Monsterborr
som skonar
omgivningen
När man ska dra dagvattenledning längs järnvägen,
som inte får påverkas av vibrationer, passar det bra
med schaktfri rörläggning. Men när utvändig dimension är 2,5 meter och man ska fram genom besvärligt
friktionsmaterial, då räcker det inte med ”vanlig”
schaktfri teknik: BAB Rörtryckning löser uppdraget
med en 40-tons mikrotunnelborr.

S

om ett av många deluppdrag i Projekt Mälarbanan, ska det dras 225
meter betongrör för dagvatten från Spånga till Bällstaån.
Man går under och längs med
pendeltågets spår genom Stockholms nordvästra förorter. Och
detta komplicerar uppdraget
lite grann.
– Vanlig schakt skulle
innebära överhängande
risk för sättningar eller
rörelser i marken, och
det får inte hända
här. I järnvägen är
det ju millimeterprecision som gäl-

Rejält tryck

Av Tommy Harnesk (text & foto)

Johan Sjölander och Håkan Österman,
från Sjölander Maskintransport, lyfter
mikrotunnlingsmaskinen i varsin ände.
Den väger nästan 40 ton, och är betydligt tyngre i framsidan där borrkronan
sitter, så det krävs noggrann balansering och precision för att lägga den rätt.
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ler, säger Richard Mårlind, som är
BAB Rörtrycknings platschef på
uppdraget.
Firman är pionjärer inom
schaktfritt och sysslar i dag med
de flesta förekommande schaktfria tekniker, som styrd borrning,
ramning, tunneltryckning och så
vidare. Men till det här jobbet har
man valt en metod som är ganska
ovanlig i Sverige, speciellt i så här
grov dimension.
– Vi ska genom 150 meter lera
och ungefär 75 meter grus, sten
och större block. Så vi kör mikrotunnling på grund av geologin,
säger Magnus Tingstrand, regionchef på BAB Rörtryckning.
Det innebär att en 40 ton tung tunnelborrmaskin, av modell AVN
D2000 från tyska Herrenknecht,
ska lyftas ner i en sänkbrunn och
borra sig fram därifrån. Sänkbrunnen har platsgjutits och är
armerad för att motstå de enorma
krafter som krävs för att pressa
fram 225 meter betongkulvert
med en vikt av 980 ton genom
marken.
För att trycka fram borren har
sänkbrunnen utrustats med två
hydrauliska cylindrar som pressar borren framåt längs tryckrampen.
De båda hydraulkolvarnas
tryckkraft ligger på sisådär
750 ton styck, och för att
driva det elektrohydrauliska paketet behövs tre
generatorer.
– När man kör mikrotunnling i mindre
dimensioner kan
man ofta koppla
upp sig mot högspänningsnätet, ➔

TRUCKINGSCANDINAVIA 4 2018

3

➔ men här behövs lite mer kräm,

Borrkronans
tänder river loss
jord och annat löst
material. De runda
diskarna spräcker
större stenblock.

säger Magnus.
Och kräm finns det: de tre generatorerna ger en effekt på 500
kilowatt-ampere vardera.
– Vi skulle kunna koppla in oss
på järnvägen och köra pendel
tåget till Göteborg om vi ville,
säger Richard med ett skratt.
Själva borrkronan är av en
modell som kallas ”mix shield”.
Den har både tänder som river
loss jord och annat löst material,
och kraftiga diskar som spräcker
större stenblock.
Materialet faller in i maskinen
genom öppningar i fronten. Där
mals stenen sönder, ”som i en stor
kaffekvarn”, som Magnus beskriver det. Borren tuggar i sig nästan
fem kubikmeter massor per meter
framdrivning.

Materialet,
omkring fem
kubik per meter framdrivning, faller in
i maskineriet
där det mals
sönder och
spolas bort
med bentonitslurryn.

Underlaget avgör

Bentonitslurry pumpas in i borren och tar med sig materialet till
en separationsanläggning, där
slurryn renas i ett slutet system
och går tillbaka till borren.
Efterhand som borren jobbar
sig framåt, sänker man ner 2,8
meter långa rörelement bakom
den. Förhoppningen är att ta sig
fram mellan 16 och 20 meter per
dygn.
– Men framdriften varierar ju
alltid beroende på underlaget.
Och så får man förstås vara tacksam så länge det är plusgrader
mitt i vintern, säger Magnus.
Dessutom är det bara sex meter från marknivå ner till rörets
underkant.
– Det är väldigt grunt för den
här metoden, och ställer höga
krav på operatören. Särskilt när ➔

Borren passas
in i starthålet.
Sedan ska den
genom 150 meter lera och 75
meter friktionsmaterial – först
rakt i 68 meter,
sedan i en kurva,
och slutligen 80
meter rakt igen.
Gyro och laser
krävs för precisionens skull.
De båda hydraulkolvarna har en
tryckkraft på 750
ton vardera. (Foto:
Magnus Tingstrand/
BAB Rörtryckning)

Invändigt är sänkbrunnen 5,8 meter bred och 7,5 meter lång. Den har platsgjutits i tvåmetersetapper, varefter en
tungdykare gått ner och rensat samt lagt bottenarmering. Bottenplattan har gjutits under vatten med pumpbil.
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Rören har börjat
komma på plats
efter borren. För att
underlätta framdrivningen har de
ingjutna nipplar för
utvändig smörjning
med bentonit. (Foto:
Magnus Tingstrand/
BAB Rörtryckning)
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BAB Rörtrycknings kranförare
Mieczysław Modzelewski lastar
av rör i firmans splitternya
bandkran, en Liebherr LTR 1060
med 62 tons lyftkapacitet.

”Även om det är mycket
utrustning att ställa upp
på ett sådant här jobb,
så får man igen det när
man är igång. Den enda
arbetsyta vi behöver
är kvadratmetrarna
runt startgropen – 99
procent av det vi gör
syns inte ens”, säger
Magnus Tingstrand.

BAB-killarna Johan
Charliemo, Jonas
Stanislaus och
Björn Börjesson
tycker att schaktfritt är oslagbart
på jobb av den här
typen. ”Det krävs
både hängslen och
livrem när markförhållandena är som
här”, säger Jonas.

➔ man samtidigt kan förvänta sig en

del sten och block, säger Richard.
För att komplicera det hela ytterligare, ska den 225 meter långa
sträckan dessutom gå i en båge
motsvarande en cirkel med 400
meters radie. Därför har borrmaskinen utrustats med en gyro
som känner av jordens magnetfält.
– Du lägger in de koordinater du
vill följa, och sedan meddelar gyron i realtid hur du ligger i förhållande till dem. På raksträckor styr
man med laser, förklarar Magnus.
Men först ska borren alltså hissas ner i startgropen, vilket kräver
samlyft med två mobilkranar i
60-tonsklassen från Sjölander Maskintransport. Annars lyfter BAB
ofta själva med grävmaskiner.
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– Det är lite lustigt att vi har
omkring 25 grävare i maskinparken, när schaktfritt är vår specialitet. Men vi behöver dem för lyft
och annan kringservice, det är
sällan vi gräver med dem, säger
Magnus.

Perfekt med larver

Men det är inte bara Sjölander som
har kranresurser på plats. Projektet innebär också ”jungfrujobbet”
för BAB Rörtrycknings nyinköpta,
bandgående 62-tonskran, en Liebherr LTR 1060.
– Larvgående kranar är ju överlag
ganska ovanliga i Sverige, och utöver den här finns det bara en till av
den här modellen i landet, vad jag
vet. Men på sådana här arbetsplatser
är den optimal, säger Magnus.

En 30-tons Volvo
grävare hjälper
till med lyft och
andra servicejobb.
BAB Rörtryckning
har omkring 25
grävare mellan
14 och 65 ton i
maskinparken,
men det är sällan
de faktiskt gräver
med dem.

Rörelementen, förstärkta med
specialarmering och gjutna i
högkvalitativ betong för att klara den enorma tryckkraften från
hydraulkolvarna, väger 12,2 ton
styck. Så den nya bandkranen lär
få visa vad den går för.
Allt sammantaget, innebär
mikrotunnlingmetoden en hel del
dyr specialutrustning och tidskrävande etablering på projekten.
Men fördelarna framför vanlig
grävning väger upp detta med
råge, enligt Magnus:
– Om det här projektet gjordes
med vanlig schakt skulle det bli
över 5.000 kubikmeter lera att
köra bort, och 4.000 kubik skulle
få köras tillbaka igen. Vi kör bort
1.100 kubik och det är allt, säger
han.

Omräknat i lastbilar blir det 138
lastbilslass, mot 1.125 lass om jobbet gjorts med grävare.
– Och kostnaderna för att bli
av med material har blivit mycket högre än förut, särskilt här i
Stockholm, för att inte tala om hur
små utsläpp vi genererar jämfört
med traditionella schaktmetoder,
säger Magnus.
Dessutom slipper man 450
krönmeter spont och grundläggning under tunneln.
– Vi är de första i Sverige som
investerat i mikrotunnling, något vi började med för drygt 15
år sedan. Men nu känns det som
att marknaden äntligen börjar
vara mogen att se fördelarna
med metoden, avslutar Magnus
Tingstrand.


Kranföraren Håkan Österman
tycker egentligen det är enklare
att lyfta tungt, som idag, än att
lyfta lätt. ”Man slipper att det
svänger och håller på, det bara
hänger rakt ner”, säger han.

Försiktighet är A och O när uppdraget omfattar tunga lyft, höga höjder,
djupa gropar, lera, vatten och starkström. ”Det är viktigt att jobba som
ett lag. Vi ställer mycket höga krav
på varandra”, säger Richard Mårlind.

Separationsanläggningen
kan hantera
cirka fem
kubikmeter per
timme. Eftersom
marken här är
så lerig, krävs
en centrifug
som gör 6.000
varv i minuten
för att separera
leran från
slurryn.
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