen resultera i en ”träff” eller en ”miss”. Som ”träff” räknas karterade 
värden som ligger inom prognostiserad Bergklass/Bergtyp. Se exempel i Figur 4-3 
hämtat från Nygårdstunneln, prognossträcka nr 4. 

Figur 4-3: Exempel på hur bestämningen av ”Träff” respektive ”Miss” gjorts. 
 
Genom att summera antalet tunnelmetrar där prognosen träffat och dividera med det 
totala antalet meter för samtliga studerade prognossträckor erhålls ett mätetal som 
uttrycker prognosernas totala träffsäkerhet (%).  

Nygårdstunnelns prognos har utifrån ovanstående definition beräknats ha haft en total 
träffsäkerhet på totalt ca 53 %, d.v.s. ”rätt bergklass på rätt plats”. På samma sätt har 
prognosen för de utvalda tunneldelarna från Norrmalmstunneln beräknats ha haft en 
träffsäkerhet av totalt ca 58 %. Se Figur 4-4. 
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Figur 4-4: Total träffsäkerheten för de båda projektens bergprognoser med avseende 
på både bergkvalitet och läge. 

 
Bakomliggande data redovisas i Bilaga 8 (Nygårdstunneln) respektive Bilaga 9 
(Norrmalmstunneln). 

Resultaten indikerar att det, för både Nygårdstunneln och Norrmalmstunneln, har 
förelegat svårigheter att förutsäga var olika bergklasser/bergtyper förekommer 
geografiskt.  

 

4.3 Karterade bergkvaliteter per prognostiserad bergkvalitet 

I detta avsnitt redovisas hur de karterade bergkvaliteterna fördelat sig för varje 
prognostiserad bergkvalitet. Detta har gjorts genom att beräkna den procentuella 
fördelningen av varje karterad Bergklass/Bergtyp för varje prognostiserad 
Bergklass/Bergtyp. Resultatet redovisas i Figur 4-5 och Figur 4-6 för Nygårdstunneln 
respektive Figur 4-7 och Figur 4-8 för Norrmalmstunneln. 

  

Figur 4-5: Procentuell fördelning av karterade Bergklasser för olika prognostiserade 
Bergklasser för Nygårdstunneln (Bergklass 1 och 2). 
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Figur 4-6: Procentuell fördelning av karterade Bergklasser för olika prognostiserade 
Bergklasser för Nygårdstunneln (Bergklass 3 och 4). 

 

Av Figur 4-5 och Figur 4-6 framgår att 75 % av det berg som prognostiserades som 
Bergklass 1 (Q > 10) också föll ut som Bergklass 1 vid karteringen, medan resten (25 %) 
fördelade sig på de övriga tre bergklasserna. För de övriga prognostiserade bergklasser 
framgår att det karterade utfallet ligger inom den prognostiserade bergklassen med 23 % 
för Bergklass 2 (Q = 4 – 10), 28 % för Bergklass 3 (Q = 1 – 4) och 6 % för Bergklass 4 
(Q = 0,1 – 1). Detta indikerar minskad överrensstämmelse mellan prognos och kartering 
för tunnelsträckor som prognostiserats som sämre berg. Figuren med berg prognostiserat 
till Bergklass 2 visar också att en betydande del av berget föll ut som Bergklass 1 vid 
karteringen. Detta skulle kunna indikera en viss konservatism i samband med 
upprättandet av bergprognosen. 

  

Figur 4-7: Procentuell fördelning av karterade Bergtyper för olika prognostiserade 
Bergtyper för Norrmalmstunneln (Bergtyp A och B). 
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Figur 4-8: Procentuell fördelning av karterade Bergtyper för olika prognostiserade 
Bergtyper för Norrmalmstunneln (Bergtyp C och D). 

 
För Norrmalmstunneln framgår det av Figur 4-7 och Figur 4-8 att endast 40 % av det 
berg som prognostiserades som Bergtyp A också föll ut som Bergtyp A vid karteringen. 
För de övriga två prognostiserade Bergtyperna (B respektive C) karterades 78 % 
respektive 60 % i den Bergtyp som prognostiserats. Prognosen för Norrmalmstunneln 
innehåller inget berg i Bergtyp D. Enligt karteringen blev det dock ett utfall i Bergtyp D 
längs 10 m av de studerade tunnelsträckorna (RMR = 29). Den största avvikelsen från 
prognostiserad Bergtyp avser Bergtyp A och, till skillnad mot Nygårdstunneln, finns det 
indikationer på en ökad överrensstämmelse mellan prognos och kartering vid sämre berg. 

I Figur 4-9 redovisas den procentuella träffsäkerheten per Bergklass/Bergtyp för 
respektive projekt. Detta tydliggör den sämre träffsäkerheten för Nygårdstunneln 
prognos vid sämre berg samt det omvända förhållandet för Norrmalmstunnelns prognos. 

  

Figur 4-9: Träffsäkerhet per Bergklass/Bergtyp och projekt. 
 
Bakomliggande data till de beräkningsresultat som redovisas i Figur 4-5 – Figur 4-9 har 
hämtats från Bilaga 6 och 7. 

Resultaten indikerar att den procentuella träffsäkerheten för Bergklass 1 varit relativt god 
för Nygårdstunneln (75 %), men att den har en avtagande tendens med avtagande 
bergkvalitet för Bergklass 2, 3 och 4 (23, 28 respektive 6 %). För Norrmalmstunneln 
indikerar resultaten det omvända, nämligen att den procentuella träffsäkerheten är 
relativt låg i Bergtyp A (40 %) medan den är relativt hög för sämre berg (78 respektive 
60 % i Bergtyp B respektive C). 
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4.4 Bergkvalitetsvariationer 

I detta avsnitt jämförs karteringsutfallet för varje tunnelmeter med intervallgränserna för 
vad som prognostiserats. Jämförelsen görs per prognossträcka och finns i sin helhet i 
Bilaga 10 (Nygårdstunneln) och Bilaga 11 (Norrmalmstunneln). Nedan ges några 
exempel. 

Diagrammen i Figur 4-10, Figur 4-11 samt Figur 4-12 visar prognosernas min- och 
maxvärden för respektive prognossträcka (tjocka streckade blå linjer) samt resultatet av 
tunnelkarteringen (tunna heldragna röda linjer) för varje meter tunnel. Med stöd av dem 
kan olika träff-miss-fenomen med avseende på både lägen och bergkvaliteter observeras. 

Figur 4-10: Exempel på prognoser som innebär 100 % ”träff”. 
 

 

Figur 4-11: Exempel på prognoser som innebär ”miss”, helt eller nästan helt (88 %). 
 

 

Figur 4-12: Exempel på prognoser med mer komplexa träff-miss – förhållanden. 
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Figur 4-10 exemplifierar två prognossträckor med hög träff-procent, 100 % ”träff” i båda 
fallen, medan Figur 4-11 exemplifierar prognossträckor med låg träff-procent, 0 
respektive 12 % ”träff. Figur 4-12 exemplifierar mera komplexa förhållanden vilka 
kräver fördjupad analys för att olika problemmekanismer ska kunna synliggöras. 
Exempel: 

─ Ny 23 skulle kunna tolkas som att läget på den ca 40 m breda zonen med Q-värden < 
4 gavs ett felaktigt läge i prognosen. Detta indikeras av att den 80 m långa Ny 22 
också prognostiserades till Q = 4 – 10 medan den 43 m långa Ny 24 prognostiserades 
till Q = 1 – 4. 

─ S1_3 skulle kunna tolkas som att den prognostiserade 30 m breda zonen med RMR 
30 – 49 bedömts konservativt och blivit ca 10 m för lång. Detta indikeras av att 
anslutande prognossträckor (S1_2 och S1_4) har bedömts utgöras av berg med RMR 
= 50 – 69. 

 
Erhållna träffsäkerheter per prognossträcka redovisas i Bilaga 8 (Nygårdstunneln) 
respektive Bilaga 9 (Norrmalmstunneln). 

Resultaten indikerar att det, både för Nygårdstunneln och Norrmalmstunneln, har 
förelegat svårigheter att geografiskt sätta gränserna för olika bergklassers/bergtypers 
förekomst,. Exempelvis varierar den procentuella träffsäkerheten per prognossträcka 
mellan 0 och 100 % för båda projekten. 

 

4.5 Antal bergkvaliteter per prognossträcka 

I detta avsnitt redovisas jämförelser mellan prognos och kartering omfattande antal 
bergkvaliteter per prognossträcka och antal meter tunnel per bergkvalitet. Den 
bakomliggande tanken bygger på att en prognossträcka endast består av en enda 
Bergklass/Bergtyp och att denna utsträcker sig utefter varje prognossträckas hela längd. 
Detta innebär exempelvis att förekomsten av mer än en Bergklass/Bergtyp på en 
prognossträcka utgör en avvikelse. Bakomliggande data redovisas i Bilaga 12 
(Nygårdstunneln) respektive Bilaga 13 (Norrmalmstunneln). 

I Figur 4-13 redovisas antal prognostiserade respektive karterade bergklasser per 
prognossträcka för Nygårdstunneln. För hälften av alla prognossträckor (d.v.s. 17 av 34 
stycken) har det karterats mer än en bergklass. De största avvikelserna avser sträckorna 
Ny 3, Ny 5, Ny 6, Ny 8 och Ny 23 där antalet bergklasser är ≥7 st. Dessa 
prognossträckors längder är i samtliga fall längre än medelprognossträckans längd som 
är 89 m (321, 91, 174, 244 respektive 150 m). Detta visar, som väntat, på ett generellt 
samband mellan prognossträckors längd och sannolikheten för uppkomst av avvikande 
bergkvaliteter jämfört med bergprognosen. I medeltal visade tunnelkarteringen att 
prognossträckornas enda identifierade Bergklass i själva verket utgjordes av ca 3 stycken 
klasser (2,7 stycken). Detta förhållande återspeglas även i jämförelsen av bergklassernas 
medellängder i prognos respektive kartering som redovisas i Figur 4-14. 
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Figur 4-13: Antal prognostiserade respektive karterade bergklasser per prognossträcka 
för Nygårdstunneln. 

 

 

Figur 4-14: Prognostiserade respektive karterade bergklassers medellängder för 
Nygårdstunneln.  

 
Bergklassernas medellängd i karteringsutfallet för hela tunnelsträckningen kan beräknas 
till 49 m. Detta kan jämföras med bergprognosens 89 m. 

I Figur 4-15 redovisas antal prognostiserade respektive karterade Bergtyper per 
prognossträcka för Norrmalmstunneln. Endast för 3 stycken av 29 prognossträckor 
karterades en enda bergtyp. I medeltal visade tunnelkarteringen att prognossträckornas 
enda identifierade Bergtyp i själva verket utgjordes av ca 4 stycken Bergtyper (4,1 
stycken). Detta framgår även av Figur 4-16 som jämför prognostiserade och karterade 
bergtypers medellängder. Detta styrker den tidigare observationen att sannolikheten för 
avvikande bergkvaliteter ökar med prognossträckornas längder. 
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Figur 4-15: Antal karterade bergklasser per prognossträcka för Norrmalmstunneln. De 
olika tunneldelarna har skiljts från varandra. I de fall olika prognossträckor 
inte hör samman, har detta förtydligats under respektive del av figuren. 

 

 

Figur 4-16: Prognostiserade och karterade bergtypers medellängder för 
Norrmalmstunneln.  

 
Bergklassernas medellängd i karteringsutfallet för hela tunnelsträckningen kan beräknas 
till 11 m. Detta kan jämföras med bergprognosens 47 m. 

Resultaten indikerar att prognoserna, varken för Nygårdstunneln eller för 
Norrmalmstunneln, har lyckats fånga upp variationerna i bergmassans kvalitet särskilt 
väl, d.v.s. det har förelegat svårigheter att förutsäga att och hur ofta bergmassan växlar i 
kvalitet. 

 

4.6 Bergkvalitet per prognossträcka – Medelvärden och spridningar 

I detta avsnitt redovisas bergkvaliteten enligt prognos och kartering som normalfördelade 
funktioner per prognossträcka, d.v.s. analogt med vad som utfördes i [1]. Detta gör det 
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möjligt att undersöka både skillnader i medelvärden och spridningar samtidigt. Samtliga 
jämförelser redovisas i Bilaga 14 (Nygårdstunneln) respektive Bilaga 15 
(Norrmalmstunneln). Nedan ges en sammanfattning, redovisade utifrån vilka typer av 
avvikelser (moder) de kan anses representera. Dessa är: 

─ Prognoser och karteringar med tydlig överensstämmelse 
─ Prognoser och karteringar med tydlig skillnad 
─ Prognoser och karteringar med viss överensstämmelse 
─ Prognoser och karteringar med olika spridningar 
 

Prognoser och karteringar med tydlig överensstämmelse 

I några fall är överensstämmelsen mellan prognos och kartering förhållandevis tydlig. 
Detta illustreras med ett exempel var från de båda tunnlarna där båda medelvärden och 
spridningar sammanfaller väl, se Figur 4-17. 

Figur 4-17: Exempel på tydlig överensstämmelse mellan prognos och kartering. 
 
Den tydliga överensstämmelsen framgår av att: 

─ skillnaderna mellan kurvornas tyngdpunkter är liten, d.v.s. prognosens och 
karteringens medelvärden överensstämmer i huvudsak mycket bra 

─ skillnaderna mellan kurvornas spridningsvidder är små, d.v.s. prognosens och 
karteringens standardavvikelser överensstämmer väl (stor spridning innebär ju större 
totalförekomst av avvikelser från medelvärdet än liten spridning). 

 

Prognoser och karteringar med tydlig skillnad 

Jämförelserna visar också att överensstämmelsen mellan prognos och utfall ibland är 
mindre god, se Figur 4-18. 

Figur 4-18: Exempel på sämre överensstämmelse mellan prognos och kartering. 
 
Skillnaden mellan prognos och kartering framgår främst av skillnaderna mellan 
kurvornas tyngdpunkter (medelvärden). För sträckan Ny 10 visar till exempel prognosen 
Bergklass 2 (Q = 4 – 10), medan karteringen visar Bergklass 4, d.v.s. en överskattning av 
bergkvaliteten i prognosen jämfört med karteringen. Omvänt visar sträckan S3_2 en 
underskattning av bergkvaliteten, från prognosens Bergtyp C till karteringens Bergtyp B. 
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De båda exemplen visar jämförelser där spridningsvidderna är av jämförbar storlek. De 
överlappar/sammanfaller inte heller i något avseende, d.v.s. prognosernas respektive 
karteringsutfallens fördelningsfunktioner omsluter helt olika delar av Q-värdes- eller 
RMR-skalorna. Detta innebär, statistiskt sett, att de inte i något avseende antar samma 
utfallsvärden. Funktionernas min-max – värden avgränsar med andra ord slumpens 
utfallsrum (vid ±3σ). 

 
Prognoser och karteringar med viss överensstämmelse 

Så som framgår av Bilagorna 14 och 15 är skillnaderna mellan prognos och kartering 
inte alltid så tydlig. I flera fall överlappar fördelningarna i stället varandra. Detta innebär 
att de delvis stämmer överens, något som framgår av att funktionerna helt eller delvis 
omsluter samma del av Q-värdes- eller RMR-skalorna. Detta exemplifieras i Figur 4-19. 

Figur 4-19: Exempel på varierande skillnader mellan prognos och kartering. Överst: 
stort överlapp inom en Bergklass/Bergtyp. I mitten: begränsat överlapp 
inom en Bergklass/Bergtyp. Nederst: begränsat överlapp mellan 
Bergklasser/Bergtyper. 

 
Ny27 och ST_1 exemplifierar att prognos och kartering i huvudsak överstämde relativt 
väl överens, även om de inte är identiska. Detta framgår av att överlappet mellan de båda 
fördelningarna är stort. För både Ny27 och ST_1 ligger medelvärdena för prognos 
respektive kartering inom samma Bergklass/Bergtyp. Även spridningen ligger inom 
samma bergklass för prognos och kartering för Ny27. Detta är dock inte är fallet för 
ST_1 där karteringen delvis ligger inom en avvikande Bergtyp. 

Ny17 och U2_4 exemplifierar att prognos och kartering endast delvis stämde överens, 
och med skillnader som är större än likheterna. Detta framgår av att överlappet mellan de 
båda fördelningarna är relativt litet. För både Ny17 och U2_4 ligger medelvärdena för 
prognos respektive kartering inom samma Bergklass/Bergtyp. Prognossträckorna Ny33 
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och S3_1 exemplifierar samma sak, men i dessa fall ligger medelvärdena för prognos 
respektive kartering i olika Bergklasser/Bergtyper. 

 
Prognoser och karteringar med olika spridningar 

Jämförelserna visar att karteringsutfallens spridningar varierar avsevärt medan detta inte 
är fallet för tillhörande prognoser, se Figur 4-20. 

Figur 4-20: Exempel på skillnaderna mellan spridningsvidderna hos prognosernas och 
karteringarnas fördelningskurvor. 

 
Ny 14 exemplifierar jämförelser där det finns en tydlig skillnad mellan prognos och 
kartering med avseende på medelvärde och en viss skillnad med avseende på utfallsrum, 
d.v.s. den del av Q-värdeskalan som omsluts av respektive fördelningsfunktion. 

N2_1 exemplifierar jämförelser där skillnaden mellan prognosens och karteringens 
medelvärden är förhållandevis tydlig. Skillnaden är tydlig så till vida att medelvärdena 
pekar på olika bergtyper (prognos: Bergtyp A, kartering: Bergtyp B). men mindre tydlig 
så till vida att de båda fördelningsfunktionerna delvis omsluter samma del av RMR-
skalan. Att prognosen på detta sätt även omsluter en del av karteringens utfallsrum 
innebär att det, statistiskt sett, kan finnas fall där prognos och kartering överensstämmer. 

Ny 30 och ST_9 exemplifierar jämförelser där det finns en viss skillnad mellan prognos 
och kartering med avseende på medelvärde men där det samtidigt finns en betydande 
skillnad med avseende på spridningsvidd. I de båda exemplen är karteringsutfallets 
spridningsvidd betydligt större än den som ges av prognosen. Detta betyder att 
prognoserna inte har tagit tillräcklig ”höjd” för risken för avvikelser från den 
prognostiserade bergkvaliteten. Detta kan bero på olika saker, exempelvis att prognosen 
inte har träffat rätt läge för den angivna bergkvaliteten eller att frågan om sannolikheten 
för avvikande bergkvaliteter på sträckan inte prövats tillräckligt. 

Sammantaget indikerar exemplen att dagens praxis att låsa prognosvärdena till 
fördefinierade Bergklasser/Bergtyper inte ger tillräckligt utrymme för frågan om 
sannolikheten för förekomst av andra bergkvaliteter än den prognostiserade på den 
aktuella prognossträckan. 
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Resultaten indikerar att graden av överrensstämmelse mellan prognos och kartering per 
prognossträcka varierar på ett mycket komplext sätt, både för Nygårdstunneln och för 
Norrmalmstunneln. 

 

4.7 Bergkvalitet per projekt – Medelvärden och spridningar 

För att få en generell uppfattning om hur ”bra” de båda projektens prognoser förutsa de 
bergkvaliteter som fastställdes vid karteringen redovisas mera övergripande jämförelser 
mellan prognos och kartering i detta avsnitt.  

Jämförelserna innebär att prognos- respektive karteringsmedelvärden beräknats för 
respektive prognossträcka. Dessa har därefter räknats om till projektspecifika 
medelvärden för prognos respektive kartering, viktade med hänsyn till de olika 
prognossträckorna längd. Spridningsmåtten har uppskattats genom att dividera 
skillnaden mellan de prognossträckor som har de största respektive minsta prognos- 
respektive karteringsmedelvärdena med 6. Detta har resulterat i en approximation av 
standardavvikelsens storlek (viss underskattning) eftersom respektive utfallsrum 
definierats till ±3σ. Därefter har de normalfördelade funktionerna för prognos respektive 
kartering beräknats för respektive projekt och omformats till diagram så som visas i 
Figur 4-21 och Figur 4-22. 

Att använda prognossträckorna som beräkningsbas så som beskrivs ovan innebär att 
fokus läggs på variationerna mellan prognossträckorna i stället för på variationerna inom 
prognossträckorna. Bakomliggande data redovisas i Bilaga 16 (Nygårdstunneln) 
respektive Bilaga 17 (Norrmalmstunneln). 

Prognos 

Medelvärde: Log Q = 0,922, (Q = 
8,4) 

Standardavvikelse: Log Q = 
0,300, d.v.s. Q = 2,0 
 
Kartering 

Medelvärde: Log Q = 0,967, 
d.v.s. Q = 9,3 

Standardavvikelse: Log Q = 
0,376 (Q = 2,4) 

Figur 4-21: Jämförelse bergprognoser – tunnelkarteringar baserade på viktade 
medelvärden per prognossträcka, Nygårdstunneln. 

 
För Nygårdstunneln pekar jämförelsen på att tunneln i medeltal projekterades och 
utfördes i Bergklass 2, d.v.s. Q = 4 – 10. Jämförelsen indikerar också att prognosen i 
medeltal låg något under karteringsutfallet (Q = ca 8 jämfört med utfallet ca 9). Detta 
innebär att bergkvaliteten i medeltal var marginellt bättre än vad prognosen angav. 
Jämförelsen pekar också på att karteringen varierade något mer än prognosen (d.v.s. 
större spridningsvidd). 
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Prognos 

Medelvärde: RMR = 68,8 

Standardavvikelse: RMR 
= 7,5 
 
Kartering 

Medelvärde: RMR = 60,3 

Standardavvikelse: RMR 
= 6,6 

Figur 4-22: Jämförelse bergprognoser – tunnelkarteringar baserade på viktade 
medelvärden per prognossträcka, Norrmalmstunneln. 

 
För Norrmalmstunneln pekar jämförelsen på att ingående tunneldelar i medeltal 
projekterades och utfördes i Bergtyp B, d.v.s. RMR = 50 – 69. Jämförelsen indikerar 
också att prognosen i medeltal låg över karteringsutfallet (RMR = 69 jämfört med 
utfallet 60). Detta innebär att bergkvaliteten i medeltal var något sämre än vad prognosen 
angav. Däremot pekar jämförelsen på att spridningsvidderna för prognos respektive 
kartering var relativt lika. 

Resultaten indikerar att bergmassans medelkvalitet i respektive projekt har kunnat 
förutsägas relativt väl för både Nygårdstunneln och för Norrmalmstunneln. För 
Norrmalmstunneln kan dock en viss överskattning av bergmassans medelkvalitet 
urskiljas i prognosen jämfört med karteringen. 

 

4.8 Prognososäkerheter per projekt – Medelvärden och spridningar 

För att få en generell uppfattning om hur stora de båda projektens prognososäkerheter 
var redovisas övergripande uppskattningar av skillnaderna mellan prognos och kartering 
i detta avsnitt. 

Beräkningsgången är analog med den som redovisas i avsnitt 4.7 men, i stället för att 
beräkna prognos och kartering var för sig, har skillnaderna mellan dem beräknats för 
respektive prognossträcka (d.v.s. felutrymmet enligt avsnitt 3.1.4). Detta har sedan 
räknats om till projektspecifika medelvärden, viktade med hänsyn till de olika 
prognossträckornas längd. Spridningsmåtten har uppskattats genom att dividera de 
prognossträckor med de största respektive minsta skillnaderna mellan prognos- och 
karteringsmedelvärdena med 6. Detta har resulterat i en approximation av 
standardavvikelsens storlek (viss underskattning) eftersom respektive utfallsrum 
definierats till ±3σ. Därefter har de normalfördelade funktionerna som uttrycker 
prognososäkerheterna för respektive projekt beräknats och omformats till de diagram 
som redovisas i Figur 4-23 och Figur 4-24. Detta uttrycker därmed följande (se även 
Bilaga 1): 

Fördelningsfunktionerna ger en indikation på hur sannolikheten varierar i 
respektive projekt för olika stora skillnader mellan prognos- och 
karteringsmedelvärdena. 

 
Bakomliggande data redovisas i Bilaga 18 (Nygårdstunneln) respektive Bilaga 19 
(Norrmalmstunneln). 
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Skillnad prognos – 
kartering 

Medelvärde: -0,045 

Standardavvikelse: 0,44 
 
Observera att den 
horisontella värdeskalan 
visar tiopotenser, d.v.s. 
Log(Qprognos) – 
Log(Qkartering). 

Figur 4-23: De generella osäkerheterna för Nygårdstunneln, d.v.s. skillnad prognos och 
kartering. Observera att skalvärdena avser tiopotenser. 

 
Fördelningsfunktionen för Nygårdstunneln i Figur 4-23 indikerar att skillnaden mellan 
prognos- och karteringsmedelvärdena i medeltal är mycket liten. Detta framgår av att 
funktionens tyngdpunkt ligger nära noll. Detta innebär dock inte att sannolikheten för 
avvikelser mellan prognos- och karteringsmedelvärdena, d.v.s. osäkerheterna, generellt 
sett kan anses vara låg. I stället pekar funktionens spridning, uppgående till ca ±1,3 
tiopotenser, på att sannolikheten för avvikelser från medelvärdet för prognostiserad 
bergkvalitet är betydande. Detta kan exemplifieras på följande sätt (se även Bilaga 1): 

Fördelningsfunktionen indikerar att det finns en sannolikhet för att medelvärdena 
från karteringen ska visa Q-värden på allt mellan 0,4 och >>10 vid prognosvärdet 
8,4 (Bergklass 2). 

 
Sammantaget pekar detta på att prognososäkerheterna ligger inom ca ±1,5 - 2 
Bergklasser, d.v.s. hela den använda klassificeringsskalan mellan Bergklass 1 till 4. 

Fördelningsfunktionen för Norrmalmstunneln i Figur 4-24 indikerar att skillnaden 
mellan prognos- och karteringsmedelvärdena i medeltal är relativt begränsad, men att det 
finns en tendens till generell överskattning av bergkvaliteten i prognosen jämfört med 
karteringen (ca 9 RMR-enheter). Med avseende på osäkerheterna, indikerar funktionens 
spridning att dessa är betydande, ca ±24 RMR-enheter. Detta kan exemplifieras på 
följande sätt (se även Bilaga 1): 

Fördelningsfunktionen indikerar att det finns en sannolikhet för att medelvärdena 
från karteringen ska visa RMR-värden på allt mellan 45 och 93 vid prognosvärdet 
69 (Bergtyp B). 

 
Sammantaget pekar detta på att prognososäkerheterna ligger inom ca ±1 – 1,5 Bergtyper, 
d.v.s. en del av den använda klassificeringsskalan mellan Bergtyp A till D. 
 

Skillnad prognos – 
kartering 

Medelvärde: 8,5 

Standardavvikelse: 8,1 

 

Figur 4-24: De generella osäkerheterna för Norrmalmstunneln, d.v.s. skillnad prognos 
och kartering. 
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Resultaten indikerar att skillnaderna mellan prognos och kartering i medeltal är 
förhållandevis begränsad, men också att det finns ett betydande utrymme för avvikelser. 
Avvikelseutrymmet, d.v.s. osäkerheterna, kan anses större i Nygårdstunnelns prognos 
jämfört med Norrmalmstunnelns eftersom fördelningsfunktionen omsluter en större 
andel av klassificeringsskalan än i Norrmalmstunneln prognos. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Osäkerheter och förbättringsarbete 

Det närmaste ett absolut ”facit” det går att komma med avseende på bestämning av 
bergkvaliter utgörs av det som fastställs vid tunnelkarteringen. Därför är det viktigt att 
detta arbete utförs med god kvalitet. Det är också viktigt att bergprognosen håller god 
kvalitet eftersom denna sammanfattar beställarens och entreprenörens förväntningar med 
avseende på bergkvalitet, från upphandling till utfört bygge (se Figur 1-1). Den främsta 
orsaken till att kvaliteten är viktig med avseende på både prognos och kartering är att 
skillnader mellan dem ofta leder till avvikelser i kostnad och tid som måste hanteras. 
Sambanden mellan skillnaderna prognos – kartering, prognostiserad – verklig kostnad 
respektive prognostiserad – verklig tidsåtgång, demonstrerades i [1].  

Så som visas i bl.a. avsnitt 4.6 tar de studerade prognoserna ställning i frågan om vilken 
bergkvalitet som kan förväntas längs olika tunnelsträckor. Däremot tar de inte explicit 
ställning till hur säkert det är att det angivna bergkvalitetsintervallet ska innehållas, d.v.s. 
hur stora osäkerheterna är. De mätningar och analyser som redovisas i denna studie 
syftar att ge en uppfattning om detta. 

Utförda mätningar och analyser baseras till stor del på grupper av data. Detta främst för 
att kunna spåra generella samband eftersom en mätning av en avvikelse inte leder till 
någon generell slutsats. Därför har större grupper av data använts för att bygga upp en 
bild av hur det ”brukar” vara. Eftersom det även finns en variation inom dessa grupper 
av data, har respektive grupp preciserats genom bestämning av medelvärde och 
spridning. Detta har sedan uttryckts grafiskt i normalfördelningsdiagram. 
Redovisningsformen är ett normalt förfarande vid processbaserat förbättringsarbete 
(SPC). Se Bilaga 1 och Figur 5-1 [5]. 

 

 

 

Figur 5-1: Processbaserat förbättringsarbete. Ur [5]. 
 
I Figur 5-1 ställs frågan om de 200 observationerna i (1) bäst karaktäriseras av en enda 
sannolikhetsmodell som i (2) eller av olika sannolikhetsmodeller vid olika tidpunkter 
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som i (3). Arbetet med att reducera spridningen i det som mättes i (1) innebär därmed att 
man måste dela upp processen i delar och bestämma varje dels bidrag till den totala 
spridningen och därefter, successivt, reducera deras bidrag till de totala variationerna. 

Om detta tankesätt till exempel överförs till frågan om de generella skillnaderna mellan 
bergprognoser och tunnelkarteringar, d.v.s. till osäkerheterna, är det rimligt att anta att 
uppmätta skillnader är ett resultat av olika orsaksmekanismer vid olika tidpunkter. Detta 
stöds även av  Figur 1-1 och resultaten i [1]. Föreliggande studie kan därigenom 
betraktas som en del i ett mer omfattande arbete. I de nedan följande avsnitten diskuteras 
ett antal orsaksmekanismer samt idéer och förslag till möjliga förbättringsåtgärder som 
syftar till att (på sikt) minska skillnaderna mellan prognos och karterat utfall. 
Diskussionerna förs utifrån de resultat som presenterats i kapitel 4. 

5.2 Träffsäkerhet och prognososäkerheter 

För Nygårdstunneln indikerar Figur 4-1 mindre procentuella avvikelser för det bättre 
berget (Q > 10 och Q = 4 – 10) jämfört med det sämre berget. För Norrmalmstunneln 
indikerar Figur 4-2 att de procentuella avvikelserna är relativt stora oberoende av bergets 
kvalitet. Figur 4-4 indikerar vidare att det har förelegat svårigheter att förutsäga var olika 
bergklasser/bergtyper förekommer geografiskt i båda projekten och beräknade 
träffsäkerheter uppgår till 53 % för Nygårdstunneln och 58 % för Norrmalmstunneln.  

För att få en uppfattning om hur ”bra” ovanstående träffsäkerhetsvärden är, har följande 
information inhämtats från Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI [6]: 

Träffsäkerheten i SMHI:s prognoser mäts med hjälp av ett Prognosindex, PI, och 
mätningarna har gjorts sedan 2003. PI beräknas genom att prognosdata från en 
kvalitetskontrollerad databas jämförs med uppmätta värden från SMHIs 
observationsnät och beräknas som ett löpande medelvärde. Träffsäkerheten i 
SMHI:s prognoser bedöms som så viktig för riket som helhet att det ställs krav på 
den i SMHI:s regleringsbrev. Där anges att träffsäkerheten för dygn ett ska vara 85 
%. Utfallet för år 2010 var 83 %. 

Om SMHI:s träffsäkerhet jämförs med den totala träffsäkerheten för de studerade 
bergprognoserna kan det konstateras att SMHI:s prognoskvalitet kan betraktas som 
relativt god jämfört med studerade bergprognoser. Allmänt kan det också noteras att: 

1. Väderleksprognoserna har en definition avseende vad prognoskvalitet är. 
2. Väderleksprognosers kvalitet anses som så viktig att de följs upp. 
3. Väderleksprognostisering har ett uppsatt målvärde för träffsäkerheten. 
 
Det kan konstateras att inget av det som anges i ovanstående tre punkter gäller i 
normalfallet för bergprognoser. 

Om ovanstående indikerar att det kan finnas anledning att närmare studera prognosers 
träffsäkerhet, visar Figur 4-23 och Figur 4-24 att det även finns anledning att undersöka 
bergprognosers osäkerheter. 

I båda de studerade projekten uppvisar skillnaderna mellan prognos – kartering en 
betydande spridning, d.v.s. osäkerhet (om vad karteringsutfallet ska bli). De kan med 
andra ord beskrivas som ”lågupplösande”. Med tanke på att stora avvikelser mellan 
prognos och kartering kan leda till omfattande avvikelsehantering och/eller tvister i 
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byggskedet, pekar detta på att det kan vara viktigt att känna till prognososäkerheternas 
storlek inför entreprenadupphandlingen, exempelvis i samband med valet av 
ersättningsform. Nuvarande regelverk ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader” (AB 04) tillåter dock inte större avvikelser 
än 25 %, varför det kan finnas anledning att undersöka kopplingen mellan 
prognososäkerheter och valet av ersättningsform. 

5.3 Förundersökningarna som problemorsak 

Uppfattningen att förundersökningarnas omfattning och kvalitet är viktig för att 
osäkerheterna i bergprognoser ska kunna begränsas har tidigare demonstrerats i [1]. För 
att fördjupa dessa kunskaper har en enkel modell för klassificering av förundersökningar 
tagits fram. Modellen utgår från följande antaganden: 

─ Metoder som innebär direkta mätningar av berggrundens egenskaper ger en bättre 
bild än indirekta. Direkta metoder ges därför större vikt än indirekta i modellen. 

─ Observationer som ligger nära de bergvolymer som ska prognostiseras ger en bättre 
bild av bergkvaliteten än de som ligger längre ifrån. 

─ Observationer som representerar större volymer bör tillåtas få större inflytande över 
prognosen. 

 
Modellen innebär att ett kvalitetsindex, R, bestäms för varje datakälla med utgångspunkt 
från poäng som sätts för tre parametrar som knyter an till ovanstående antaganden. De är: 

A. Observationens kvalitativa förmåga att bidra till bergkvalitetsbestämningen. 
B. Avståndet mellan observation och prognostiserad bergvolym. 
C. Observationens täckningsgrad i tunnelns längsled. 
 
Kvalitetsindexet för varje enskild datakälla beräknas genom att multiplicera 
parametrarna, d.v.s. R = A x B x C, varefter bidragen från varje datakälla summeras. 
Detta resulterar i ett totalt index, Rtot. Tanken är att detta index, som bestäms för varje 
prognossträcka, ska indikera ”kvaliteten på” de förundersökningar som utförts längs 
sträckan. Ett högt Rtot-värde indikerar därmed bättre förundersökningar än ett lågt. 
Modellen beskrivs i sin helhet i Bilaga 20. Nedan redovisas ett test, där korrelationen 
mellan Rtot och prognosens träffsäkerhet undersökts. Testet har utförts med data från 
Norrmalmstunneln. Erhållna Rtot-värden för de olika prognossträckorna redovisas i 
nedanstående tabell. 

Tabell 5-1: Norrmalmstunneln, beräknade Rtot-värden för samtliga prognossträckor. 
Id  Rtot    Id  Rtot  Id  Rtot  Id  Rtot    Id  Rtot 

U2_1  6,7    N2_1  0,0  S1_1  20,0  S3_1  12,0    ST_1  13,5 

U2_2  0,0    N2_2  12,0  S1_2  20,0  S3_2  14,0    ST_2  0,0 

U2_3  16,0    N2_3  0,0  S1_3  47,2  S3_3  27,0    ST_3  14,5 

U2_4  18,0    N2_4  39,0  S1_4  26,8  S3_4  53,0    ST_4  0,0 

U2_5  56,0    N2_5  34,6      S3_5  41,3    ST_5  2,0 

U2_6  32,4                  ST_6  12,0 

                    ST_7  13,0 

                    ST_8  10,6 

                    ST_9  5,2 
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Genom att plotta absolutvärdena av skillnaderna mellan prognos- och 
karteringsmedelvärdena som funktion av Rtot för varje prognossträcka erhålls 
diagrammet i Figur 5-2. 

 

Figur 5-2: Norrmalmstunneln, absolutvärdena av skillnaderna mellan prognos- och 
karteringsmedelvärdena per prognossträcka som funktion av Rtot. 

 
Figur 5-2 visar sambandet mellan Rtot och storlek på skillnaderna mellan prognostiserade 
och karterade RMR-värden (absolutbelopp). I figuren visas även R2-värdet, d.v.s. 
korrelationskoefficienten. Denna uttrycker styrkan i sambandet mellan de studerade 
variablerna. Värdet 0,24 indikerar att Rtot kan förklara 24 % av de resulterande 
skillnaderna mellan prognos och kartering. 

Sambandet mellan prognossträckor med olika Rtot och prognossäkerheten kan även 
redovisas med hjälp av som normalfördelningsdiagram, se Figur 5-3. 

 

Figur 5-3: Absolutvärdena av skillnaderna mellan prognos- och 
karteringsmedelvärdena per prognossträcka vid olika populationer av Rtot. 
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De båda fördelningsfunktionerna som visas i Figur 5-3 har beräknats genom att dela 
utfallsrummets storlek med avseende på Rtot med 2 och beräkna medelvärdena och 
standardavvikelserna för de erhållna populationerna. Eftersom det största värdet på Rtot 
var 56,0 (se Tabell 5-1) blir delningsvärdet 28,0. 

Figuren visar att Rtot-värden > 28,0 i medeltal resulterar i en skillnad mellan prognos och 
kartering på endast 3 – 4 RMR-enheter (överskattning). Detta kan jämföras med ca 9 
RMR-enheter för hela populationen (se Figur 4-24). För Rtot-värden <28,0 är 
motsvarande skillnad ca 13 RMR-enheter (överskattning). Detta kan peka på att en del 
av den indikerade systematiska skillnaden mellan prognos och kartering kan förklaras av 
förundersökningarna.  

Fördelningsfunktionens spridning för Rtot > 28,0 är också väsentligt mindre än 
spridningen för Rtot < 28,0. Detta innebär att det är mer sannolikt att en prognos baserad 
på förundersökningar med ett Rtot > 28,0 endast avviker lite från karteringsutfallet 
jämfört med en prognos baserad på förundersökningar med ett Rtot < 28,0. I Figur 5-4 
åskådliggörs skillnaderna som cirkeldiagram. Som framgår av figuren är den 
procentuella träffsäkerheten betydligt högre (84 %) för populationer med höga Rtot-
värden än för låga (49 %). 

   

Figur 5-4: Träffsäkerheterna räknat i % vid olika Rtot, d.v.s. antal meter tunnel där 
prognosen träffat rätt dividerat med totalt antal meter som prognostiserats. 

 
Resultatet indikerar att den använda modellen har en viss potential att kunna beskriva 
inverkan av förundersökningarnas omfattning och kvalitet på skillnaderna mellan 
prognos och karteringsutfall. 

5.4 Bergprognoserna som problemorsak 

5.4.1 Bergprognosens syfte 

Prognosarbete syftar bland annat till att beskriva hur bergkvaliteterna förändras utefter en 
planerad tunnelsträckning. Detta görs ofta med hjälp av klassificeringssystem genom 
indelning av bergmassan i förutbestämda kvalitetsintervall. Arbetet involverar svåra 
ställningstaganden och omfattar att både bestämma bergmassans kvalitet och att sätta 
geografiska gränser för var längs tunneln de olika kvaliteterna börjar och slutar. Alla 
delar av tunneln är dock inte alltid lika viktiga från ett riskperspektiv, även om de kan 
vara det från ekonomiskt perspektiv. Detta innebär att det är viktigt att bergprognosens 
bakomliggande syfte är tydligt redan från början. 
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Nygårdstunnelns bergprognos kan karaktäriseras av att den lade vikt vid identifiering av 
förekomsten av olika bergkvaliteter. Däremot lades inte samma tyngd på att bestämma 
lägena för de olika bergkvaliteterna. Arbetet resulterade därmed i en geologisk 
förväntningsmodell med god överblick över helheten men med mindre kontroll över de 
precisa lägena för de olika bergkvaliteterna. 

Hur syftet med Nygårdstunnelns bergprognos uppnåddes åskådliggörs bl.a. av Figur 
4-21, men till viss del även Figur 4-1. Figur 4-21 visar t.ex. att skillnaden mellan 
prognos och kartering i medeltal var knappt mätbar, och Figur 4-1 visar att de 
procentuella avvikelserna från prognostiserade mängder av olika bergkvaliteter var 
förhållandevis begränsad, i synnerhet för det bättre berget. Figur 4-4 visar vidare att 
endast ca 53 % av de prognostiserade tunnelmetrarna hamnade i rätt geografiskt läge, 
något som kan ses som en naturlig följd av att det inte lades någon särskild vikt vid att 
belägga olika bergkvaliteters lägen. Även Figur 4-23 ger stöd för tanken om att den valda 
inriktningen i arbetet med förundersökningarna och bergprognosen ledde till betydande 
generella prognososäkerheter. 

Norrmalmstunnelns bergprognos kan karaktäriseras som ”riskorienterad”, och med 
inriktningen att ge goda kunskaper om bergets kvalitet i de identifierade riskområdena. 
Tunnelsträckorna däremellan var emellertid inte föremål för någon högre ambitionsnivå. 
Avsaknaden av den storskaliga information, som t.ex. hällkarteringar skulle ha kunnat 
bidra med, har bl.a. resulterat i att det ”helikopterperspektiv” som utgjorde grunden för 
Nygårdstunnelns prognos inte har inhämtats på samma sätt. 

Hur väl syftet med Norrmalmstunnelns prognos uppnåddes åskådliggörs främst av Figur 
4-9. Denna illustrerar bergprognosens ökande träffsäkerhet vid sämre berg jämfört med 
bättre. Detta var också något som eftersträvades. Att prognosens syfte inte var att 
förutsäga förekomst av olika bergkvaliteter stöds bl.a. av Figur 4-1, där det framgår att 
de procentuella avvikelserna från prognostiserade mängder av olika bergkvaliteter var 
förhållandevis stora. Notera att endast delar av tunneln utgjort underlag för denna studie, 
se avsnitt 2.3. 

Sammantaget förefaller det vara möjligt att, i alla fall till viss del, spåra konsekvenserna 
av valet av olika strategier och syften vid utförande av förundersökningar och 
upprättande av bergprognoser. 

5.4.2 Prognosens förmåga att förutse bergets kvalitetsvariation 

En uppenbar orsak till skillnader mellan prognos och kartering avser svårigheterna att 
förutse bergets kvalitetsvariation vid prognostiseringen. Den centrala frågan avser 
kunskaperna om hur ofta bergmassan förändras. De mätningar som redovisas i avsnitt 
4.5 pekar på att projektörerna generellt överskattar bergklassernas längdutsträckning, 
d.v.s. underskattar antalet bergkvalitetsväxlingar. Detta innebär att man bortser från 
sannolikheten att bergmassan kan ändra kvalitet längs en prognossträcka. För 
Nygårdstunneln visade t.ex. karteringen att bergklassernas längder i medeltal var 49 m 
långa, att jämföra med bergprognosens 89 m. För Norrmalmstunneln var motsvarande 
värden 11 respektive 49 m. Karteringen visade vidare att varje prognossträcka kunde 
delas upp i ca 3 stycken bergklassavsnitt för Nygårdstunneln medan motsvarande värde 
för Norrmalmstunneln var ca 4 stycken. 

Ovanstående indikerar att prognoserna, både för Nygårdstunneln och för 
Norrmalmstunneln, inte lyckats fånga upp bergmassans kvalitetsvariation särskilt väl, 
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d.v.s. det har förelegat svårigheter att förutsäga att och hur ofta bergmassan växlar i 
kvalitet. 

5.4.3 Redovisning av bergprognoser 

Bergprognoserna för både Nygårdstunneln och Norrmalmstunneln redovisas på snarlika 
sätt, även om de inte är helt identiska. För Nygårdstunneln redovisas både de förväntade 
bergklasserna (1, 2, 3 eller 4) för de olika prognossträckorna och en mera fristående 
bedömning av bergkvaliteten i form av en ”best estimate”. De förväntade bergklasserna 
redovisas på prognosritningar medan ”best estimate” redovisas i den geologiska och 
bergtekniska beskrivningen. I denna studie har den klassindelade redovisning som legat 
till grund för anbudsräkningen använts. 

Även för Norrmalmstunneln redovisas flera uppsättningar prognosdata. Även här har den 
bergtypsindelning som låg till grund för anbudsräkningen (A, B, C eller D) använts. 
Projekten skiljer sig dock med avseende på hur ”best estimate” redovisas. I 
Norrmalmstunneln har man i stället för ett enda närmevärde valt att redovisa ”min”, 
”max” och ”typvärden”. 

Att ”tvinga” in berget i förvalda bergkvalitetsintervall, d.v.s. det redovisningssätt som 
använts i de studerade projekten, innebär att sannolikheten för förekomst av andra 
bergkvaliteter än den som anges i prognosen inte beaktas. Detta stöds också av resultaten 
i avsnitt 4.4, 4.5 och 4.6. 

För att kunna beakta sannolikheten för förekomst av andra bergklasser/bergtyper än en 
enda på en prognossträcka har ett separat förslag till ett alternativt sätt att redovisa 
bergprognoser tagits fram. Förslaget baseras på statistik från förundersökningsdata och 
redovisas i Bilaga 21. I korthet innebär det att sannolikheterna för förekomsterna av olika 
bergkvaliteter knyts till påträffade förekomster i förundersökningarna och uttrycks %, 
d.v.s. olika sannolikheter för olika bergkvaliteter på olika prognossträckor. Någon 
ytterligare precisering av lägen än den som ges av respektive prognossträcka bedöms inte 
krävas.  

5.5 Tunnelkarteringen som problemorsak 

De data från tunnelkartering som använts i denna studie har sammanställts utifrån 
upprättade karteringsprotokoll. Genom att protokollen därmed har betraktats som ”facit 
innebär det att resultaten kan vara behäftade med ”fel” som inte beaktas. Detta beror på 
att bergkvalitetsbestämningen vid tunnelkartering även påverkas av andra faktorer än 
berget. Exempel på sådana faktorer är: 

─ kartörens kompetens (utbildning, erfarenhet m.m.) 
─ kartörens organisatoriska tillhörighet, d.v.s. lojalitet och frihetsgrader i arbetet 
─ samarbetsförhållanden och arbetsplatsdialog 
─ rutiner för parameterkalibrering och förmågan att sätta rätt värden 
─ tillgänglig tid för utförande av karteringen (exempelvis p.g.a. förstärkningsbehov) 
─ avstånd till den karterade ytan (exempel: utförd från sulan, från plattform) 
─ belysningsförhållandena vid karteringen. 
 
Data kan också vara behäftade med orsaker till variation som har sitt ursprung i använt 
klassificeringssystem. En jämförande studie som beskrivs i [1] pekar till exempel på att 
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samtliga klassificeringssystem innehåller osäkerheter, även om de kan anses vara olika 
stora. Exempelvis anges det att Q-systemet troligen är det system som innehåller de 
största osäkerheterna. Studien anger också att klassificeringssystemen blir mer osäkra 
vartefter berget blir sämre. I Figur 5-5 visas en del av det som behandlas i [1]. 

   

Figur 5-5: Resultat från en jämförande studie där sju personer bedömde berget 
oberoende från varandra i tre olika praktikfall (1, 2:1 och 2:2). Svart stapel 
anger den lägsta bedömningen, grå stapel anger den högsta [1]. 

 
Figuren visar på större skillnader mellan olika personer vid användning av Q-systemet än 
vid RMR-systemet. Studien pekar också på att det var de parametrar som avsåg sprickor 
i någon mening som medförde de största skillnaderna. Detta styrktes också av de 
separata jämförelser som gjordes på aktuella projektdata i [1], varvid RQD-värdena och 
sprickråhetstalen konstaterades variera mest mellan olika kartörer. Detta styrker att 
användandet av klassificeringssystem inte är utan svårigheter. 

Eftersom de detaljerade omständigheterna kring tillkomsten av resultaten från 
tunnelkarteringen inte omfattats av denna studie, kan inte heller karteringens bidrag till 
prognososäkerheterna värderas. Det är därför viktigt att ha i minnet att resultaten skulle 
ha kunnat bli annorlunda än vad som nu framgår om denna hänsyn tagits. 
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6 SLUTSATSER 

Baserat på resultaten från föreliggande studie kan följande projektspecifika slutsatser 
dras: 

9. Resultaten visar att mer omfattande och/eller bättre förundersökningar reducerar 
osäkerheterna i bergprognoserna. 

10. Prognososäkerheterna var betydande i båda de studerade projekten, men var mindre 
för Norrmalmstunneln än för Nygårdstunneln. Exempel: 

 Den totala träffsäkerheten med hänsyn till geografiska lägen för olika 
bergkvaliteter är 53 % för Nygårdstunneln och 58 % för Norrmalmstunneln. 

 Avvikelseintervallen för prognostiserade bergkvaliteter uppskattades i båda fallen 
uppgå till en betydande andel av de använda klassificeringsskalornas omfång, och 
denna andel var större för Nygårdstunneln än för Norrmalmstunneln. 

11. En möjlig förklaring till skillnaderna med avseende på de totala träffsäkerheterna 
kan vara att det finns skillnader i syftet mellan de båda projektens prognoser och de 
förundersökningar som utfördes. Exempel: 

 Nygårdstunnelns mera övergripande prognos visade sig i huvudsak (i medeltal) 
hamna förhållandevis rätt gentemot karteringen, men med betydande avvikelser 
på enskilda prognossträckor. 

 Den mer detaljerade prognosen för Norrmalmstunneln träffade mera rätt, i första 
hand med avseende på det sämre berget. Detta var också prognosens syfte. 
Avvikelserna var dock större med avseende på det bättre berget där inte samma 
resurser satsats på förundersökningar. 

12. Bergmassans medelkvalitet har kunnat förutsägas relativt väl för båda projekten. För 
Norrmalmstunneln kan dock en tendens till överskattning urskiljas i prognosen 
jämfört med karteringen. Överskattningen bedöms delvis bero på syftet med 
bergprognosen och de varierande förundersökningar detta resulterade i för olika 
prognossträckor. 

13. Graden av överrensstämmelse mellan prognos och kartering per prognossträcka 
varierar på ett mycket komplext sätt i statistisk mening, både för Nygårdstunneln 
och för Norrmalmstunneln. 

14. De procentuella avvikelserna mellan prognos och kartering avseende total förekomst 
av olika bergklasser/bergtyper är relativt små för det bättre berget för 
Nygårdstunneln och relativt stora för det sämre berget. För Norrmalmstunneln är de 
procentuella avvikelserna relativt stora oberoende av bergets kvalitet. 

15. Den procentuella träffsäkerheten för Bergklass 1 för Nygårdstunneln är relativt god 
(75 %), men den har en avtagande tendens med avtagande bergkvalitet (23, 28 och 6 
% i Bergklass 2, 3 och 4). För Norrmalmstunneln indikerar resultaten det omvända, 
nämligen att den procentuella träffsäkerheten är relativt låg i Bergtyp A (40 %) och 
att den är relativt hög för sämre berg (78 respektive 60 % i Bergtyp B respektive C). 

16. Både för Nygårdstunneln och Norrmalmstunneln har det förelegat svårigheter att 
förutsäga var olika bergklasser/bergtyper förekommer geografiskt. Exempelvis 
varierar den procentuella träffsäkerheten per prognossträcka i detta avseende mellan 
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0 och 100 % för båda projekten. Det har följaktligen förelegat svårigheter att 
förutsäga både att, och hur ofta, bergmassan växlar i kvalitet. 

 
Följande allmänna slutsatser kan dras: 

8. Att ”tvinga” in berget i ett enda förvalt bergkvalitetsintervall per prognossträcka 
innebär att sannolikheten för förekomst av andra bergkvaliteter inte beaktas. 

9. Det konstateras att det: (a) saknas en definition av prognosers kvalitet, (b) saknas 
riktlinjer (eller liknande) för hur prognosers kvalitet ska mätas och redovisas och (c) 
saknas målvärde för prognosers kvalitet. 

10. En idé till en modell för klassificering av förundersökningarnas omfattning och 
kvalitet har tagits fram. Modellen har testats med data från Norrmalmstunneln och 
resultaten indikerar att prognossträckor med högre klassificeringsindex erhåller 
mindre prognososäkerheter och högre träffsäkerhet än prognossträckor med lägre 
klassificeringsindex. Detta innebär att det finns potential att kunna beskriva 
sambandet mellan förundersökningarnas omfattning och kvalitet och prognosens 
kvalitet. Det bedöms dock att modellen behöver vidareutvecklas och testas på ett 
större dataunderlag. 

11. Studien har inte omfattat någon analys av de osäkerheter som är förknippade med 
karteringen. Därmed har hänsyn inte tagits till karteringens bidrag till osäkerheterna 
i prognoserna. Detta innebär att resultatet möjligen kunnat bli annorlunda än vad 
som nu framgår. 

12. Uppföljning av prognos- och karteringsdata bedöms utgöra en viktig del av den 
erfarenhetsåterföring som krävs för att identifiera åtgärder som kan förbättra praxis 
vid förundersökningar, prognostisering och tunnelkartering. 

13. Ett förslag till alternativt sätt att redovisa prognoser har tagits fram. Detta bedöms 
kunna leda till att avvikelser mellan prognos och kartering minskar. 

14. Mot bakgrund av att uppmätta prognososäkerheter visats vara betydande kan det 
finnas anledning att se över kopplingen mellan prognososäkerheter och 
ersättningsformer eftersom nuvarande regelverk (AB 04) inte tillåter avvikelser 
större än 25 %. 
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7 REKOMMENDATIONER 

Projektering och byggande tenderar ibland att ”fastna” i frågor som rör bestämningen av 
närmevärden. Det kan avse allt från bestämning av bergkvaliteter eller mängder, 
dimensionering av konstruktioner, kostnadskalkyler, tidplaner m.m. Sällan eller aldrig 
tas någon diskussion upp om hur säkra de framtagna närmevärdena är, d.v.s. 
osäkerheterna. Ännu mer sällan kvantifieras de. Detta leder till att undermarksbyggandet 
till stor del realiseras utan hänsyn till osäkerheter och vad de innebär. 

Det skulle vara ett framsteg om det framtida byggandet inkluderande en insikt om att 
närmevärden är behäftade med osäkerheter, att olika närmevärden är olika säkra och att 
närmevärdenas osäkerheter styrs av osäkerheterna i sina egna underlag, se Figur 1-1. 

För att bidra till förståelsen för hur stora bergprognosers osäkerheter är, eller hur 
träffsäkra prognoserna är, har det i denna studie gjorts jämförelser mellan prognoser och 
karteringar från två infrastrukturprojekt. Därefter har resultaten analyserats och 
diskuterats ur ett brett perspektiv. 

Baserat på studiens resultat, diskussioner och slutsatser rekommenderas det att: 

9. Prognososäkerheterna utvärderas i fler projekt för att erhålla ytterligare kunskap om 
förekommande osäkerheter och dess orsaker. 

10. Det upprättas: (a) en definition av bergprognosers kvalitet, (b) riktlinjer för hur 
bergprognosers kvalitet ska mätas och redovisas och (c) målvärden för 
bergprognosers kvalitet (på sikt). 

11. Det ställs krav på att prognosers kvalitet ska mätas och redovisas som en del av den 
framtida erfarenhetsåterföringen. 

12. Det upprättas krav på att syftet med förundersökningarna är tydligt klargjorda innan 
förundersökningar påbörjas. 

13. Den modell för att klassificera värdet av förundersökningarnas bidrag till prognoser, 
och som demonstrerats i detta arbete, vidareutvecklas och att dess möjligheter att 
användas för att uppskatta prognososäkerheterna under pågående arbete prövas. 

14. Förslaget till alternativt sätt att redovisa bergprognoser testas och utvärderas på ett 
antal projekt. 

15. Det utarbetas ett förslag till ersättningsform som tar hänsyn till att osäkerheterna i 
bergprognoser kan vara större än vad dagens ersättningsformer tillåter. 

16. En studie genomförs avseende tunnelkarteringens bidrag till avvikelserna mellan 
bergprognos och kartering. 
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Bilaga 1: Något om normalfördelningsdiagram 

Precis som i [1] har genomförandet av detta arbete utgått från tanken om att det som går IN i 
ett projekt också kommer UT ur samma projekt, d.v.s. så som illustreras i Figur 1-1. För att 
kunna spåra sambanden mellan IN och UT har data jämförts som statistiska grupper, ett sätt 
att mäta som bygger på processteori, se [3]. Förfarandet kan sammanfattas som ”Mäta – 
Förstå – Förbättra”. 

I ett antal fall redovisas jämförelserna som fördelningsfunktioner som antagits vara 
normalfördelade. Detta har varit viktigt för de analyser som gjorts. Normalfördelningen 
bygger på tanken att de vanligast förekommande värdena ligger i kurvans mitt, medelvärdet, 
medan de mindre vanliga ligger på varierande avstånd från mitten. Spridningen uttrycks med 
hjälp av standardavvikelsen, σ, ett mått som uttrycker hur samlad eller spridd en grupp är, 
varvid en större standardavvikelse indikerar en mer spridd grupp än en liten. Sammantaget 
innebär de båda måtten att sannolikheten för olika utfall kan uppskattas, se Figur 1. 

 

Figur 1: Sannolikheterna för att olika mätvärden ska inträffa i en given statistisk grupp av 
data, utryckta som standardavvikelser. Efter [3]. 

 
Riktigheten i att använda normalfördelningen för att beskriva variationerna i bergkvaliteterna 
i bergprognoser och tunnelkarteringar utan att veta om de är fördelade på detta sätt har inte 
ansetts vara ett problem i denna studie. Detta baseras på den stora mängd utredningar av 
denna generella fråga som anger att detta har mycket liten betydelse [3]. I stället framhålls att 
det är viktigare att ta hänsyn till att det finns en variation snarare än vilken matematisk 
funktion som bäst beskriver den. 

För varje prognossträcka har därför den aktuella prognosens medelvärde med avseende på 
bergets kvalitet beräknats, tillsammans med standardavvikelsen, σ. Resultaten från 
tunnelkarteringarna har behandlats på motsvarande sätt. Med utgångspunkt från de erhållna 
medelvärdena och spridningarna har därefter de tillhörande normalfördelningarna kunnat 
beräknas, plottas och jämföras. Detta har sedan legat till underlag för observationer och 
slutsatser. 
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Bilaga 2: Indata Nygårdstunneln 

Nedan redovisas de indata som använts avseende Nygårdstunneln. Följande benämningar har 
använts. 

─ ID: anger prognossträckans tilldelade identitet (Ny = Nygårdstunneln och ett löpnummer). 

─ Sektion, Från respektive Till: anger vid vilka längdmätningssektioner som en 
prognossträcka börjar (”Från”) respektive slutar (”Till”). 

─ Längd: anger prognossträckans längd i meter. 

─ Prognos, Log Q medel: anger medelvärdet av de logaritmerade bergklassernas fasta 
klassgränser. Bergklasserna är knutna till förfrågningsunderlagets typförstärkningar. 

─ Prognos, Log σ: anger den beräknade spridningen, uttryckt som standardavvikelse, av de 
logaritmerade bergklassernas fasta gränser. Aktuella värden har erhållits genom att 
dividera klassernas spridningsvidd med 6, vilket därigenom approximerar klassernas 
spridningsvidd med en noggrannhet av ca 99 % vid ± 3σ. 

─ Kartering, Log Q medel: anger det beräknade medelvärdet av de logaritmerade 
bergklasserna för varje karterad meter tunnel för de olika prognossträckorna. 

─ Kartering, Log σ: anger den beräknade spridningen uttryckt som standardavvikelse hos 
den uppsättning logaritmerade karteringsdata som använts för medelvärdesberäkningen. 

 
I Tabell 1 och 2 redovisas de värden från prognostisering respektive kartering av 
bergkvaliteter som har använts. 

Tabell 1: Sammanställning av data som använts för Nygårdstunneln, sträckorna 1 - 13. 

ID Sektion 

(km) 

Längd 

(m) 

Prognos 

 

Kartering 

 

Från Till Log Q medel Log σ Log Q medel Log σ 

Ny1 434560 434612 52 0,301 0,100 - 0,188 0,334 

Ny2 434612 434655 43 0,301 0,100 0,329 0,119 

Ny3 434655 434976 321 1,301 0,100 0,870 0,283 

Ny4 434976 435095 119 0,801 0,066 0,974 0,188 

Ny5 435095 435186 91 0,301 0,100 0,451 0,427 

Ny6 435186 435360 174 1,301 0,100 0,039 0,508 

Ny7 435360 435450 90 0,301 0,100 0,757 0,260 

Ny8 435450 435694 244 1,301 0,100 0,945 0,326 

Ny9 435694 435712 18 0,301 0,100 - 0,655 0,125 

Ny10 435712 435736 24 0,801 0,066 - 0,288 0,060 

Ny11 435736 435778 42 0,301 0,100 0,472 0,553 

Ny12 435778 436260 482 1,301 0,100 1,310 0,133 

Ny13 436260 436272 12 0,301 0,100 1,343 0,000 
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Tabell 2: Sammanställning av data som använts för Nygårdstunneln, sträckorna 14 - 34. 

ID Sektion 

(km) 

Längd 

(m) 

Prognos 

 

Kartering 

 

Från Till Log Q medel Log σ Log Q medel Log σ 

Ny14 436272 436300 28 0,801 0,066 1,406 0,022 

Ny15 436300 436347 47 0,301 0,100 1,344 0,130 

Ny16 436347 436500 153 1,301 0,100 1,603 0,186 

Ny17 436500 436510 10 1,301 0,100 0,991 0,000 

Ny18 436510 436585 75 1,301 0,100 1,252 0,170 

Ny19 436585 436628 43 0,301 0,100 1,468 0,014 

Ny20 436628 436670 42 0,801 0,066 1,406 0,040 

Ny21 436670 436690 20 0,301 0,100 1,303 0,051 

Ny22 436690 436770 80 0,801 0,066 1,443 0,139 

Ny23 436770 436920 150 0,801 0,066 0,607 0,659 

Ny24 436920 436965 45 0,301 0,100 0,655 0,330 

Ny25 436965 437060 95 1,301 0,100 1,275 0,162 

Ny26 437060 437073 13 0,301 0,100 1,477 0,000 

Ny27 437073 437215 142 1,301 0,100 1,555 0,170 

Ny28 437215 437282 67 0,301 0,100 1,423 0,164 

Ny29 437282 437312 30 1,301 0,100 0,721 0,479 

Ny30 437312 437336 24 - 0,500 0,167 - 0,015 0,701 

Ny31 437336 437380 44 0,301 0,100 0,687 0,046 

Ny32 437380 437480 100 - 0,500 0,167 0,888 0,182 

Ny33 437480 437545 65 0,801 0,066 1,191 0,107 

Ny34 437545 437589 44 0,301 0,100 0,534 0,408 
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Bilaga 3: Indata Norrmalmstunneln 

Nedan redovisas de indata som använts avseende Norrmalmstunneln. Följande benämningar 
har använts. 

─ Tunneltyp: anger om en prognossträcka ligger i enkelpårs- eller dubbelspårstunnel 
alternativt servicetunnel. 

─ Spår/StLi: anger benämningarna på de olika delarna av det aktuella tunnelsystemet. 
Förkortningen ”StLi” avser ”StakningsLinje” och gäller servicetunneln. 

─ LM enligt respektive spår: anger aktuell längdmätning. 

─ ID: anger prognossträckans tilldelade identitet. 

─ Längd: anger prognossträckans längd i meter. 

─ Summa: anger den sammanlagda längden hos anslutande prognossträckor. 
 
I Tabell 1 och 2 redovisas de prognossträckor har ingått i studien 

Tabell 1: Sammanställning av de prognossträckor som ingått för Norrmalmstunneln, 
dubbelspårs- och enkelspårstunnlar. 

 Tunneltyp Spår/StLi LM enligt respektive spår ID Längd 

(m) 

Summa 

(m)  Från Till  

Dubbelspår 

  

U2  33+225  33+425  U2_1  200   

214 U2  33+425  33+439  U2_2  14 

Enkelspår 

  

  

  

U2  33+780  33+788  U2_3  8   

 

142 

U2  33+788  33+810  U2_4  22 

U2  33+810  33+843  U2_5  33 

U2  33+843  33+922  U2_6  79 

Enkelspår 

  

  

  

  

N2  33+749  33+797  N2_1  48   

 

178 

N2  33+797  33+811  N2_2  14 

N2  33+811  33+835  N2_3  24 

N2  33+835  33+867  N2_4  32 

N2  33+867  33+927  N2_5  60 

Enkelspår 

  

  

  

S1  33+778  33+783  S1_1  5   

 

144 

S1  33+783  33+805  S1_2  22 

S1  33+805  33+835  S1_3  30 

S1  33+835  33+922  S1_4  87 

Enkelspår 

  

  

  

  

S3  33+749  33+788  S3_1  39   

 

177 

S3  33+788  33+802  S3_2  14 

S3  33+802  33+825  S3_3  23 

S3  33+825  33+857  S3_4  32 

S3  33+857  33+926  S3_5  69 
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Tabell 2:  Sammanställning av de prognossträckor som ingått för Norrmalmstunneln, 
servicetunneln. 

 Tunneltyp Spår/StLi LM enligt respektive spår ID Längd 

(m) 

Summa 

(m)  Från Till  

Servicetunnel  ST  0+000  0+080  ST_1  80  80 

Servicetunnel  ST  0+180  0+248  ST_2  68  68 

Servicetunnel  ST  0+280  0+347  ST_3  67  67 

Servicetunnel 

  

ST  0+435  0+465  ST_4  30  96 

(sammanhängande) ST  0+465  0+531  ST_5  66 

Servicetunnel 

  

  

ST  0+622  0+626  ST_6  4   

128 

(sammanhängande) 

ST  0+626  0+651  ST_7  25 

ST  0+651  0+750  ST_8  99 

 Servicetunnel  ST  0+890  0+957  ST_9  67  67 

 
Den sammanställning som redovisas nedan använder följande benämningar: 

─ ID: anger prognossträckans tilldelade identitet. 

─ Prognos, RMR medel: anger det beräknade medelvärdet av de fasta bergtypsgränsernas 
max respektive min-värden. Valet av bergtyperna som ingångsparameter motiveras av att 
de är knutna till förfrågningsunderlagets typförstärkningar. 

─ Prognos, σ: anger den beräknade spridningen, uttryckt som standardavvikelse, av de fasta 
bergtypsgränsernas max- respektive min-värden. Aktuella värden har erhållits genom att 
dividera klassernas spridningsvidd med 6, vilket därigenom approximerar klassernas 
spridningsvidd med en noggrannhet av ca 99 % vid + 3σ. 

─ Kartering, RMR medel: anger det beräknade medelvärdet av varje karterad meter tunnel 
för de olika prognossträckorna. 

─ Kartering, σ: anger den beräknade spridningen uttryckt som standardavvikelse hos den 
uppsättning karteringsdata som använts för medelvärdesberäkningen. 

 
I Tabell 3 och 4 redovisas de värden som har använts. 

Tabell 3: Sammanställning av data som använts för Norrmalmstunneln, 
dubbelspårstunneln, del U2_1. 

ID Prognos Kartering 

RMR medel σ RMR medel σ 

U2_1  85,000  5,000  64,185  7,461 

U2_2  60,000  3,333  55,857  0,990 

U2_3  40,000  3,333  64,000  0,000 

U2_4  60,000  3,333  67,273  1,355 

U2_5  40,000  3,333  42,909  13,944 

U2_6  60,000  3,333  58,608  7,665 
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Tabell 4: Sammanställning av data som använts för Norrmalmstunneln, 
enkelspårstunnlarna N2, S1, S3 samt servicetunneln ST. 

ID Prognos Kartering 

RMR medel σ RMR medel σ 

N2_1  85,000  5,000  69,375  1,654 

N2_2  40,000  3,333  64,429  1,545 

N2_3  60,000  3,333  64,417  5,423 

N2_4  40,000  3,333  35,203  3,863 

N2_5  60,000  3,333  63,717  7,132 

S1_1  40,000  3,333  56,000  0,000 

S1_2  60,000  3,333  64,273  6,254 

S1_3  40,000  3,333  44,600  18,731 

S1_4  60,000  3,333  49,736  9,516 

S3_1  85,000  5,000  69,333  4,334 

S3_2  40,000  3,333  62,000  3,162 

S3_3  60,000  3,333  65,304  1,487 

S3_4  40,000  3,333  36,625  9,617 

S3_5  60,000  3,333  63,739  3,874 

ST_1  85,000  5,000  74,900  4,158 

ST_2  85,000  5,000  63,213  7,447 

ST_3  85,000  5,000  69,701  2,213 

ST_4  85,000  5,000  65,600  6,859 

ST_5  60,000  3,333  55,576  6,829 

ST_6  60,000  3,333  48,000  0,000 

ST_7  40,000  3,333  46,280  7,545 

ST_8  85,000  5,000  60,818  11,164 

ST_9  60,000  3,333  54,746  13,617 
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Bilaga 4: Förundersökningar Nygårdstunneln 

Nedan redovisas en del av de förundersökningar som utfördes inför byggandet av 
Nygårdstunneln. Sammanställningen tar främst fasta på de förutsättningar som projektören 
hade att arbeta utifrån, som t.ex. varierande vertikalt avstånd till den tunneln, jordtäckningen. 
Dessutom redovisas även information rörande de fyra kärnborrhål som utfördes. 

Tabell 1: Sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Nygårdstunneln 

Id  Längd  Avstånd mark – tunnel  Jordtäckta delar  Anm. 

(m)  (m)  (m)  (%)   

Ny1  52  10  20  38   

Ny2  43  20  0  0   

Ny3  321  28  150  47   

Ny4  119  34  57  48  Kärnborrhål nr 4 (se nedan) 

Ny5  91  40  34  37   

Ny6  174  42  96  55   

Ny7  90  47  64  71   

Ny8  244  54  62  25   

Ny9  18  50  8  44   

Ny10  24  54  0  0   

Ny11  42  56  0  0   

Ny12  482  58  135  28   

Ny13  12  48  4  33   

Ny14  28  50  0  0   

Ny15  47  53  16  34   

Ny16  153  52  2  1   

Ny17  10  44  2  20   

Ny18  75  44  15  20   

Ny19  43  41  16  37   

Ny20  42  36  42  100   

Ny21  20  34  20  100  Kärnborrhål nr 3 (se nedan) 

Ny22  80  36  80  100   

Ny23  150  40  62  41   

Ny24  45  30  45  100  Kärnborrhål nr 2 (se nedan) 

Ny25  95  37  76  80   

Ny26  13  40  13  100   

Ny27  142  38  116  82   

Ny28  67  29  0  0   

Ny29  30  20  27  90   

Ny30  24  17  24  100   

Ny31  44  14  44  100   

Ny32  100  12  100  100  Kärnborrhål nr 1 (se nedan) 

Ny33  65  14  58  89   

Ny34  44  9  30  68   
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Rörande de fyra kärnborrhål som utfördes kan följande nämnas: 

─ KBH 4: start ca 30 m från tunnelmitt och ca 35 m över tunneltak. Hålbotten hamnade ca 
15 m från tunnelmitt i och ungefär i tunneltaksnivå. Hålet täcker ca 15 m av 
prognossträckan (12 %). 

─ KBH 3: hålet började med ca 18 m jordborrning, varefter det gick i berg ca 8 m från 
tunnelmitt och ca 30 m över tunneltak. Hålbotten hamnade ungefär mitt i tunneln och i 
RÖK-nivå. Hålet täcker ca 13 m av prognossträckan (65 %). 

─ KBH 2: hålet började med ca 12 m jordborrning, varefter det gick i berg ca 12 m från 
tunnelmitt och ca 34 m över tunneltak. Hålbotten hamnade ca 12 m från tunnelmitt och ca 
3 m under RÖK. Hålet täcker ca 16 m av prognossträckan (36 %). 

─ KBH 1: hålet började med ca 1,5 m jordborrning, varefter det gick i berg ca 15 m från 
tunnelmitt och ca 20 m över tunneltak. Hålbotten hamnade ca 13 m från tunnelmitt och ca 
3 m under RÖK. Hålet täcker ca 10 m av prognossträckan (10 %). 
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Bilaga 5: Förundersökningar Norrmalmstunneln 

Nedan redovisas de utförda förundersökningar som ställts samman och ansetts viktiga för 
prognostiseringen av de sträckor av Norrmalmstunneln som behandlas i denna studie. 
Redovisningen har delats upp i ”Kärnborrhål”, ”Korsande tunnlar” samt ”Anmärkningar”. 
Sammanhängande prognossträckor redovisas tillsammans. 

Tabell 1: Sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

U2_1  04W_17KB parallellt med tunneln, 

sträcker sig mellan ca 33+250 och 

33+345. Borrat från markytan, 

L=110 m, stupning=30°, 

bergtäckning=35‐40 m. Borrhålet 

täcker ca 48 % av prognossträckan i 

längsled. 

  Korsande tunnel N4 passerar med stor 

vinkel mot tunnelaxeln strax söder om 

gränsen mellan U2_1 och U2_2. 

Informationen från korsande tunnel 

har utgjort underlag för att bestämma 

läget för gränsen mellan U2_1 och 

U2_2. Ytterligare två borrhål med 

påhuggsläge i 32+975 (04W_15KB och 

04W16KB) är belägna i samma 

prognostiserade bergtyp som U2_1. 

Bergtäckning ca 40 m vid bergytan. 

K29 

 

 

 

 

 

U2_2    Korsande tunnel N4 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför, men strax söder om 
U2_2 (<10 m). 
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Tabell 2: Forts. sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

U2_3    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför, men < 25 m väster om 
U2_3. Korsande tunnel täcker 
100 % av prognossträckan i 
längsled. 

U2_3 utgörs av zon J vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6. Zonen har bedömts ligga 
på gränsen mellan Bergtyp B och C, 
men har av konservativa skäl lagts i 
Bergtyp C. 

 

 

U2_4    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför, men <15 m väster om 
U2_4. Korsande tunnel täcker 
100 % av prognossträckan i 
längsled. 

Informationen från korsande tunnel 
N6 har utgjort underlag för att 
bestämma bergkvaliteten och läget 
för gränsen mellan U2_3 och U2_4, 
samt mellan U2_4 och U2_5. Borrhål 
04W_ 24KB med påhuggsläge strax 
väster om gränsen mellan U2_4 och 
U2_5 har assisterat i bestämningen av 
bergkvaliteten inom U2_4 och 
bestämning av gränsen mellan U2_4 
och U2_5. 

 

 

 

 

U2_5 
04W_24KB korsar tunnelaxeln 
under ca 40°, sträcker sig mellan ca 
33+810 (påhugg) och 33+860. 
Borrat från markytan, L=80 m, 
stupning=36°, bergtäckning=5‐30 m 
inom prognossträckan. Borrhålet 
täcker 100 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_21KB parallellt med tunneln, 
men ca 12‐15 m öster om tunneln. 
Sträcker sig mellan ca 33+810 och 
33+900. Borrat från korsande 
tunnel N7, L= 90 m, stupning=4°, 
vertikalt avstånd mellan borrhål 
och tunneln < 10 m. Borrhålet 
täcker 100 % av prognossträckan i 
längsled. 

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför, men strax väster om 
U2_5 (<10 m). Korsande tunnel 
täcker 100 % av prognossträckan 
i längsled. 

U2_5 utgörs av zon K vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6 samt totalt 6 stycken 
kärnborrhål. Två av hålen (04W_24KB 
och 04W_21KB) är borrade inom 
entreprenad Norrmalm, medan fyra 
av hålen är borrade inom entreprenad 
Arbetstunnel Torsgatan (04W_31KB, 
04W_32KB, 04W_69KB och 
04W_36KB). Zon K har även indikerats 
i korsande tunnel N7 på relativt stort 
(>50 m) avstånd från U2_5. 

 

 

 

 

 

 

 

U2_6  04W_24KB är på sträckan U2_6 
beläget i den norra delen av 
prognossträckan, 10‐20 m öster om 
östra väggen och mindre än 5 m 
från tunneln i höjdled inom 
prognossträckan. Borrhålet täcker 
ca 12 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_21KB är på sträckan U2_6 
beläget ca 15‐17 m öster om 
tunneln. Vertikalt avstånd mellan 
borrhål och tunneln=8‐12 m längs 
prognossträckan. Borrhålet täcker 
ca 40 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_22KB korsar tunnelaxeln 
under ca 40°, sträcker sig mellan 
33+900 och 33+925 (påhugg). 
Borrat från korsande Tunnel N6, 
L=40 m, stupning=37° vertikalt 
avstånd mellan borrhål och 
tunneln<10 m längs 
prognossträckan. Borrhålet täcker 
ca 15 % av prognossträckan i 
längsled. 

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln är belägen 0‐17 
m öster om prognossträckan. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled.          
Korsande tunnel N7 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln tvärar över 
U2_6 under 70°. Korsande tunnel 
N7 täcker ca 10 % av 
prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnlar 
(N6 och N7) och från samtliga 3 
borrhål (04W_24 KB, 04W_21KB och 
04W_22KB) har utgjort underlag för 
att bestämma bergkvaliteten inom 
U2_6.  Korsande tunnel N6, samt 
kärnborrhålen 04W_24KB och 
04W_21KB har utgjort underlag för 
bestämning av läget för gränsen 
mellan U2_5 och U2_6.                               
Ytterligare ett borrhål (04W_23KB) 
med påhuggsläge 10 m söder och 15 
m öster om prognossträckans södra 
gräns är belägen i samma 
prognostiserade bergtyp som U2_6. 
Borrhålet är borrat mot sydväst från 
korsande tunnel N7. Bergtäckning ca 
12 m vid påhuggsläget. Borrhålet dock 
utanför U2_6 (ej utbrutet vid 
insamlandet av karteringsdata). 
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Tabell 3: Forts. sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

N2_1    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
50‐60 m väster om N2_1. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

Läget för gränsen mot N2_2 (zon J) 
har baserats på observationer i N6. 

 

 

N2_2    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
45‐50 m väster om N2_2. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

N2_2 utgörs av zon J vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6. Zonen har bedömts ligga 
på gränsen mellan Bergtyp B och C, 
men har av konservativa skäl lagts i 
Bergtyp C. 

 

 

N2_3  04W_24KB är på sträckan N2_3 
beläget 30‐45 m väster om västra 
väggen. Borrat från markytan, L=80 
m, stupning=36°, bergtäckning=10‐
30 m inom prognossträckan. 
Borrhålet täcker 100 % av 
prognossträckan i längsled. 

04W_21KB parallellt med tunneln 
och är på sträckan N2_3 beläget 
10‐15 m väster om västra väggen. 
Borrat från korsande tunnel N7, L= 
90 m, stupning=4°, vertikalt 
avstånd mellan borrhål och tunneln 
< 10 m. Borrhålet täcker ca 80 % av 
prognossträckan i längsled. 

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
40‐45 m väster om N2_3. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnel 
N6 har utgjort underlag för att 
bestämma bergkvaliteten inom N2_3, 
samt läget för gränsen mellan N2_2 
och N2_3, samt mellan N2_3 och 
N2_4. Borrhål 04W_ 24KB och 
04W_21 KB har också gett 
information till 
bergkvalitetsbestämningen och läget 
för omgivande gränser. 

 

 

 

 

 

 

 

N2_4  04W_24KB är på sträckan N2_4 
beläget 10‐30 m väster om västra 
väggen och mindre än 10 m från 
tunneln i höjdled inom 
prognossträckan. Borrhålet täcker 
100 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_21KB är på sträckan N2_4 
beläget ca 10‐15 m väster om 
tunneln. Vertikalt avstånd mellan 
borrhål och tunneln är mindre än 
10 m längs prognossträckan. 
Borrhålet täcker 100 % av 
prognossträckan i längsled.                   

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
30‐40 m väster om N2_4. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

N2_4 utgörs av zon K vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6 samt totalt 6 stycken 
kärnborrhål. Två av hålen (04W_24KB 
och 04W_21KB) är borrade inom 
entreprenad Norrmalm, medan fyra 
av hålen är borrade inom entreprenad 
Arbetstunnel Torsgatan (04W_31KB, 
04W_32KB, 04W_69KB och 
04W_36KB). Zon K har även indikerats 
i korsande tunnel N7 på relativt stort 
(>4 0 m) avstånd från N2_4.                       

 

 

 

 

 

 

N2_5  04W_21KB är på sträckan N2_5 
beläget ca 10‐15 m väster om 
tunneln. Vertikalt avstånd mellan 
borrhål och tunneln är mindre än 
10 m längs prognossträckan. 
Borrhålet täcker 60 % av 
prognossträckan i längsled. 

04W_22KB är beläget 15‐35 m 
väster om västra väggen. Borrat 
från korsande Tunnel N6, L=40 m, 
stupning=37°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln är 0‐12 
m längs prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 30 % av prognossträckan i 
längsled.          

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln är belägen 10‐
30 m väster om prognossträckan. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled.          
Korsande tunnel N7 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln tvärar över 
N2_5 under 70°. Korsande tunnel 
N7 täcker ca 10 % av 
prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnlar 
(N6 och N7) och från båda borrhålen 
(04W_21KB och 04W_22KB) har 
utgjort underlag för att bestämma 
bergkvaliteten inom N2_5.  Korsande 
tunnel N6, samt kärnborrhålet 
04W_21KB har utgjort underlag för 
bestämning av läget för gränsen 
mellan N2_4 och N2_5.    Ytterligare 
ett borrhål (04W_23KB) med 
påhuggsläge 10 m söder och 15 m 
väster om prognossträckans södra 
gräns är belägen i samma 
prognostiserade bergtyp som N2_5. 
Borrhålet är borrat mot sydväst från 
korsande tunnel N7. Bergtäckning ca 
12 m vid påhuggsläget. Borrhålet dock 
utanför N2_5 (ej utbrutet vid 
insamlandet av karteringsdata). 
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Tabell 4: Forts. sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

S1_1    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför och < 10 m väster om 
S1_1. Korsande tunnel täcker 100 
% av prognossträckan i längsled. 

S1_1 utgörs av zon J vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6. Zonen har bedömts ligga 
på gränsen mellan Bergtyp B och C, 
men har av konservativa skäl lagts i 
Bergtyp C. 

 

 

S1_2    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför och 0‐8 m väster om 
S1_2. Korsande tunnel täcker 100 
% av prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnel 
N6 har utgjort underlag för att 
bestämma bergkvaliteten inom S1_2, 
samt läget för gränsen mellan S1_1 
och S1_2, samt mellan S1_2 och S1_3. 
Borrhål 04W_ 24KB med påhuggsläge 
strax söder om gränsen mellan S1_2 
och S1_3 har assisterat i 
bestämningen av bergkvaliteten inom 
S1_2 och bestämning av gränsen 
mellan S1_2 och S1_3. 

 

 

 

 

S1_3 
04W_24KB har sitt påhuggsläge 
rakt ovanför tunneln och sträcker 
sig ca 15 m utanför den östra 
väggen inom prognossträckan. 
Borrat från markytan, L=80 m, 
stupning=36°, bergtäckning=10‐30 
m inom prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 90 % av prognossträckan i 
längsled.                                
04W_21KB parallellt med tunneln 
och är på sträckan S1_3 beläget 25‐
30 m öster om östra väggen. Borrat 
från korsande tunnel N7, L= 90 m, 
stupning=4°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln < 10 m. 
Borrhålet täcker ca 80 % av 
prognossträckan i längsled. 

Korsande tunnel N6 passerar 
ovanför tunneln under en vinkel 
av ca 40° på ett vertikalt avstånd 
av mindre än 10 m. Korsande 
tunnel täcker 100 % av 
prognossträckan i längsled. 

S1_3 utgörs av zon K vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6 samt totalt 6 stycken 
kärnborrhål. Två av hålen (04W_24KB 
och 04W_21KB) är borrade inom 
entreprenad Norrmalm, medan fyra 
av hålen är borrade inom entreprenad 
Arbetstunnel Torsgatan (04W_31KB, 
04W_32KB, 04W_69KB och 
04W_36KB). Zon K har även indikerats 
i korsande tunnel N7 på relativt stort 
(>95 m) avstånd från S1_3. 

 

 

 

 

 

 

S1_4 
04W_24KB är på sträckan S1_4 
beläget 15‐35 m öster om östra 
väggen och mindre än 10 m från 
tunneln i höjdled inom 
prognossträckan. Borrhålet täcker 
ca 30 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_21KB är på sträckan S1_4 
beläget ca 30‐35 m öster om 
tunneln. Vertikalt avstånd mellan 
borrhål och tunneln är 8‐12 m längs 
prognossträckan. Borrhålet täcker 
ca 75 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_22KB är beläget 15‐30 m 
öster om östra väggen. Borrat från 
korsande Tunnel N6, L=40 m, 
stupning=37°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln är 0‐12 
m längs prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 25 % av prognossträckan i 
längsled.       

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln är belägen 5‐40 
m öster om prognossträckan. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled.          
Korsande tunnel N7 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln tvärar över 
S1_4 under 70°. Korsande tunnel 
N7 täcker ca 10 % av 
prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnlar 
(N6 och N7) och från samtliga 3 
borrhål (04W_24 KB, 04W_21KB och 
04W_22KB) har utgjort underlag för 
att bestämma bergkvaliteten inom 
S1_4.  Korsande tunnel N6, samt 
kärnborrhålen 04W_24KB och 
04W_21KB har utgjort underlag för 
bestämning av läget för gränsen 
mellan S1_3 och S1_4.                                
Ytterligare ett borrhål (04W_23KB) 
med påhuggsläge 10 m söder och 25 
m öster om prognossträckans södra 
gräns är belägen i samma 
prognostiserade bergtyp som S1_4. 
Borrhålet är borrat mot sydväst från 
korsande tunnel N7. Bergtäckning ca 
12 m vid påhuggsläget. Borrhålet dock 
utanför S1_4 (ej utbrutet vid 
insamlandet av karteringsdata). 
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Tabell 5: Forts. sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

S3_1    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
40‐50 m väster om S3_1. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

Läget för gränsen mot S3_2 (zon J) har 
baserats på observationer i N6. 

 

 

S3_2    Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
30‐40 m väster om N2_2. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

S3_2 utgörs av zon J vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6. Zonen har bedömts ligga 
på gränsen mellan Bergtyp B och C, 
men har av konservativa skäl lagts i 
Bergtyp C. 

 

 

S3_3 
04W_24KB är på sträckan S3_3 
beläget 20‐30 m väster om västra 
väggen. Borrat från markytan, L=80 
m, stupning=36°, bergtäckning=25‐
30 m inom prognossträckan. 
Borrhålet täcker 25 % av 
prognossträckan i längsled.                   
04W_21KB parallellt rakt ovanför 
tunneln. Borrat från korsande 
tunnel N7, L= 90 m, stupning=4°, 
vertikalt avstånd mellan borrhål 
och tunneln < 10 m. Borrhålet 
täcker ca 50 % av prognossträckan i 
längsled. 

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
25‐30 m väster om S3_3. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnel 
N6 har utgjort underlag för att 
bestämma bergkvaliteten inom S3_3, 
samt läget för gränsen mellan S3_2 
och S3_3, samt mellan S3_3 och S3_4. 
Borrhål 04W_ 24KB och 04W_21 KB 
har också gett information till 
bergkvalitetsbestämningen och läget 
för omgivande gränser. 

 

 

 

 

S3_4 
04W_24KB är på sträckan S3_4 
beläget 0‐20 m väster om västra 
väggen och 0‐25m från tunneln i 
höjdled inom prognossträckan. 
Borrhålet täcker 100 % av 
prognossträckan i längsled.                   
04W_21KB är beläget rakt ovanför 
tunneln på ett vertikalt avstånd på 
mindre än 10 m. Borrhålet täcker 
100 % av prognossträckan i 
längsled. 

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
15‐25 m väster om S3_4. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

S3_4 utgörs av zon K vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N6 samt totalt 6 stycken 
kärnborrhål. Två av hålen (04W_24KB 
och 04W_21KB) är borrade inom 
entreprenad Norrmalm, medan fyra 
av hålen är borrade inom entreprenad 
Arbetstunnel Torsgatan (04W_31KB, 
04W_32KB, 04W_69KB och 
04W_36KB). Zon K har även indikerats 
i korsande tunnel N7 på relativt stort 
(>65 m) avstånd från S3_4. 

 

 

 

 

S3_5 
04W_24KB är på sträckan S3_5 
beläget inom tunneln i 
prognossträckans norra ände. 
Borrhålet täcker ca 10 % av 
prognossträckan i längsled. 

04W_21KB är beläget rakt ovanför 
tunneln på ett vertikalt avstånd på 
10‐12 m. Borrhålet täcker ca 70 % 
av prognossträckan i längsled. 

04W_22KB har sitt påslagsläge rakt 
ovanför tunneln, men ca 5 m söder 
om prognossträckans södra gräns. 
Borrhålsbotten ligger ca 15 m 
utanför den västra väggen. Borrat 
från korsande Tunnel N6, L=40 m, 
stupning=37°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln är 0‐12 
m längs prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 30 % av prognossträckan i 
längsled. 

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln tvärar över 
S3_5 under ca 20° maximalt 
avstånd i plan på ca 15 m. 
Korsande tunnel N6 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled.          
Korsande tunnel N7 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln tvärar över 
S31_5 under 70°. Korsande 
tunnel N7 täcker ca 10 % av 
prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnlar 
(N6 och N7) och från samtliga 3 
borrhål (04W_24 KB, 04W_21KB och 
04W_22KB) har utgjort underlag för 
att bestämma bergkvaliteten inom 
S3_5.  Korsande tunnel N6, samt 
kärnborrhålen 04W_24KB och 
04W_21KB har utgjort underlag för 
bestämning av läget för gränsen 
mellan S3_4 och S3_5.                                
Ytterligare ett borrhål (04W_23KB) 
med påhuggsläge i tunnellinjen, 10 m 
söder om prognossträckans södra 
gräns är belägen i samma 
prognostiserade bergtyp som S3_5. 
Borrhålet är borrat mot sydväst från 
korsande tunnel N7. Bergtäckning ca 
12 m vid påhuggsläget. Borrhålet dock 
utanför S3_5 (ej utbrutet vid 
insamlandet av karteringsdata). 
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Tabell 6: Forts. sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 
Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

ST_1 
04W_15KB subparallellt med 
tunneln, ca 13‐17 m öster om östra 
väggen. Borrat från markytan, L=99 
m, stupning=30°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln är 30‐
40 m längs prognossträckan. 
Borrhålet täcker ca 25 % av 
prognossträckan i längsled. 
04W_16KB subparallellt med 
tunneln, ca 10‐22 m öster om östra 
väggen. Borrat från markytan, 
L=113 m, stupning=28°, vertikalt 
avstånd mellan borrhål och tunneln 
är 10‐45 m längs prognossträckan. 
Borrhålet täcker ca 75 % av 
prognossträckan i längsled. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

ST_2      Inga undersökningar utförda längs 
prognossträckan. Prognosen längs 
sträckan är baserad på information 
från närliggande borrhål, 04W16_KB 
och 04W_17KB, som är placerade 
öster om tunneln, 65 m norr 
respektive 45 m söder om 
prognossträckan. Samma bergtyp som 
för ST_1 och ST_3 har antagits 
(Bergtyp A) 

 

 

 

 

 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

ST_3 
04W_17KB parallellt med tunneln, 
ca 16 m öster om östra väggen. 
Borrat från markytan, L=110 m, 
stupning=28°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln är 0‐20 
m längs prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 85 % av prognossträckan i 
längsled. 

   

 

 

 

 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

ST_4      Inga undersökningar utförda längs 
prognossträckan. Prognosen längs 
sträckan är baserad på information 
från närliggande borrhål, 04W17_KB 
som är placerat öster om tunneln, 
norr (50 m) om prognossträckan. 
Samma bergtyp som för ST_3 har 
antagits (Bergtyp A). Strax söder om 
prognossträckan (10‐12 m) finns 
korsande tunnel N4 som passerar över 
tunneln. Denna har information har 
utgjort underlag för att bestämma 
gränsen mellan ST_4 (Bergtyp A) och 
ST_5 (Bergtyp B) 

 

 

 

 

 

 

ST_5    Korsande tunnel N4 passerar 
ovanför tunneln under en vinkel 
av ca 70° på ett vertikalt avstånd 
av mindre än 10 m. Korsande 
tunnel täcker <10 % av 
prognossträckan i längsled. 

Strax sydöst om prognossträckans 
södra gräns finns ytterligare ett 
borrhål (04W_17KB) som är borrat 
från markytan vinkelrät mott tunnelns 
längdaxel. Borrhålet är belägen i 
samma bergtyp som ST_5. 
Bergtäckning ca 30 m vid bergytan. 
Borrhålen dock utanför ST_5 (ligger 
inom sträcka för teknikutrymme, vilka 
exkluderats från denna studie). 
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Tabell 7: Forts. sammanställning av de förundersökningar som utfördes på Norrmalmstunneln. 

Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

ST_6    Korsande tunnel N5 öster om 
tunnelns östra vägg på ett 
avstånd av 50 m. Vertikalt 
avstånd mellan korsande tunnel 
N5 och tunneln är <10 m. 
Korsande tunnel N5 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

Informationen från korsande tunnel 
N5 har utgjort underlag för att 
bestämma bergkvaliteten inom ST_6 
och läget för gränsen mot ST_7. 

 

 

 

ST_7    Korsande tunnel N5 öster om 
tunnelns östra vägg på ett 
avstånd av 35‐50 m. Vertikalt 
avstånd mellan korsande tunnel 
N5 och tunneln är <10 m. 
Korsande tunnel N5 täcker 100 % 
av prognossträckan i längsled. 

ST_7 utgörs av zon I vars bergkvalitet 
och gränser indikerats från korsande 
tunnel N5.  

 

 

ST_8 
04W_20KB är på sträckan ST_8 
beläget 30‐35 m öster om östra 
väggen och ca 30 m från tunneln i 
höjdled inom prognossträckan. 
Borrhålet täcker ca 5 % av 
prognossträckan i längsled men är 
borrat i samma bergtyp som söder 
om prognossträckans södra gräns, 
vilken exkluderats från denna 
studie p.g.a. anslutande 
arbetstunnel och tvärtunnel.   

Korsande tunnel N5 passerar 
över tunneln med en vinkel på ca 
30°. Avståndet varierar mellan 0 
och 40 längs prognossträckan. 
Vertikalt avstånd mellan 
korsande tunnel N5 och tunneln 
är <10 m. Korsande tunnel N5 
täcker 60 % av prognossträckan i 
längsled. 

Informationen från korsande tunnel 
N5 har utgjort underlag för att 
bestämma bergkvaliteten inom ST_8 
samt gränsen mot ST_7. Korsande 
tunnel N6 passerar tunneln strax 
söder om prognossträckans södra 
gräns och ligger i samma bergtyp som 
ST_7. Korsande tunnel N6 dock 
utanför ST_8 (ligger inom sträcka för 
anslutande arbetstunnel och 
tvärtunnel, vilka exkluderats från 
denna studie). Ytterligare ett borrhål 
(04W_33KB), vilket är borrat inom 
entreprenad Arbetstunnel Torsgatan 
finns sydväst om prognossträckans 
södra gräns. Borrhålet är borrat i 
samma bergtyp ST_8, men ligger 
utanför prognossträckan. 
Informationen från borrhålet har dock 
assisterat i att bestämma 
bergkvaliteten inom prognossträckan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Id.  Kärnborrhål  Korsande tunnel  Anm. 

ST_9 
04W_24KB är på sträckan ST_9 
beläget 55‐65 m öster om östra 
väggen. Borrat från markytan, L=80 
m, stupning=36°, bergtäckning=0 m 
inom prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 10 % av prognossträckan i 
längsled. 

04W_21KB parallellt med tunneln 
och är på sträckan ST_9 beläget 60‐
65 m öster om östra väggen. Borrat 
från korsande tunnel N7, L= 90 m, 
stupning=4°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln 10‐15 
m. Borrhålet täcker ca 75 % av 
prognossträckan i längsled. 

04W_22KB är beläget 45‐55 m 
öster om östra väggen. Borrat från 
korsande Tunnel N6, L=40 m, 
stupning=37°, vertikalt avstånd 
mellan borrhål och tunneln är 0‐10 
m längs prognossträckan. Borrhålet 
täcker ca 30 % av prognossträckan i 
längsled.    

Korsande tunnel N6 på ett 
avstånd av < 10 m ovanför, men 
40‐70 m öster om ST_9. Korsande 
tunnel N6 täcker 100 % av 
prognossträckan i längsled.               
Korsande tunnel N7 på ett 
avstånd av mindre än 10 m 
ovanför. Tunneln tvärar över 
ST_9 strax söder om 
prognossträckans södra gräns. 
Inom prognossträckan ligger 
korsande tunnel N7 >25 m öster 
om östra väggen. Korsande 
tunnel N7 täcker ca 10 % av 
prognossträckan i längsled på ett 
avstånd närmare än 50 m. 

Samtliga tre borrhål och båda 
korsande tunnlarna har bidragit till 
bestämningen av bergkvaliteten inom 
ST_9.  
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Bilaga 6: Nygårdstunneln, jämförelse bergprognoser - tunnelkarteringar 

Nedan redovisas utförd jämförelse mellan bergprognoser och tunnelkarteringar för 
Nygårdstunneln. Sammanställningen visar antal tunnelmetrar i olika bergklasser för varje 
prognossträcka. Varje meter tunnel har antagits bidra med en observation. 

Tabell 1: Sammanställning, jämförelse bergprognoser – tunnelkarteringar, Nygårdstunneln. 

Prognos-
sträcka 

Bergprognos (antal meter) Tunnelkartering (antal meter) 

Q > 10 Q = 4 - 10 Q = 1 - 4 Q = 0,1 - 1 Q > 10 Q = 4 - 10 Q = 1 - 4 Q = 0,1 - 1

Ny 1  0  0  52 0 0 0 22  30

Ny 2  0  0  43 0 0 0 43  0

Ny 3  321  0  0  0 137 118 66  0

Ny 4  0  119  0  0 55 64 0  0

Ny 5  0  0  91 0 5 35 26  25

Ny 6  174  0  0  0 0 22 77  75

Ny 7  0  0  90 0 15 35 40  0

Ny 8  244  0  0  0 200 20 20  4

Ny 9  0  0  18 0 0 0 0  18

Ny 10  0  24  0  0 0 0 1  23

Ny 11  0  0  42 0 8 10 24  0

Ny 12  482  0  0  0 482 0 0  0

Ny 13  0  0  12 0 12 0 0  0

Ny 14  0  28  0  0 28 0 0  0

Ny 15  0  0  47 0 47 0 0  0

Ny 16  153  0  0  0 153 0 0  0

Ny 17  10  0  0  0 10 0 0  0

Ny 18  75  0  0  0 75 0 0  0

Ny 19  0  0  43 0 43 0 0  0

Ny 20  0  42  0  0 42 0 0  0

Ny 21  0  0  20 0 20 0 0  0

Ny 22  0  80  0  0 80 0 0  0

Ny 23  0  150  0  0 55 50 12  33

Ny 24  0  0  45 0 0 30 13  2

Ny 25  95  0  0  0 95 0 0  0

Ny 26  0  0  13 0 13 0 0  0

Ny 27  142  0  0  0 142 0 0  0

Ny 28  0  0  67 0 67 0 0  0

Ny 29  30  0  0  0 2 26 0  2

Ny 30  0  0  0  24 0 0 16  8

Ny 31  0  0  44 0 0 35 9  0

Ny 32  0  0  0  100 25 65 10  0

Ny 33  0  65  0  0 61 4 0  0

Ny 34  0  0  44 0 0 30 10  4

S:a  1726  508  671  124  1872  544  389  224 

S:a  3029  3029 
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Bilaga 7: Norrmalmstunneln, jämförelse bergprognoser – tunnelkarteringar 

Nedan redovisas utförd jämförelse mellan bergprognoser och tunnelkarteringar för valda 
tunneldelar för Norrmalmstunneln. Sammanställningen visar antal tunnelmetrar i olika 
bergtyper för varje prognossträcka. Varje meter tunnel har antagits bidra med en observation. 

Tabell 1: Sammanställning, jämförelse bergprognoser – tunnelkarteringar, Norrmalmstunneln. 

Prognos-
sträcka 

Bergprognos (antal meter) Tunnelkartering (antal meter) 

70 - 100 50 - 69 30 - 49 0 - 29 70 - 100 50 - 69 30 - 49 0 - 29 

U2_1  200  0  0 0 59 121 20  0

U2_2  0  14  0 0 0 14 0  0

U2_3  0  0  8 0 0 8 0  0

U2_4  0  22  0 0 0 22 0  0

U2_5  0  0  33 0 0 7 26  0

U2_6  0  79  0 0 0 60 19  0

N2_1  48  0  0 0 42 6 0  0

N2_2  0  0  14 0 1 13 0  0

N2_3  0  24  0 0 0 24 0  0

N2_4  0  0  32 0 0 0 32  0

N2_5  0  60  0 0 0 57 3  0

S1_1  0  0  5 0 0 5 0  0

S1_2  0  22  0 0 0 22 0  0

S1_3  0  0  30 0 0 11 9  10

S1_4  0  87  0 0 0 48 39  0

S3_1  39  0  0 0 14 25 0  0

S3_2  0  0  14 0 0 14 0  0

S3_3  0  23  0 0 0 23 0  0

S3_4  0  0  32 0 0 4 28  0

S3_5  0  69  0 0 0 69 0  0

ST_1  80  0  0 0 80 0 0  0

ST_2  68  0  0 0 20 48 0  0

ST_3  67  0  0 0 13 54 0  0

ST_4  30  0  0 0 12 18 0  0

ST_5  0  66  0 0 0 44 22  0

ST_6  0  4  0 0 0 0 4  0

ST_7  0  0  25 0 1 4 20  0

ST_8  99  0  0 0 12 74 13  0

ST_9  0  67  0 0 0 37 30  0

S:a  631  537  193  0  254  832  265  10 

S:a  1361  1361 
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Bilaga 8: Nygårdstunneln, träffsäkerhet bergprognos 

Nedan redovisas en sammanställning av antal träff per prognossträcka för de olika 
prognossträckorna för Nygårdstunneln, d.v.s. hur många meter av tunneln som gett ”träff”. 

Tabell 1: Sammanställning, träffsäkerhet bergprognos Nygårdstunneln. 

Sektion  Totalt  Antal träff  Andel träff 

   (st)  (st)  (%) 

Ny 1  52  22  42 

Ny 2  43  43  100 

Ny 3  321  137  43 

Ny 4  119  64  54 

Ny 5  91  26  29 

Ny 6  174  0  0 

Ny 7  90  40  44 

Ny 8  244  200  82 

Ny 9  18  0  0 

Ny 10  24  0  0 

Ny 11  42  24  57 

Ny 12  482  482  100 

Ny 13  12  0  0 

Ny 14  28  0  0 

Ny 15  47  0  0 

Ny 16  153  153  100 

Ny 17  10  10  100 

Ny 18  75  75  100 

Ny 19  43  0  0 

Ny 20  42  0  0 

Ny 21  20  0  0 

Ny 22  80  0  0 

Ny 23  150  50  33 

Ny 24  45  13  29 

Ny 25  95  95  100 

Ny 26  13  0  0 

Ny 27  142  142  100 

Ny 28  67  0  0 

Ny 29  30  2  7 

Ny 30  24  8  33 

Ny 31  44  9  20 

Ny 32  100  0  0 

Ny 33  65  4  6 

Ny 34  44  10  23 

Summa  3029  1609 

Totalt:  1609/3029 = 53 %
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Bilaga 9: Norrmalmstunneln, träffsäkerhet prognos 

Nedan redovisas en sammanställning av antal träff per prognossträcka för de olika 
prognossträckorna för Norrmalmstunneln, d.v.s. hur många meter av tunneln som gett ”träff”. 

Tabell 1: Sammanställning, träffsäkerhet bergprognos Norrmalmstunneln. 

Sektion  Totalt  Antal träff  Andel träff 

  (st)  (st)  (%) 

U2_1  200  59  30 

U2_2  14  14  100 

U2_3  8  0  0 

U2_4  22  22  100 

U2_5  33  26  79 

U2_6  79  60  76 

N2_1  48  42  88 

N2_2  14  0  0 

N2_3  24  24  100 

N2_4  32  32  100 

N2_5  60  57  95 

S1_1  5  0  0 

S1_2  22  22  100 

S1_3  30  9  30 

S1_4  87  48  55 

S3_1  39  14  36 

S3_2  14  0  0 

S3_3  23  23  100 

S3_4  32  28  88 

S3_5  69  69  100 

ST_1  80  80  100 

ST_2  68  20  29 

ST_3  67  13  19 

ST_4  30  12  40 

ST_5  66  44  67 

ST_6  4  0  0 

ST_7  25  20  80 

ST_8  99  12  12 

ST_9  67  37  55 

Summa  1361  787 

Totalt:    787/1361 = 58 %
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Bilaga 10: Nygårdstunneln – jämförelse meter för meter 

Nedan redovisas en detaljerad jämförelse av prognoser och karteringar för Nygårdstunneln. 

Figur 1: Detaljerad jämförelse, prognossträcka 1 - 8. 
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Figur 2: Detaljerad jämförelse, prognossträcka 9 - 16. 
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Figur 3: Detaljerad jämförelse, prognossträcka 17 - 24. 
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Figur 4: Detaljerad jämförelse, prognossträcka 25 - 32. 

 



 
 

5

Figur 5: Detaljerad jämförelse, prognossträcka 33 - 34. 
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Bilaga 11: Norrmalmstunneln – jämförelse meter för meter 

Nedan redovisas en detaljerad jämförelse av prognos och kartering för Norrmalmstunneln. 
Varje figur redovisar sammanhängande tunneldelar om inte annat anges. 

 

Figur 1: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel U2, dubbelspårsdelen. 

 

 

Figur 2: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel U2, enkelspårsdelen. 

 

 

 



 
 

2

 

 

Figur 3: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel N2, enkelspår. 
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Figur 4: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel S1, enkelspår. 
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Figur 5: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel S3, enkelspår. 
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Figur 6: Jämförelse avseende prognossträckorna 1 respektive 2 för servicetunneln, ST. 
De är inte sammanhängande. 

 
 
 

 

 

   

Figur 7: Jämförelse avseende prognossträckorna 3 respektive 4 – 5 för servicetunneln, 
ST, av vilka ST 4 och 5 är sammanhängande. 
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Figur 8: Jämförelse avseende prognossträckorna 6, 7 och 8 för servicetunneln, ST. 
 

 

 

Figur 9: Jämförelse avseende prognossträcka 9 för servicetunneln, ST. 
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Bilaga 12: Nygårdstunneln – Bergklasser per prognossträcka 

I följande tabell redovisas en sammanställning av antal Bergklasser respektive tillhörande 
längder per prognossträcka för Nygårdstunneln. Till vänster redovisas vad som angavs i 
bergprognosen. Till höger redovisas vad tunnelkarteringen resulterade i. 

Tabell 1: Sammanställning bergklasser per prognossträcka, Nygårdstunneln. 

Sektion  Bergklasser, prognos  Bergklasser, kartering 

  Antal  Längd  Antal  Medellängd 

   (st.)  (m)  (st.)  (m) 

Ny 1  1  52  4  13 

Ny 2  1  43  1  43 

Ny 3  1  321  7  46 

Ny 4  1  119  4  30 

Ny 5  1  91  8  11 

Ny 6  1  174  8  22 

Ny 7  1  90  3  30 

Ny 8  1  244  7  35 

Ny 9  1  18  1  18 

Ny 10  1  24  1  24 

Ny 11  1  42  3  14 

Ny 12  1  482  1  482 

Ny 13  1  12  1  12 

Ny 14  1  28  1  28 

Ny 15  1  47  1  47 

Ny 16  1  153  2  77 

Ny 17  1  10  1  10 

Ny 18  1  75  1  75 

Ny 19  1  43  1  43 

Ny 20  1  42  1  42 

Ny 21  1  20  1  20 

Ny 22  1  80  1  80 

Ny 23  1  150  8  19 

Ny 24  1  45  4  11 

Ny 25  1  95  1  95 

Ny 26  1  13  1  13 

Ny 27  1  142  1  142 

Ny 28  1  67  1  67 

Ny 29  1  30  3  10 

Ny 30  1  24  3  8 

Ny 31  1  44  2  22 

Ny 32  1  100  4  25 

Ny 33  1  65  2  33 

Ny 34  1  44  4  11 

Totalt  1  89,1  2,7  48,7 
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Bilaga 13: Norrmalmstunneln – Bergtyper per prognossträcka 

I följande tabell redovisas en sammanställning av antal Bergtyper respektive tillhörande 
längder per prognossträcka för Norrmalmstunneln. Till vänster redovisas vad som angavs i 
bergprognosen. Till höger redovisas vad tunnelkarteringen resulterade i. 

Tabell 1: Sammanställning bergklasser per prognossträcka, Norrmalmstunneln. 

Sektion  Bergtyper, prognos  Bergtyper, kartering 

  Antal  Längd  Antal  Medellängd 

   (st.)  (m)  (st.)  (m) 

U2_1  1  200  16  13 

U2_2  1  14  2  7 

U2_3  1  8  1  8 

U2_4  1  22  3  7 

U2_5  1  33  4  8 

U2_6  1  79  6  13 

N2_1  1  48  2  24 

N2_2  1  14  2  7 

N2_3  1  24  2  12 

N2_4  1  32  4  8 

N2_5  1  60  6  10 

S1_1  1  5  1  5 

S1_2  1  22  2  11 

S1_3  1  30  4  8 

S1_4  1  87  6  15 

S3_1  1  39  4  10 

S3_2  1  14  2  7 

S3_3  1  23  2  12 

S3_4  1  32  3  11 

S3_5  1  69  5  14 

ST_1  1  80  5  16 

ST_2  1  68  7  10 

ST_3  1  67  3  22 

ST_4  1  30  2  15 

ST_5  1  66  6  11 

ST_6  1  4  1  4 

ST_7  1  25  4  6 

ST_8  1  99  8  12 

ST_9  1  67  7  10 

Totalt  1  46,9  4,1  10,8 
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Bilaga 14: Nygårdstunneln – jämförelser per prognossträcka (diagram) 

Nedan redovisas resultaten från de jämförelser mellan bergprognoser och tunnelkarteringar 
som gjorts för Nygårdstunneln. De redovisas fyra och fyra för överskådlighetens skull. ”BK” 
anger bergklass. 

Figur 1: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny1 – Ny4. 

 

Figur 2: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny5 – Ny8. 

 

Figur 3: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny9 – Ny12. 
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Figur 4: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny13 – Ny16. 

 

Figur 5: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny17 – Ny 20. 

 

Figur 6: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny21 – Ny24. 
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Figur 7: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny25 – Ny28. 

 

Figur 8: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny29 – Ny32. 

 

Figur 9: Jämförelse avseende prognossträckorna Ny33 – Ny34. 
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Bilaga 15: Norrmalmstunneln – jämförelser per prognossträcka (diagram) 

Nedan redovisas resultaten från jämförelserna mellan bergprognoser och tunnelkarteringar för 
Norrmalmstunneln. Varje figur redovisar sammanhängande tunneldelar om inte annat anges. 
Beteckningarna A, B, C eller D anger olika Bergtyper. 

Figur 1: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel U2, dubbelspårsdelen. 

 

Figur 2: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel U2, enkelspårsdelen. 
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Figur 3: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel N2, enkelspår. 

 

Figur 4: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel S1, enkelspår. 
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Figur 5: Jämförelse avseende prognossträckorna för tunnel S3, enkelspår. 

 

Figur 6: Jämförelse avseende prognossträckorna 1 respektive 2 för servicetunneln, ST. 
De är inte sammanhängande. 

 

 

Figur 7: Jämförelse avseende prognossträckorna 3 respektive 4 – 5 för servicetunneln, 
ST, av vilka ST 4 och 5 är sammanhängande. 
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Figur 8: Jämförelse avseende prognossträckorna 6, 7 och 8 för servicetunneln, ST. 

 

 

Figur 9: Jämförelse avseende prognossträcka 9 för servicetunneln, ST. 
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Bilaga 16: Nygårdstunneln – jämförelser per prognossträcka  

Nedan redovisas jämförelser mellan prognoser och karteringar per prognossträcka för 
Nygårdstunneln. Under tabellen redovisas en beskrivning av vad de olika kolumnerna anger. 

Tabell 1: Sammanställning jämförelser per prognossträcka, Nygårdstunneln. 

Id  Längd  Prognos  Kartering 

  (m)  Log Q medel  Delsumma  Log Q medel  Delsumma 

Ny 1  52  0,301  0,00517  ‐0,188  ‐0,00323 

Ny 2  43  0,301  0,00427  0,329  0,00467 

Ny 3  321  1,301  0,13787  0,870  0,09220 

Ny 4  119  0,801  0,03147  0,974  0,03827 

Ny 5  91  0,301  0,00904  0,451  0,01355 

Ny 6  174  1,301  0,07474  0,039  0,00224 

Ny 7  90  0,301  0,00894  0,757  0,02249 

 Ny 8  244  1,301  0,10480  0,945  0,07612 

Ny 9  18  0,301  0,00179  ‐0,655  ‐0,00389 

Ny 10  24  0,801  0,00635  ‐0,288  ‐0,00228 

Ny 11  42  0,301  0,00417  0,472  0,00654 

Ny 12  482  1,301  0,20703  1,310  0,20846 

Ny 13  12  0,301  0,00119  1,343  0,00532 

Ny 14  28  0,801  0,00740  1,406  0,01300 

Ny 15  47  0,301  0,00467  1,344  0,02085 

Ny 16  153  1,301  0,06572  1,603  0,08097 

Ny 17  10  1,301  0,00430  0,991  0,00327 

Ny 18  75  1,301  0,03221  1,252  0,03100 

Ny 19  43  0,301  0,00427  1,468  0,02084 

Ny 20  42  0,801  0,01111  1,406  0,01950 

Ny 21  20  0,301  0,00199  1,303  0,00860 

Ny 22  80  0,801  0,02116  1,443  0,03811 

Ny 23  150  0,801  0,03967  0,607  0,03006 

Ny 24  45  0,301  0,00447  0,655  0,00973 

Ny 25  95  1,301  0,04080  1,275  0,03999 

Ny 26  13  0,301  0,00129  1,477  0,00634 

Ny 27  142  1,301  0,06099  1,555  0,07290 

Ny 28  67  0,301  0,00666  1,423  0,03148 

Ny 29  30  1,301  0,01289  0,721  0,00714 

Ny 30  24  ‐0,500  ‐0,00396  ‐0,015  ‐0,00012 

Ny 31  44  0,301  0,00437  0,687  0,00998 

Ny 32  100  ‐0,500  ‐0,01651  0,888  0,02932 

Ny 33  65  0,801  0,01719  1,191  0,02556 

Ny 34  44  0,301  0,00437  0,534  0,00776 

Totalt  3029    Medel=0,922   Medel=0,967 

Min 

 

‐0,500 

Medelvärdet 
är viktat 

‐0,655 

Medelvärdet 
är viktat 

Max  1,301  1,603 

  Diff/6 = 0,300   Diff/6 = 0,376 
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Kolumnen längst till vänster anger de olika sträckornas identitet och den följande kolumnen 
anger deras respektive längder. 

Nästföljande två kolumner avser bergprognosen. Den första redovisar Log Q medel för de 
olika prognossträckorna och den andra deras respektive viktade bidrag till den totala 
bergkvaliteten. Viktningen har gjorts genom att multiplicera respektive prognossträckas 
medelvärde med respektive sträcklängd/total tunnellängd. 

De två kolumnerna längst till höger avser karteringen. Den första redovisar Log Q medel från 
tunnelkarteringen för de olika prognossträckorna och den andra deras respektive viktade 
bidrag till den totala bergkvaliteten. Viktningen har gjorts genom att multiplicera respektive 
prognossträckas medelvärde med respektive sträcklängd/total tunnellängd. 

Nederst i tabellen summeras några av de olika kolumnerna. Den första summan anger 
summan av de olika prognossträckornas längder. Den andra summan anger det viktade Log 
Q-värdet för samtliga prognossträckor enligt bergprognosen. Den tredje summan anger det 
viktade Log Q-värdet för samtliga prognossträckor enligt tunnelkarteringen. Det är dessa 
värden som utgör de ”viktade medelvärdena”. 

Allra längst ned anges ”Min” respektive ”Max” i de kolumner som redovisar Log Q medel. 
Skillnaden mellan dem har delats med 6 och använts som ett approximativt mått på storleken 
på standardavvikelsen (enligt teorin att ca 99 % av utfallet definieras av ±3σ). Förfarandet 
innebär en viss underskattning av den verkliga standardavvikelsen, men har förenklat 
beräkningarna. 
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Bilaga 17: Norrmalmstunneln – jämförelser per prognossträcka 

Nedan redovisas utförd jämförelse mellan prognoser och karteringar per prognossträcka för 
Norrmalmstunneln. Under tabellen redovisas en beskrivning av vad de olika kolumnerna 
anger. 

Tabell 1: Sammanställning jämförelser per prognossträcka, Norrmalmstunneln. 

Id  Längd  Prognos  Kartering 

  (m)  RMR medel  Delsumma  RMR medel  Delsumma 

U2_1  200  85,000  12,491  64,185  9,432 

U2_2  14  60,000  0,617  55,857  0,575 

U2_3  8  40,000  0,235  64,000  0,376 

U2_4  22  60,000  0,970  67,273  1,087 

U2_5  33  40,000  0,970  42,909  1,040 

U2_6  79  60,000  3,483  58,608  3,402 

N2_1  48  85,000  2,998  69,375  2,447 

N2_2  14  40,000  0,411  64,429  0,663 

N2_3  24  60,000  1,058  64,417  1,136 

N2_4  32  40,000  0,940  35,203  0,828 

N2_5  60  60,000  2,645  63,717  2,809 

S1_1  5  40,000  0,147  56,000  0,206 

S1_2  22  60,000  0,970  64,273  1,039 

S1_3  30  40,000  0,882  44,600  0,983 

S1_4  87  60,000  3,835  49,736  3,179 

S3_1  39  85,000  2,436  69,333  1,987 

S3_2  14  40,000  0,411  62,000  0,638 

S3_3  23  60,000  1,014  65,304  1,104 

S3_4  32  40,000  0,940  36,625  0,861 

S3_5  69  60,000  3,042  63,739  3,231 

ST_1  80  85,000  4,996  74,900  4,403 

ST_2  68  85,000  4,247  63,213  3,158 

ST_3  67  85,000  4,184  69,701  3,431 

ST_4  30  85,000  1,874  65,600  1,446 

ST_5  66  60,000  2,910  55,576  2,695 

ST_6  4  60,000  0,176  48,000  0,141 

ST_7  25  40,000  0,735  46,280  0,850 

ST_8  99  85,000  6,183  60,818  4,424 

ST_9  67  60,000  2,954  54,746  2,695 

Totalt  1361    Medel=68,8    Medel=60,3 

Min 

 

40 

Medelvärdet 
är viktat 

35 

Medelvärdet 
är viktat 

Max  85  75 

  Diff/6=7,5  Diff/6=6,7 
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Kolumnen längst till vänster anger de olika sträckornas identitet och den följande kolumner 
deras respektive längder. 

Nästföljande två kolumner avser bergprognosen. Den första redovisar RMR-medel för de 
olika prognossträckorna och den andra deras respektive viktade bidrag till den totala 
bergkvaliteten. Viktningen har gjorts genom att multiplicera respektive prognossträckas 
medelvärde med respektive sträcklängd/total/tunnellängd. 

De två kolumnerna längst till höger avser karteringen. Den första redovisar RMR-medel från 
tunnelkarteringen för de olika prognossträckorna och den andra deras respektive viktade 
bidrag till den totala bergkvaliteten. Viktningen har gjorts genom att multiplicera respektive 
prognossträckas medelvärde med respektive sträcklängd/total/tunnellängd. 

Nederst i tabellen summeras några av de olika kolumnerna. Den första summan anger 
summan av de olika prognossträckornas längder. Den andra summan anger det viktade RMR-
värdet för samtliga prognossträckor enligt bergprognosen. Den tredje summan anger det 
viktade RMR-värdet för samtliga prognossträckor enligt tunnelkarteringen. Det är dessa 
värden som utgör de ”viktade medelvärdena”. 

Allra längst ned anges ”Min” respektive ”Max” i de kolumner som redovisar RMR-medel. 
Skillnaden mellan dem har delats med 6 och använts som ett approximativt mått på storleken 
på standardavvikelsen (enligt teorin att ca 99 % av utfallet definieras av ±3σ). Förfarandet 
innebär en viss underskattning av den verkliga standardavvikelsen, men har förenklat 
beräkningarna. 
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Bilaga 18: Nygårdstunneln – osäkerheter 

Nedan redovisas en sammanställning av utförda beräkningar av prognososäkerheter per 
prognossträcka för Nygårdstunneln. Under tabellen redovisas en beskrivning av vad de olika 
kolumnerna anger. 

Tabell 1: Sammanställning osäkerheter per prognossträcka, Nygårdstunneln. 

Id  Längd  Prognos  Kartering  Δ(Prog – Kart)  Delsumma 

  (m)  (Log Q medel)  (Log Q medel)     

Ny 1  52  0,301  ‐0,188  0,4890  0,00839 

Ny 2  43  0,301  0,329  ‐0,0280  ‐0,00040 

Ny 3  321  1,301  0,870  0,4310  0,04568 

Ny 4  119  0,801  0,974  ‐0,1730  ‐0,00680 

Ny 5  91  0,301  0,451  ‐0,1500  ‐0,00451 

Ny 6  174  1,301  0,039  1,2620  0,07250 

Ny 7  90  0,301  0,757  ‐0,4560  ‐0,01355 

 Ny 8  244  1,301  0,945  0,3560  0,02868 

Ny 9  18  0,301  ‐0,655  0,9560  0,00568 

Ny 10  24  0,801  ‐0,288  1,0890  0,00863 

Ny 11  42  0,301  0,472  ‐0,1710  ‐0,00237 

Ny 12  482  1,301  1,310  ‐0,0090  ‐0,00143 

Ny 13  12  0,301  1,343  ‐1,0420  ‐0,00413 

Ny 14  28  0,801  1,406  ‐0,6050  ‐0,00559 

Ny 15  47  0,301  1,344  ‐1,0430  ‐0,01618 

Ny 16  153  1,301  1,603  ‐0,3020  ‐0,01525 

Ny 17  10  1,301  0,991  0,3100  0,00102 

Ny 18  75  1,301  1,252  0,0490  0,00121 

Ny 19  43  0,301  1,468  ‐1,1670  ‐0,01657 

Ny 20  42  0,801  1,406  ‐0,6050  ‐0,00839 

Ny 21  20  0,301  1,303  ‐1,0020  ‐0,00662 

Ny 22  80  0,801  1,443  ‐0,6420  ‐0,01696 

Ny 23  150  0,801  0,607  0,1940  0,00961 

Ny 24  45  0,301  0,655  ‐0,3540  ‐0,00526 

Ny 25  95  1,301  1,275  0,0260  0,00082 

Ny 26  13  0,301  1,477  ‐1,1760  ‐0,00505 

Ny 27  142  1,301  1,555  ‐0,2540  ‐0,01191 

Ny 28  67  0,301  1,423  ‐1,1220  ‐0,02482 

Ny 29  30  1,301  0,721  0,5800  0,00574 

Ny 30  24  ‐0,500  ‐0,015  ‐0,4850  ‐0,00384 

Ny 31  44  0,301  0,687  ‐0,3860  ‐0,00561 

Ny 32  100  ‐0,500  0,888  ‐1,3880  ‐0,04582 

Ny 33  65  0,801  1,191  ‐0,3900  ‐0,00837 

Ny 34  44  0,301  0,534  ‐0,2330  ‐0,00338 

Totalt  3029        Medel = ‐0,0448 

Min        ‐1,388 

Medelvärdet är 
viktat 

Max        1,262 

        Diff/6= 0,442 
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Kolumnen längst till vänster anger de olika sträckornas identitet och den följande deras 
respektive längder. Nästföljande två kolumner redovisar Log Q medel för bergprognosen 
respektive tunnelkarteringen för respektive prognossträcka. 

Tabellens femte kolumn redovisar de beräknade skillnaderna mellan Log Q medel för prognos 
respektive kartering. Kolumnen längst till höger redovisar de viktade delsummorna för de 
beräknade skillnaderna (sträcklängd/totallängd). 

Nederst i tabellen summeras några av de olika kolumnerna. Den första summan anger 
summan av de olika prognossträckornas längd. Den andra summan anger det viktade 
medelvärdet för samtliga prognossträckor. Detta värde definierar fördelningsfunktionens 
medelvärde. 

Allra längst ned anges ”Min” respektive ”Max” i de kolumner som redovisar skillnaderna 
mellan prognos och kartering. Denna har delats med 6 och använts som ett approximativt mått 
på storleken på standardavvikelsen (enligt teorin att ca 99 % av utfallet definieras av ±3σ). 
Förfarandet innebär en viss underskattning av den verkliga standardavvikelsen, men har 
förenklat beräkningarna. 
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Bilaga 19: Norrmalmstunneln – osäkerheter 

Nedan redovisas en sammanställning av utförda beräkningar av prognososäkerheter per 
prognossträcka för Norrmalmstunneln. Under tabellen redovisas en beskrivning av vad de 
olika kolumnerna anger. 

Tabell 1: Sammanställning osäkerheter per prognossträcka, Norrmalmstunneln. 

Id  Längd  Prognos  Kartering  Δ(Prog – Kart) Delsumma 

  (m)  (RMR medel)  (RMR medel)    

U2_1  200  85  64,185  20,8150  3,0588 

U2_2  14  60  55,857  4,1430  0,0426 

U2_3  8  40  64,000  ‐24,0000  ‐0,1411 

U2_4  22  60  67,273  ‐7,2730  ‐0,1176 

U2_5  33  40  42,909  ‐2,9090  ‐0,0705 

U2_6  79  60  58,608  1,3920  0,0808 

N2_1  48  85  69,375  15,6250  0,5511 

N2_2  14  40  64,429  ‐24,4290  ‐0,2513 

N2_3  24  60  64,417  ‐4,4170  ‐0,0779 

N2_4  32  40  35,203  4,7970  0,1128 

N2_5  60  60  63,717  ‐3,7170  ‐0,1639 

S1_1  5  40  56,000  ‐16,0000  ‐0,0588 

S1_2  22  60  64,273  ‐4,2730  ‐0,0691 

S1_3  30  40  44,600  ‐4,6000  ‐0,1014 

S1_4  87  60  49,736  10,2640  0,6561 

S3_1  39  85  69,333  15,6670  0,4489 

S3_2  14  40  62,000  ‐22,0000  ‐0,2263 

S3_3  23  60  65,304  ‐5,3040  ‐0,0896 

S3_4  32  40  36,625  3,3750  0,0794 

S3_5  69  60  63,739  ‐3,7390  ‐0,1896 

ST_1  80  85  74,900  10,1000  0,5937 

ST_2  68  85  63,213  21,7870  1,0885 

ST_3  67  85  69,701  15,2990  0,7531 

ST_4  30  85  65,600  19,4000  0,4276 

ST_5  66  60  55,576  4,4240  0,2145 

ST_6  4  60  48,000  12,0000  0,0353 

ST_7  25  40  46,280  ‐6,2800  ‐0,1154 

ST_8  99  85  60,818  24,1820  1,7590 

ST_9  67  60  54,746  5,2540  0,2586 

Totalt  1361        Medel = 8,5 

Min        ‐24,4   

Medelvärdet 
är viktat 

Max        24,2 

        Diff/6=8,1 

 
Kolumnen längst till vänster anger de olika sträckornas identitet och den följande deras 
respektive längder. Nästföljande två kolumner redovisar medelvärdena för bergprognosen 
respektive tunnelkarteringen för respektive prognossträcka. 
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Tabellens femte kolumn redovisar de beräknade skillnaderna mellan RMR-värdena för 
prognos respektive kartering. Kolumnen längst till höger redovisar de viktade delsummorna 
för de beräknade skillnaderna (sträcklängd/totallängd). 

Nederst i tabellen summeras några av de olika kolumnerna. Den första summan anger 
summan av de olika prognossträckornas längd. Den andra summan anger det viktade 
medelvärdet för samtliga prognossträckor. Detta värde definierar fördelningsfunktionens 
medelvärde. 

Allra längst ned anges ”Min” respektive ”Max” i de kolumner som redovisar skillnaderna 
mellan prognos och kartering. Denna har delats med 6 och använts som ett approximativt mått 
på storleken på standardavvikelsen (enligt teorin att ca 99 % av utfallet definieras av ±3σ). 
Förfarandet innebär en viss underskattning av den verkliga standardavvikelsen, men har 
förenklat beräkningarna. 
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Bilaga 20: Förslag till klassificeringssystem för förundersökningar 

I denna bilaga redovisas en idé till klassificeringssystem som innebär en värdering av 
förundersökningarnas kunskapsvärde. Detta mäts med hjälp av ett empiriskt index, Rtot, vars 
storlek antas stå i proportion till de ingående förundersökningarnas förmåga att förutsäga 
bergförhållandena. För varje datakälla som bidrar till prognosen längs en prognossträcka 
utvärderas följande parametrar, som därefter poängsätts och/eller värderas: 

A. Observationens/metodens kvalitativa förmåga att bidra bergkvalitetsbestämningen (1 eller 
2 poäng) 

B. Avståndet mellan observationen och prognostiserad bergvolym (mätt i meter) 

C. Observationens täckningsgrad i tunnelns längsled (%) 
 

Poängsättning 

A. Poängsättning av observationens/metodens kvalitativa förmåga: 
a. 1 poäng: seismik eller annan geofysisk metod 
b. 2 poäng: kartering av hällar, kärnborrhål, skärningar, befintliga tunnlar 

Parametern A kan därmed erhålla 1 eller 2 poäng. 
 
B. Poängsättning av avstånd: 
a. Vertikalt avstånd: <10m = 5 p; 10 – 20 m = 4 p; 20 – 30 m = 3 p; 30 – 40 m = 2 p;  

40 – 50 m = 1 p; > 50 m = 0 p 

b. Horisontellt avstånd: Samma poängsättning som för vertikalt avstånd 

Poängen för parameter B erhålls genom att summera poängen för a och b, d.v.s. B = a + b 
 

C. Värdering av observationens täckningsgrad i tunnelns längsled: 

Poängen för parametern C utgörs av observationens täckningsgrad uttryckt i procent som 
ett decimaltal, d.v.s. 34 % får poängen 0,34. 

 

Summering 

För att erhålla den enskilda observationens bidrag till prognosen multipliceras de tre 
parametrarna A, B och C, d.v.s. R = A x B x C. 
 
Om det finns mer än en datakälla som bidragit till prognosen så summeras varje enskilt bidrag 
för att bilda det totala bidraget till prognosen längs sträckan, d.v.s: 
 
Rtot = R1 + R2 + R3+… 

 
där R1 kan vara bidraget från ett kärnborrhål, R2 kan vara bidraget från en kartering av en häll, 
R3 kan vara bidraget från en geofysik metod. 
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Bilaga 21: Förslag till ett alternativt sätt att redovisa bergprognoser 

I denna Bilaga redovisas ett utkast till alternativt sätt att upprätta och redovisa prognoser och 
som baseras på statistik från undersökningsdata. 

Anta att förundersökningarna för en viss del av en planerad tunnel resulterar i att en 
prognossträcka avgränsas och att den bedöms bestå av en viss Bergklass eller Bergtyp. Om 
detta även anges i mängdförteckningen, kommer den som räknar anbud att anta att sträckan 
enbart består av denna bergklass. Om projektören i stället preciserar förekomsterna av olika 
Bergklasser/Bergtyper enligt vad som framgår av förundersökningarna bedöms riskerna för 
avvikelser gentemot mängdförteckningen kunna reduceras. Följande exempel beskriver detta. 

Exempel: anta en planerad tunnelsträcka med längden 100 m, se Figur 1. Kartstudier och 
andra observationer indikerar att det kan existera en svaghetszon som korsar tunneln längs 
den aktuella sträckningen. Det beslutas därför att göra ett försök att verifiera zonen med 2 
stycken kärnborrhål, 55 respektive 68 m långa, placerade så att zonen ska träffas på två olika 
djup på ömse sidor av tunneln. Borrhålen täcker tillsammans ca 50 % av tunneln i längsled. 

Figur 1: Tunneln i exemplet, med inlagd zon och borrhål. 

 
Den beslutade strategin går dels ut på att bestämma zonens karaktär, dels att bestämma dess 
läge, samt strykning och stupning. I samband med borrningarna/kärnkarteringen påträffas 
dåligt berg i båda borrhålen. Mäktigheten på det dåliga berget är ca 3 m i det ena hålet och 4 
m i det andra. Med hjälp av kunskapen om borrhålens placering, samt bäring och stupning 
erhålls två stycken ”punkter” i rymden genom vilka man tolkar in zonen i förhållande till 
tunneln och ansätter dess bergkvalitet. Zonens mäktighet tvärs dess utbredning tolkas till ca 
2,5 m, plus/minus 0,5 m och dess bergkvalitet tolkas till att ligga inom Bergklass 4 till 100 %.  

Eftersom borrhålet till en övervägande del borrats i bättre berg utnyttjas även 
kärnkarteringsdata för att bestämma bergkvaliteten längs den del av tunnelsträckan som inte 
utgörs av zonen. Den samlade analysen av data från de båda borrhålen, som inte utgörs av det 
dåliga berget, indikerar att min-värdet för bergkvaliteten ligger i mitten av Bergklass 2, typ-
värdet på gränsen mellan Bergklass 1 och 2 och max-värdet i mitten av Bergklass 1. 

Vidare analys av data från de båda borrhålen visar att Bergklass 1 är representerat med 32 % 
och Bergtyp B med 68 %. Istället för att ange endast en bergklass (1 eller 2) baserat på den 
ihopslagna analysen av borrhålen, kan man istället välja att ange den procentuella 
fördelningen för respektive bergklass, utan angivelse av var gränserna mellan de båda 
bergkvaliteterna är belägna längs tunneln. 

Bergyta

Tunnel

Zon

KBH KBH

Bergklass 1: 32 %
Bergklass 2: 68%

Bergklass 1: 32 %
Bergklass 2: 68%Bergklass 4: 100 %



 
 

2

Tillvägagångssättet kan utökas till att inkludera även andra datakällor än kärnborrhål (t.ex. 
hällar, skärningar och befintliga berganläggningar/tunnlar). En förutsättning är att 
angivelserna av bergkvaliteten för de olika datakällorna har samma enhetslängd för att de ska 
kunna hanteras tillsammans statistiskt. Exempel: 

Om man karterar 50 m av en befintlig korsande tunnel med resultatet RMR = 65 på en sträcka 
av 26 m och RMR = 76 på en sträcka av 24 m så finns det 26 observationer med RMR = 65 
och 24 observationer med RMR = 76 vid en enhetslängd på 1 m. Dessa observationer kan då 
adderas till observationerna från kärnkarteringen med värdet RMR = 65 respektive 76. I den 
statistiska analysen kan även de olika observationskällornas bergkvalitetsvärden viktas med 
hänsyn till den volym de representerar. Detta kommer då att innebära att observationer från en 
korsande tunnel får större vikt än observationer från ett kärnborrhål, vilket borde vara rimligt. 
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