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Sammanfattning 

Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn byggs för att bidra till och trygga en effektiv 

varuförsörjning till Stockholmsregionen och Mälardalen, en av Europas snabbast 

växande huvudstadsregioner. Med en sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på 

infrastruktur och bygget av hamnen är en viktig del av den utvecklingen. Den nya 

hamnen ska ersätta Frihamnen i Stockholm, som ska frigöras för stadsutveckling.  

 

NCC har möjliggjort hamnbygget genom att spränga bort ungefär 11 miljoner ton berg 

och merparten har använts för utfyllnad på markområden i det som blir det nya 

hamnområdet samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och 

kajer. 

 

NCC har utfört stor del av dokumentation och planering med drönarteknik. Filmerna har 

också använts vid losshållning för att aktivt kunna göra justeringar på bland annat 

upptändningssekvenser och därmed förbättra resultaten på exempelvis styckefall, 

kvarstående slänter och arbetsmiljö.  

 

Projektet innehåller många höga slänter med snävt om utrymme bakom och ovan slänt. 

Detta har gjort att en av utmaningarna har varit att borra långt och rakt vilket har 

motiverat ett positivt utvecklingsarbete. 

 

Vidare presenteras projektet, dess olika frågeställningar, utmaningar och 

produktionslösningar.  

 

Nyckelord: Bergslänt, drönare, sprängning, bergförstärkning 

 

Presentation av projektet 
I maj 2020 öppnar Stockholms Hamnar en helt ny roro- och containerhamn i Norvik,  

se Figur 1, på bästa tänkbara läge i Östersjön. Kort insegling och effektiva 

transportanslutningar ger direkt tillgång till en av Europas snabbaste växande regioner.  

Vid Norvikudden finns ett naturligt djup och här byggs en hamn som är anpassad för att 

kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön. I anslutning till hamnen byggs 

även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan.  
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Figur 1. Norvik ligger i Nynäshamn ca 6 mil söder om Stockholm (4,5 mil fågelvägen). 

För NCC:s del har arbetet inneburit att vi har skapat en plan yta för hamnplanen 

(Stockholm Norvik Hamn) och ca två km järnvägslinje, se Figur 2. 

Totalt sprängs ca 1 miljon m3 (teoretisk fast volym) på hamnplanen och närmare 

3,4 miljoner m3 (teoretisk fast volym) i järnvägslinjen. Härutöver schaktas och bortforslas 

en avsevärd mängd mjukmassor, jord, morän och lera.  

Stora jordmassor och stora bergmassor har hanterats i projektet. Totalt har ca 1,3 miljoner 

ton jord och 11,6 miljoner ton berg hanterats i projektet. Delar av bergmassorna har 

använts som utfyllnad i Utterviken för att skapa en del av hamnplanen, se Figur 3, och 

andra delar har krossats för att tillgodose övriga entreprenörer på Hamnplan. All 

betongballast som används för betongarbetena på hamnplan har krossats på området. 

STOCKHOLM 

NORVIK
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Figur 2. Flygbild över Stockholm Norvik hamn. Järnvägslinjen med höga bergslänter är markerad med orange. 

 

 

Figur 3. Jämförelse mellan äldre flygbilder över området fram till hur det såg ut våren 2019 (bild 4). En del av massorna 
har använts för att fylla ut ytor mellan fastlandet och udden. Utfyllnaden mellan fastlandet och öarna (jämför bild 1 och 2) 
var utförd sedan tidigare. Järnvägslinjen med höga bergslänter syns som en del av en båge i övre delen av de nedersta 
bilderna (bild 3 och 4). 
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Masshantering 
NCC har genom ett utvecklingsprojekt, MassControl, kunnat följa upp resursutnyttjande 

gällande masshantering. Det har varit möjligt att kontrollera och analysera 

massförflyttningarna så att rätt massor hamnar på rätt ställe. Med en app har det gått att 

följa var ett specifikt lass har lastats på och var det senare har lossats. 

Utvecklingsprojektet har även underlättat för dokumentation och gett en större insikt i 

pågående och utförda transporter. I Norvik var MassControl ett utvecklingsprojekt i sin 

linda och nu är systemet igång på flera platser, bland annat i Sundsvall och i Umeå. Vi 

har kunskap om var massorna ligger och var vi kan hämta specifika massor i ett projekt. 

Vi har med detta lärt oss mycket om våra kapaciteter och vad det kostar. Vi kan också 

lägga till ett extra hållbarhetstänk när vi vet vad vi har och var det finns. I framtiden 

spås systemet vara implementerat i andra system. 

 

Höga bergslänter 
Längs några sträckor har befintliga bergnivåer och nivå för färdigställd yta medfört 

många riktigt höga slänter, mestadels inom korridoren för järnvägen. På grund av ett 

snävt utrymme ovan och bakom planerade slänter har det inte varit möjligt att dela upp i 

flera pallar. Istället har salvorna borrats hela slänthöjden och slänter med höjder om upp 

till 35 meter har kunnat losshållas i en och samma salva. Precision och kvalitet vid 

borrning har varit en grundläggande förutsättning för att erhålla ett önskvärt resultat.  

Genom ett gott samarbete mellan deltagande parter utarbetades ett incitament för raka 

hål. Detta har medfört och motiverat att engagemang har kunnat läggas på utvecklings- 

och förbättringsarbete.  

 

Utveckling av släntsprängning med drönarteknik 
Vid släntsprängning finns det några variabler att spela med för att få det resultat man är 

ute efter. Det kan vara fördelaktigt att få ett bra styckefall exempelvis för att undvika att 

hantera allt för stora block och skut i krossarna. Det är också bra om styckefallet kan 

vara så jämt som möjligt. Ytterligare målsättning i just detta projekt var att 

losshållningen av de höga bergslänterna skulle ske omsorgsfullt för att kunna 

kontrollera slätstabiliteten och för att underlätta förstärkningsinsatserna. 

Drönartekniken har hjälp till att utveckla tekniken med styckefall och förbättra 

bergslänternas tillstånd efter pallsprängningen. Alla salvor har dokumenterats, och med 

hjälp av drönarfilmer har möjlighet funnits att laborera med exempelvis hålavstånd och 

försättning för att erhålla det resultat man varit ute efter. Exempel på ett foto på en 

sprängsalva visas i Figur 4 

Säkerheten för sprängarbeten har ökat med hjälp av drönare. Drönare har använts för att 

säkerställa att inga personer finns på området när sprängningen har ägt rum. 

Drönartekniken har också varit till stor hjälp vid uppföljning av mängder samt vid 

planering av arbetsplatsdispositionsplanen (APD-plan). APD-planen har ofta förändrats 

på grund av ständig förändring av aktiviteterna i området. 
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Figur 4. Exempel på ett foto från en sprängsalva som kan erhållas med drönare. Samtidigt som sprängsalvorna har 
kunnat utvärderas så har det även varit möjligt att säkerställa att inga personer har vistats inom området vid sprängning. 

 

Förstärkning 
Att skrota och förstärka höga slänterna kan vara problematiskt med tanke på 

arbetsmaskinernas räckvidd. I Norvik har därför arbetsvägar byggts upp får att få 

åtkomst till släntytorna. Uppbyggnaden av arbetsvägarna har utförts successivt med 

material från projektet.  

3 577 st bergbultar med bricka har satts och 24 ton anläggningscement har använts för 

att förstärka bergslänterna i järnvägslinjen. Arbetet med förstärkning har utförts 

fortlöpande och har följt produktionstakten.  

 

SWECO stod för förstärkningsdesign och förstärkningsanvisningar. På grund av bergets 

karaktär fanns det kvarstående större block i de övre delarna av slänterna efter 

losshållningen. Blocken kunde vara flera kubikmeter stora och var mer eller mindre 

lösa, se exempel i Figur 5. Det fanns även långsträckta blankslag med medelbrant 

lutning och risk för utglidning i slänten. Dessa stora block och bergmassor ovan 

blankslag togs i första hand ner med sprängning och skrotning.  

Om det inte finns begränsningar i placering av släntkrön så kan slänterna göras flackare 

vid behov, det är då viktigt att kontrollera att sådana förutsättningarna finns innan beslut 

tas. Samma gäller instabila block i släntkrön som med fördel tas ner, om utrymme finns, 

istället för att säkras med förstärkning.  
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Figur 5. Exempel på block i krönet som anvisats att skrotas ner istället för att förankras. S markerat på bergytan står för 
skrotning och x betyder bult med anvisad längd. Slänten visas på detta foto inte i sin fulla höjd utan en arbetsväg är 

uppbyggd för att komma åt de övre delarna. 

De block i släntväggarna som var instabila togs ned om det var möjligt istället för att bultas 

fast för att på så sätt minska ytterligare arbete i förvaltningsskedet. 

I det flesta fall förstärktes instabila delar med selektiv bult, vilket i motsats till 

systembult medförde en mindre mängd bult, men krävde att arbetet utfördes fortlöpande 

och följde produktionen. I några fall förankrades berget även med sprutbetong och på 

några ställen utfördes systembultning. Småblockiga partier förstärktes med bergnät. 

 

Fallviktspackning 
De stora ytorna med krossade bergmassor har packats med fallviktspackning. Området 

som fallviktspackades var ett område som fylldes ut för ett beredskapslager långt innan 

projektet startade, se bild 2 i Figur 3. Fallviktspackning möjliggör packning på djupet. 

Kompressionen i krossmaterialet når 8–10 meter och detta kan jämföras med traditionell 

vältpackning som når ca 2,5 meter. Med fallviktspackning kan alltså fler kubikmeter 

krossmaterial komprimeras på samma gång. 

Totalt har nästan 15 000 punkter packats med hjälp av en vikt om 20 ton som släpps 

från 20 m höjd sex gånger i samma punkt, se Figur 6. Arbetet utfördes av Hercules Trevi 

Foundation under ca sex månaders tid. 
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Figur 6. Fallviktspackning där kompressionen når ca 8-10 meter ner i krossmaterialet istället för ca 2,5 meter med vanlig 
vält. 
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