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Abstrakt 
För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling kommer Slussen att byggas om och 

en bussterminal sprängas ut i Katarinaberget. Bussterminalen ska utformas som ett 

bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra 

bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att ca 273 000 kubikmeter 

berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och 

bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer 

projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg 

bergtäckning. Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för 

passagerare och körytor för bussarna. Den drygt 11 meter breda tunneln för 

busskörytorna passerar under ett befintligt bergrum, den så kallade Snurran, med endast 

2,5 m bergtäckning. Att integrera befintliga utrymmen till den nya bussterminalen 

bidrar till projektets komplexitet.  

Andra utmaningar som projektet ställs inför är till exempel. Förskärningen till 

infartstunneln avslutas i ett påslag med en spännvidd på 29 meter. En passage till 

terminalens entréhall från tunnelbanans entré vid Götgatan ska byggas. Detta kommer 

att kräva ett genomslag till tunnelbanan. Entrén vid Lokattens trappor kommer innebära 

att tunnelarbeten utförs innanför den befintliga trappan, vilken ska bevaras. Hänsyn till 

dessa och andra bergtekniska utmaningar tas redan i projekteringsskedet, vilket WSP 

ansvarar för med stort fokus på riskhantering och produktionsanpassad design, här 

beskrivs några av de utmaningar som projektet innebär samt hur de hanteras.  

 

Bakgrund 

Slussen i Stockholm har byggts om vart hundrade år sedan 1600-talet. Anläggningen 

har vid varje ombyggnad anpassats till Stockholms utveckling och de funktioner som 

behöver lösas på platsen. 

Dagens anläggning är en komplicerad infrastrukturell knytpunkt bestående av en mängd 

brokonstruktioner underbyggda med lokaler för handel och service. I anläggningen 

finns även anordningar för slussning och avbördning samt ett betydande system av 

ledningar för bland annat vatten, avlopp, gas, el och tele. Slussen är också en mycket 

viktig nod för kollektivtrafiken och regionens näst största bytespunkt mellan bland 

annat tunnelbana, stadsbussar och bussar till Nacka och Värmdö. 

Bussterminalen i Katarinaberget skall utformas som ett bergrum med plats för både 

resenärer och busstrafik där smidiga bytesmöjligheter ska erbjudas till övrig 
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kollektivtrafik  i form av tunnelbana, Saltsjöbanan, stadsbussar och eventuell framtida 

stadsspårväg. Vidare ska den nya terminalen ge goda entrémöjligheter till omgivande 

gatunät och om behov finns också ändamålsenliga kopplingar till övriga verksamheter 

så som en framtida handelsplats inom projekt Slussen. 

Bussterminalen 
Infarten till bussterminalen kommer ske från Stadsgårdsleden, en bit väster om 

Lokattens trappor. Portalen till bussterminalen i bergslänten mot Stadsgårdskajen har en 

spännvidd på hela 29 meter. I bussterminalen kommer det vara vänstertrafik, när 

bussarna kör in i garaget kommer de först via infartsrampen till ankomsthallen som 

ligger i den södra delen av anläggningen. I väster av anläggningen passerar bussarna 

under Snurran i en tunnel med en spännvidd på drygt 11 meter och endast 2,5 meter 

bergtäckning till det befintliga bergrummet innan bussarna vänder under Entréhallen. 

Efter passagen under Entréhallen kommer sedan bussarna in i avgångshallen i norra 

delen av Bussterminalen. Mellan ankomsthallen och avgångshallen ligger vänthallen, 

dessa tre stora bergrum förbinds med 18 tvärtunnlar. Mellan ankomsthallen med en 

spännvidd på ca 24 m, vänthallen med en spännvidd på ca 18 m, avgångshallen med en 

spännvidd på ca 21 m och tvärtunnlarna har berg sparats. Dessa bergpelare har en 

nyckelroll i anläggningen, då anläggnings stabilitet beror av dem. Stor vikt har lagts 

under projektering på att dimensionera dessa. 

 

Figur 1 Översikt över bussterminalen. 
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Från Stadsgårdskajen kommer ytterligare en passage in till bussterminal via Lokattens 

trappor. Tunnel ska drivas bakom den befintliga trappan som i samband med det 

renoveras. I väster kommer huvudentrén till Bussterminalen ske via det befintliga 

Katarinagaraget. En passage kommer även via tunnelbanans entré vid Götgatan. Här 

kommer det krävas utmanande bergarbeten i närheten av den befintliga perrongen i 

Slussen tunnelbanestation för att skapa passagen in till bussterminalen. Bergarbeten som 

kommer utföras samtidigt som tunnelbanan och den närliggande perrongen är i drift. 

Integrering av befintliga bergrum 

Passage av Snurran 

I det sydvästra hörnet av bussterminalen kommer ankomsthallen passera under den 

befintliga Snurran, se Figur 1, med endast 2,5 meters bergtäckning, och Figur 2. 

Spännvidden på ankomsthallen då den passerar Snurran är drygt 11 meter. I den västra 

delen passerar även en befintlig tunnel mellan Snurran och ankomsthallen, denna tunnel 

ska fyllas igen innan arbetet med ankomsthallen påbörjas. Med tanke på den komplexa 

dimensioneringssituationen kommer en robust förstärkningslösning att användas som 

kan hantera potentiella orsaker till stabilitetsproblem.  

En rörskärm borras och tangerar den yttre teoretiska tunnelkonturen. Rörskärmen består 

av rör som installeras med ett inbördes avstånd på 0,4 m från anfang till anfang. Hål 

borras parallellt med tunneltaket innan drivning, i hålen placeras rör som gjuts in.  

 

Figur 2 Sektioner genom Snurran och projekterade bergrum. 

Rörskärmen kommer sedan att friläggas vid varje salva för att möjliggöra applicering av 

sprutbetong mot rörskärmen. På grund av Snurrans storlek och den längd som behöver 

förförstärkas utförs rörskärmen i två omgångar med överlapp, se principskiss i Figur 3. 

Bergschakten utförs med pilot och stross som förstärks succesivt med sprutbetong och 

korta ingjutna bultar. 

En begränsad salvlängd tas ut och förstärks med sprutbetong. Bultar sätts mellan 

vartannat rör, vilket ger systematisk bultning. Bultarnas längd anpassas så att de inte 
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sticker ut i Snurran. När bergschaktet är klart kompletteras passagen under Snurran med 

ytterligare ett lager sprutbetong. 

 

Figur 3 Profil genom Snurran och projekterade bergrum. 

Genomslaget till Tunnelbanan 

Från tunnelbanans ingång vid Götgatan kommer en anslutning till bussterminalen 

upprättas, Södra Entrén. Via en rulltrappa tar resenärerna sig till Entréhallen. 

Anslutningen sker via ett befintligt utrymme i Slussens tunnelbana. För att skapa denna 

passage kommer ett genomslag i berg genomföras. Genomslaget till Slussens 

tunnelbana blir under det befintliga bergutrymmet på samma bottennivå som Slussens 

tunnelbana. Motiveringen för genomslaget är för att en eventuell bergskiva som bedöms 

vara instabil och kommer förmodligen rasa vid bergschaktarbeten om inte åtgärder sätts 

in.  

Att det finns bärande konstruktionen inom det planerade genomslaget idag kräver att 

nya konstruktioner intill spåret i tunnelbanan ska byggas för att ersätta de bärande 

konstbyggnaderna. Dessutom kommer de nya konstruktioner att åstadkomma ett 

arbetsutrymme för genomslaget. Den delen närmast Slussen tunnelbana ska vajersågas 

för att reduceras vibrationerna samt säkerställa ett kontrollerat bergutfall. 

Bergschaktrestriktioner på grund av omgivningspåverkan studeras närmare under 

bygghandlingsskedet innan salvlängder för borrning- och sprängningsarbete samt 

exakta längden på den sågade delen bestäms. Trafiken på tunnelbanan ska inte påverkas 

och arbetet för genomslaget ska planeras så att det kan utföras utan att påverka trafiken. 
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Figur 4 Anslutning till befintlig tunnelbana. Gula ytor är befintliga ytor i Katarinagaraget, ljusgrå ytor befintlig 

tunnelbana och mörkgråa ytor är nyprojekterade bergrum. 

KF Skyddsrum 

Det finns ytterligare ett befintligt bergutrymme som ligger i närheten av den planerade 

bussterminalen. Det är ett övergivet skyddsrum (KF:s skyddsrum). Bergutrymmet är 

förlagt norr om bussterminalen mellan avgångshallen och Stadsgårdens bergskärning. 

En del av skyddsrummet kommer att bli en del av den färdiga tunnelkonturen för 

bussterminalen, se Figur 5. 

Integrering av skyddsrummet börjar med systematisk bultning i tak. Sedan fylls rummet 

igen med betong. För att säkerställa betongen stabilitet samt förstärka den kommande 

takkonturen ska stålelement installeras. Lösning detaljeras under bygghandlingsskedet, 

speciellt vad det gäller förstärkning av den nya tunneln samt omfattningen och 

egenskaper på fyllningen. 
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Figur 5. Sektion som visar hur den nyprojekterade avgångshallen delvis går genom ett övergivet skyddsrum. 

Generellt gäller att befintliga bergutrymmen som inte ska införlivas i bussterminalens 

funktioner ska återfyllas innan bergschaktarbeten påbörjas i deras närhet.  

Tack 
Vi vill tacka våra kollegor på WSP, vår teknikansvarige, alla bergprojektörer och 

geologer. Vi vill givetvis också tacka kollegor på andra teknikområden för gott 

samarbete och bra samordning. Ett stort tack också till Stockholms Stad, 

Exploateringskontoret och projektledningen. 
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