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Inledning 
 

Västlänksbygget tillhör Geoteknisk Kategori 3 (GK3) som är den mest 

komplexa. För GK3-projekt kräver regelverket Eurokod att oberoende 

granskare tillsätts som skall säkerställa att tredje mans intressen 

beaktas och att omgivande miljö inte påverkas. GK3-granskaren skall 

också analysera risker, identifiera kritiska moment under 

genomförandefasen och kontrollera att såväl proaktiva som reaktiva 

åtgärder utförs i erforderlig omfattning. 

 

Så har också skett för Västlänken. Det är förstås utmärkt, men för 

att det skall vara någon mening med det måste förstås Trafikverket 

ta till sig av den kritik och de synpunkter som GK3-granskarna 

lämnar och justera bygghandlingarna därefter. 

 

Av granskningsrapporterna för det oerhört viktiga teknikområdet 

Tätning framgår att så inte är fallet. Samma allvarliga kritik 

återkommer gång på gång utan att Trafikverket åtgärdar felen mellan 

granskningsvarven. Det handlar framför allt om att Trafikverket 

föreskriver injekteringsmetoder (tätningsmetoder) som är både 

otillräckliga och inte fackmässiga samt att de inte tänker mäta 

resultatet av den utförda injekteringen.  

 

Trafikverkets följer inte sina egna krav i de bygghandlingar man 

tagit fram och som man nu använt som underlag när man upphandlat 

entreprenaderna Haga och Korsvägen. 

 

Resultatet blir antingen en läckande tunnel med sättningsskador på 

omgivande bebyggelse som följd, eller kraftiga fördyringar och 

förseningar av projektet om man skulle ändra sig och be 

entreprenörerna följa täthetskraven. 

 

Det här dokumentet innehåller några exempel från 

granskningsprotokollen där allvarliga brister påtalas och där man 

kan utläsa att felen inte rättats till.  



Otillräcklig tätning 
 

Ett genomgående tema i granskningsprotokollen är kritiken mot att Trafikverket föreskrivit 

otillräckliga injekteringsmetoder för de delar av tunneln som skall uppfylla de högsta graderna av 

täthet, TK2 och TK3. Här skall motsvarande injekteringsklasser IK2 respektive IK3 användas, men 

Trafikverket vill snåla och föreskriver konsekvent den lägsta (och billigaste) injekteringsklassen IK1. 

Här är ett exempel från ett av granskningsprotokollen för entreprenad Haga.  

 

Kolumnen Klassificering indikerar hur allvarlig anmärkningen är. Den kan ha värdena 1,2 eller 3 

ungefär som den gamla skalan på bilbesiktningen.  En 1:a är en mindre allvarlig anmärkning. En 

2:a är en allvarlig anmärkning som SKALL vara åtgärdad i nästa version av den granskade 

handlingen och en 3:a är den allvarligaste typen av anmärkning (”körförbud”) som kräver ett möte 

för beslut om åtgärd: 

 

 

  



Skadliga tätningsmetoder 
 

Trafikverket har avseende kapacitet på injekteringspumpar angett höga injekteringstryck och stora 

flöden av bruksblandning. 

Detta innebär stor risk för "jacking" dvs att man vidgar befintliga sprickor där bruksblandningen 

tränger in. Detta leder till att bruksblandningar som avses täta berget runt tunneln istället pumpas 

iväg bort från tunneln med stor risk att tränga upp i ovanförliggande jordlager med 

sättningsskador som följd. 

Här är ett av många ställen där detta påpekas i granskningsrapporterna (se kommentaren): 

 

 

   



Entreprenad Haga 
 

I granskningsprotokollet för GK3-granskningen av Tätning för entreprenad Haga daterat 2017-03-

03 finns bland andra följande allvarliga anmärkningar: 

 

 

 

 

 

 

 

I nästa version av handlingarna är dessa fel inte åtgärdade vilket framgår av följande stycke i 

granskningsprotokollet för samma handlingar daterat 2017-06-05: 

 



 

 

 

Entreprenad Korsvägen 
 

I granskningsprotokollet för GK3-granskningen av entreprenad Korsvägen daterat 2017-04-12 finns 

bland andra följande allvarliga anmärkningar om bristen på kontrollprogram för 

grundvattenläckage. 

 

 

  



Dessutom innehåller rapporten följande svidande kritik: 

 

 

 

 



Att Trafikverket inte tagit fram något kontrollprogram för täthetsmätningar är en brist av det 

allvarligaste slaget (kategori 3).  

Att den bristen inte åtgärdats i nästa revision av den tekniska beskrivningen (TB) framgår av 

följande kommentarer i granskningen av TB version G 2018-03-08 (Granskningen är daterad till 

2018-03-31): 

 



 

 

 

 

 

 

 


