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Sammanfattning
I Förbifart Stockholm har ett koncept med tullgränser inför kritiska passager har 
utarbetats som liknar det som tidigare använts i t.ex. Citybanan. En tullgräns utgör 
en i förväg definierad beslutspunkt i byggskedet som inte får passeras utan särskilt 
godkännande. Tullgränser har införts i bygghandlingarna vid komplexa dimensio-
neringssituationer där eventuella avvikelser från dimensioneringsförutsättningarna 
eller den valda tekniska lösningens beteende kan få stora konsekvenser.
Som kritiska passager har t.ex. passager under Mälaren, passager av olika under-
marksanläggningar och interna tunnlar i Förbifart Stockholm, områden med låg 
bergtäckning, områden med förväntad dålig bergkvalitet och stora bergrum med 
komplexa geometrier pekats ut.

De första tullgränserna har nu passerats och i detta föredrag beskrivs två av dem. 
I projektet finns 38 stycken planskilda korsningar med andra undermarksanlägg-
ningar eller med egna tunnlar. 24 av dessa passager sker med ett avstånd mellan 
tunnlarna som är mindre än den ena tunnelns spännvidd. Vid 15 av dessa passager 
är avståndet mellan tunnlarna mellan 6 och 10 m. I sju fall är bergtäckningen ≤ 5 m.
Den första passagen av tunnelbanan (SL) har nu utförts inom kontraktet FSE210. 
I projektet finns många stora bergrum med spännvidder på upp till 32 m i form av 
luftutbytesstationer och rampanslutningar. Det första stora bergutrymment, en rök-
gasstation som även den ligger i kontraktet FSE210, har utförts. Spännvidden på 
det bergrummet är 27,4 m och höjden är 14,2 m och längden 40 m.

Inledning
Förbifart Stockholm, är en ny sträckning av E4 väster om Stockholm, den binder 
samman norr och söder och flera av de regionala stadskärnorna. Om vi går från 
söder till norr så börjar den vid Trafikplats Kungens kurva där den knyter an till E20/
E4 och binder samman Skärholmen med handelsplatsen i Kungens kurva. Därefter 

Figur 1. Översikt i sektion över Förbifart Stockholm.
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går den ner under Skärholmen och passerar under Mälaren, Kungshatt och Mälaren 
igen och vidare ut under Lovö. Vid Lovö byggs av- och påfarter till tunnlarna. Sedan 
passerar tunnlarna under Mälaren en tredje gång innan den når av- och påfarter 
vid Trafikplats Vinsta i Johannelund. Tunnlarna fortsätter sedan fram till Hjulsta där 
de för första gången når ytläge igen. Sträckan i tunnel fram hit är ca 16,5 km lång. 
Vid Hjulsta ansluter Förbifart Stockholm till E18 och det lokala vägnätet. Förbifart 
Stockholm går in i ytterligare en tunnel som är ca 1,8 km lång innan Trafikplatsen vid 
Akalla nås och slutligen anslutningen till E4 i norr vid Trafikplats Häggvik.

Ramptunnlarnas längd är ca 13,5 km och arbetstunnlarnas ca 2,5 km. Huvud-
tunnlarna är 2 parallella tunnlar som är 16,4 m breda, avståndet mellan tunnlarna är 
15 m. Tunnlarna har 3 körfält i vardera riktningen.

Tullgränsförfarande
Det slutliga arbetet med bergförstärkningen blir klar först i byggskedet. Då sker en 
slutlig verifiering av bärförmågan. I byggskedet verifieras förutsättningarna som legat 
till grund för dittills utförda beräkningar via observationer, karteringar, provningar 
och mätningar. I byggskedet kan kompletterande dimensionerings beräkningar 
 krävas för att förfina dimensioneringen med beaktande av all tillgänglig information 
samt om förutsättningarna avviker från det som antagits vid dimensioneringen.

Syftet med tullgränserna i kritiska områden är att: 

a) överföra kunskap om grunderna för dimensionering och tillhörande tekniska
lösningar till den byggledande organisationen och entreprenören, och

b) verifiera att dimensioneringsförutsättningar och tekniska lösningar uppfyller
ställda krav på bärförmåga och funktion.

Tullgränsen är en geografiskt angiven gräns som inte får passeras utan att för-
utbestämda utvärderingar och planerade åtgärder utförts. Arbetssättet inne fattar 
aktivi teterna teknikgenomgång och tullgränsmöte där beställaren beslutar om 
 passage av tullgränsen, se Figur 2.

Figur 2. Process för genomförandet av teknikgenomgång och tullgräns.
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Syftet med teknikgenomgången är att klargöra utformning av och krav på den pro-
jekterade tekniska lösningen, t.ex. motivering till drivningsrestriktioner och detaljer 
för bergförstärkning och injektering etc. Efter teknikgenomgången tar beställaren 
med hjälp av ansvarig projektör fram en utvärderingsrapport i vilken entrepre nören 
ska bidra med underlag som arbetsberedning för passage an passad för aktuella 
bergförhållanden, mätresultat och planerade kontroller. Geologorganisationen 
bidrar med t.ex. karteringsunderlag och resultat av hittills utförd injektering (MWD-
data). I utvärderingsrapporten fastställs om man uppfyller villkoren för dimensione-
rings giltighet och den ger rekommendation för om tullgränsen kan passeras eller 
inte och om eventuella villkor för passage av tullgränsen krävs. 

Vid tullgränsmötet behandlas följande punkter:
• Produktionsläge
• Beställarens utvärderingsrapport
• Entreprenörens arbetsberedning och andra relevanta underlag
• Beslut om passage av tullgräns och vald teknisk lösning
• Eventuella villkor för fortsatt tunneldrivning

Uttag av rökgasstation FSE210
Introduktion
Rökgasstationen är placerad i arbetstunnel Sätra, se Figur 3. I byggskedet är 
ut rymmet planerat för att kunna användas som ett utrymme för att krossa berg i. 
I driftskedet kommer bergutrymmet att användas som en rökgasstation för utväd-
ring av brandgaser.

Figur 3. Läget för arbetstunnel Sätra markerat i blått.
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Bergutrymmet har en spännvidd på 27,4 m, en höjd på 14,2 m och en längd på 
40 m, se Figur 4. I rökgasstationen finns även en takhöjning för travers och i anslut-
ning till rökgasstationen finns ett teknikutrymme.

Rökgasstationen har en bergtäckning på ca 35–40 m och den placerades i ett 
område där bergmassan huvudsakligen förväntades utgöras av gnejs och granit. 
Bergutrymmet placerades mellan ett antal svaghetszoner som tolkats via lineaments-
analys, se Figur 5, men med insikten att de svaghetszoner som prognostiserats i 
området skulle kunna påverka rökgasstationen. Berget förväntades i huvudsak vara 
storblockigt med QBas > 10 men efter korrigeringar enligt Q-systemet på grund av 
rökgasstationens design bedömdes bergkvaliteten vara acceptabel med en prognos-
ticerad bergklass II (4< Q < 10). 

Figur 4. 3D-modell av utrymmet för rökgasstationen med takhöjning för travers och teknikut-
rymme.

Teknikutrymme

Takhöjning för travers

Figur 5. Ingenjörs-
geologisk prognos 
för arbetstunneln i 
Sätra med prognos-
tiserade bergklasser 
och tolkade lägen för 
svaghetszoner.
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Teknikgenomgång – projekterad lösning
För rökgasstationen placerades tullgränsen vid öppningen till rökgasstationen, km 
0/235, se Figur 6. Den projekterade bergförstärkningen i rökgasstationen består av 
bult och sprutbetong enligt typförstärkning för stora spännvidder mellan 25–32 m 
i Förbifart Stockholm (12 till snarlika bergutrymmen finns i projektet). Typförstärk-
ning för denna spännvidd är projekterad för bergklass I–IV, se Tabell 1. Teknikut-
rymmet utförs enligt typförstärkning för spännvidd 12–17 m. Förbultning utförs i 
anslutningen mellan bergrummet och teknikutrymmet samt vid den exponerade 
bergklacken för traversutrymmet. Förbultningen utförs med 5 m bultlängd och ett 
bultavstånd baserat på de geologiska förutsättningarna. Designens giltighet gäller 
för Q>0,1, vid Q<0,1 ska alternativ förstärkning beslutas i samråd med beställaren.

Tabell 1. Projekterad förstärkning med bergbult och sprutbetong för spännvidd 25–32 m

25< B < 32 m
Vidhäft-

ningskrav
Bultar  Fiberarmerad 

sprutbetong
Förstärk-

ningsklass

Bergklass
(MPa) Avstånd (m) Längd (m) Tjocklek (mm)

Tak Vägg Tak Vägg Tak Vägg

І (Q>10) ≥0,5 2,0 sel. 6,0 4,0 50 50 I-E

ІІ ≥0,5 2,0 2,0 6,0 4,0 75 75 II-E

ІІІ Nej 1,5 1,5 6,0 5,0 100 100 III-E

ІV (Q>0,1) Nej 1,3 1,3 6,0 5,0 150 150 IV-E

I Förbifart Stockholm har geologerna möjlighet att anpassa den projekterade för-
stärkningen inom definierade ramar i olika steg där de enklaste anpassningarna inte 
kräver kontakt med ansvarig projektör. Sedan finns ett spann där anpassningen 
utförs i samråd med projektör men bedöms fortfarande vara inom designens gil-

tighet och sista steget är 
när designen inte längre 
är giltig och en omprojek-
tering eller byte av teknisk 
lösning sker.

Ingen specifik ut tags-
ordning projekte rades för 
rök gasstationen utan tan-
ken att entreprenören är 
den som är bäst lämpad att 
besluta om uttagsordning 
baserat på sin maskinpark 
och yrkeskunskap. Res-
triktioner sattes istället på 
hur stor spännvidd som 
fick öppnas upp (halv sek-Figur 6. Rökgasstation med tullgränser beroende på driv-

ningsriktning.

Drivningsriktning
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tionsbredd) samt att utsprängd del skulle permanent förstärkas innan ytterligare 
breddning utfördes. I arbetsberedningen skulle entreprenören visa hur drivningen 
och förstärkningen skulle utföras för att minimera icke permanentförstärkt yta samt 
hur övergångar i tak skulle utföras. I arbetsberedningen ingick även att planera 
injekteringsskärmarna så att kravet på överlapp för efterföljande skärmar alltid 
innehölls mot den bergmassa som senare strossas ut.

Utvärderingsrapport – faktiska förutsättningar  
– utvärdering av designens giltighet
Geologi
På sträckan i arbetstunneln mot rökgasstationen består berget av en bandad sedi-
mentär gnejs med huvudsaklig foliationsriktning längs tunnelaxeln. Berget har i 
huvudsak karterats till BK IV vid tak och BK III i väggar med återkommande upp-
krossade zoner/skjuvzoner i tak med upp till 1 mm lerfyllnad och grafitbeläggning. 
Zoner med denna riktning finns i taket vid tullgränsläget.

Den svaghetszon (nr 158 i Figur 5: Ingenjörsgeologisk prognos för arbetstunneln i 
Sätra med prognostiserade bergklasser och tolkade lägen för svaghetszoner.) som 
i prognosen går strax norr om rökgasstationen har en liknande riktning som karte-
rade zoner/strukturer och dessa förväntas påverka stationsutrymmet.

Svaghetszon nr 167 (i Figur 5: Ingenjörsgeologisk prognos för arbetstunneln i 
Sätra med prognostiserade bergklasser och tolkade lägen för svaghetszoner.) 
antas i prognosen korsa arbetstunneln ca 100 m före och efter rökgasstationen. 
Zoner/strukturer med samma strykning karterades dock från och till ifrån förskär-
ningen och fram till tullgränsen. Strukturerna stupar mot ca 120o (parallellt med 
foliationen) och även i motsatt riktning mot ca 300–310o. De två stupningsriktning-
arna gör att strukturerna kan konjugera med en vinkel 50–60o och de kan potenti-
ellt skapa kilar i taket. Strukturerna är i regel inte vattenförande men lerfyllnad upp 
till 5 mm förekommer, samt upp till 1 mm grafitbeläggning på ytorna.

Utvärdering av MWD
MWD-data från den injekteringsskärm som borrades vid tullgränsen (Figur 7. MWD 
data från injekteringsskärmen vid tullgränsläget i arbetstunneln med a)tryckhållfast-
het, b) sprickor, c) vatten.) på visade inga områden med tydliga strukturer eller höga 
vattenflöden som ytterligare kunde påverka stabiliteten negativt än den information 
som redan fanns från drivningen av arbetstunneln. Det noterades små vattenflöden 
i ett hål i vänster anfang ca 10 m in i rökgasutrymmet. Från övriga data kan tolkas 
att från höger sida av tak ner mot höger anfang ca 0–20 m in i rökgasutrymmet är 
sprickfrekvensen av mäktigare sprickor något högre. Det stämmer överens med 
karteringen av strukturer för den delen av tunneln. Även tryckhållfastheten enligt 
MWD-utvärderingen i tak från ca 0–20 m in i rökgasutrymmet är generellt något 
lägre än för övriga sektionen. 
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Figur 7. MWD data från 
injekteringsskärmen vid 
tullgränsläget i arbets-
tunneln med  

a) tryckhållfasthet,
b) sprickor,
c) vatten.
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Entreprenörens arbetsberedning
Rökgasstationen togs ut med samordning av injekteringsskärmar, pilotsalvor, 
sidostrossar och takfällning. Tre pilotsalvor togs först ut på vänster sida, därefter 
kartering och permanent förstärkning innan strossar mot vänster sida för att öppna 
upp ett större utrymme som möjliggjorde förinjektering av den högra sidan innan 
slutstrossning av höger sida, se Figur 8. På väg ut ur rökgasstationen tas den högra 
sidan av utrymmet i motsatt riktning för att skonsammare kunna strossa höger 
vägg. Slutstross av höger vägg planerades utföras efter att pilotstrossar och sidos-
tross utförts (tre stycken i taget och därefter löpande permanent förstärkning innan 
sidostross) för att kunna ha gaveln för arbetstunneln tillgänglig samtidigt som slut-
arbetena med rökgasutrymmet slutfördes. Teknikutrymmet planerades slutligen att 
tas ut med normal tunneldrivning.

Passage av tullgräns – designens giltighet
Vid utvärdering av förutsättningarna vid tullgränsen kunde konstateras att struktu-
rerna i området har riktningar i förhållande till varandra som innebär att kilbildning 
ibland uppstår. Samt att det fanns strukturer med lerfyllnad upp till 5 mm respek-
tive strukturer med upp till 1 mm grafitbeläggning. Förstärkningen i arbetstunneln 
hanterades med typförstärkning (BK III och i något fall BKIV) men med längre bultar 
för att förankra de kilar som uppstod (4 m). Det konstaterades att det inget fanns 
något som indikerade att den projekterade förstärkningen och de restriktioner som 
fanns för rökgasstationen inte skulle vara tillräckliga men att anpassade förstärk-
ningsanvisningar kan komma att krävas. T.ex. vid de svaghetszoner som bedöm-
des följa med in i rökgasstationen för att undvika utfall av kritiska block i anslutning 
till svaghetszonerna.

Figur 8. Indelning av salvor för uttag av rökgasstationen.
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Utförande
Berguttag
När väl arbetet med rökgasstationen påbörjades kom entreprenören fram till att 
det var bättre att lämna en bottenpall (ca 4 m) och ta ut fullsektion upp i tak direkt i 
större delen av rökgasstationen. Genom att ta ut berget på det sättet möjliggjorde 
det att permanent förstärkning av slutlig sektion kunde installeras så snart som 
möjligt efter berguttag samt att man snabbare kunde strossa höger sida av rök-
gasstationen. Detta togs sedan ut som en liggande borrad pallsprängning. Slutlig 
sektion för rökgasstationen innan utsprängning av teknikutrymmet (ELDU) kan ses 
i Figur 9. I mitten i Figur 9 syns klacken i taket som bildas vid uttaget för travers-
utrymmet, tunnel 2 är rökgasstationen fram tills den smalnar av igen och övergår i 
arbets tunnel, även här bildas en klack där bergutrymmet slutar.

Geologi
Bergmassan domineras av glimmerrik sedimentgnejs med inslag av granitiska och 
magmatiska gångbergarter samt efter km 0/280 ca ställvis förekomst av plutoner 
utgörande gnejsgranit och migmatit. 

Figur 9. Orienterande bild i rökgasstationen.

 © 2017, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

 Bergteknik (BK-dagen) 2017



De med rökgasstationen parallella strukturerna som fanns i arbetstunneln vid tull-
gränsläget fortsätter att påverka rökgasstationen i hela dess längd.  Strukturerna är 
snett skjuvade sub-vertikala till brant stupande strukturer genomsatta av sprickor 
med upp till 20 mm lerfyllning och generellt moderat till kraftigt grafit omvandlad 
bergmassa inom strukturen och sidoberget.

Strukturerna förgrenar sig i början av rökgasstationen (km 0/235) och går ihop 
till en kraftigare struktur vid slutet av den stora hallen (km 0/270) och förgrenar 
sig sedan igen. Mellan strukturerna bildas avspända linser inom bergmassan, se 
Figur 10. I Figur 11 redovisas de dominerande strukturerna i en 3D-bild. 

Strukturerna är i stor skala undulerande men med blanka sprickytor vanlig före-
kommande både inom strukturen och i sidoberget vilka uppvisar kraftig grafitom-
vandling med låg skjuvhållfasthet sinsemellan.

Generellt är bergmassan ca 10 m kring strukturerna (sidoberget) skivigt och inom 
den omedelbara zonen (varierar från 0,5–3 meter bred) av strukturerna kraftigt 
uppsprucket med ett RQD runt 30–40.

Figur 10. Tak+stuff km 0/260–265. Notera utfallet i mitten av tak där ett avspänt område ska-
pats mellan två strukturer. Notera även sprickytan till höger i bild som är helt grafitomvandlad 
med en lerfyllnad på 20 mm.
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Bergförstärkning
Bergmassan karterades genomgående till bergklass IV och bergförstärkning utför-
des därefter med 150 mm fiberarmerad sprutbetong och systematisk bultning med 
6 m bult i tak med ett bultavstånd på 1,3 m i tak. I väggarna användes 5 m bult som 
projekterat med det bedömdes att bergkvaliteten var bättre (BKIII) och att det var 
tillräckligt med 100 mm fiberarmerad sprutbetong med ett bultavstånd på 1,5 m 
som istället förtätades vid behov. Innan uttag av bergutrymmet innanför klacken för 
takhöjningen för traversutrymmet utfördes förbultning med 5 m långa bultar med 
ett bultavstånd på 1,0 m och 20° vinkel. Konturen hölls väldigt väl vid övergången 
vid takhöjningen för traversutrymmet trots svaghetszonerna i taket. 

Uppföljning
När rökgasstationen till stor del var utförd upptäcktes sprickor i sprutbetongen i 
den första delen av rökgasstationen där strukturerna inledningsvis förgrenar sig 
och ungefär 15 m framåt, det vill säga i princip i anslutning till de områden som 
bedömdes bilda ett mer avlastat parti. Det var oklart när i tid sprickorna i sprutbe-
tongen uppstått och deformationsmätning i form konvergensmätning infördes för 
att övervaka den långsiktiga stabiliteten av rökgasstationen, se Figur 12. Mätning-
arna har hittills inte visat på pågående deformationer och bedömningen är att de 
rörelser som lett till sprickbildningen i sprutbetongen redan skett innan mätning-
arna påbörjades.

Figur 11. 3D-bild med strukturerna i rökgasstationen.
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Passage av SL FSE210
Passagen av SL (ramp 214) hanterades enligt samma koncept för tullgränser som 
beskrivits ovan för passage av rökgasstationen. För denna passage tillkommer kon-
takten med en annan anläggningsägare, i detta fall SL. Vid passagen med ramp-
tunnel 214 var bergtäckning ca 6 m till SL:s spårtunnel, vilket är den passage med 
SL:s spårtunnel som har minst bergtäckning. Kontakten med SL pågick under hela 
projekteringen och byggskedet och SL:s spårtunnel förstärktes innan arbetena med 
Förbifart Stockholm påbörjades för att förhindra utfall i SL:s spårtunnel.

Bergkvaliteten vid passagen var prognosticerad till storblockig gnejs med QBas  
> 10 och bergkvaliteten bedömdes vara bra med prognosticerad bergklass I. I bygg-
skedet verifierades prognosen, berget bestod av gnejs och pegmatit och Q > 10.
Bergförstärkningen utfördes som projekterat med 75 mm fiberarmerad sprutbetong
och 3 m långa systembultar med ett bultavstånd på 1,7 m i tak och vägg.

Restriktioner i form av förbultning, pilot och stross samt förkortad salvlängd till-
lämpades i passagen, se Figur 14. Passage under SL (ramp 214). God bergkvalitet, 
förbultning, pilot och stross, förkortad salvlängd, km 0/687,5-684,5., för att mini-
mera de bergtekniska riskerna i passagen samt minska risken för att överskrida 
gränsen för vibrationsgränsvärdet på 85 mm/s.

Injekteringen anpassades för att minska risken för rörelser i berget och en okon-
trollerad spridning av injekteringsmedel. Injekteringsskärmen justerades så att 

Figur 12. Placering av konvergensmätning i rökgasstationen. Den röda ringen markerar det 
område där sprickor i sprutbetongen noterats.
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Figur 13. Tunna sprickor i sprutbetongen på höger sida av rökgaskammarens tak vid ca  
km 0/237-242.

Figur 14. Passage under SL (ramp 214). God bergkvalitet, förbultning, pilot och stross, för-
kortad salvlängd, km 0/687,5-684,5.
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inga injekteringshål borrades närmare än 11 m från SL:s tunnels RÖK och trycket 
reduceras och begränsningar i volym injekteringsmedel infördes.

Passage förlöpte väl och en mätsektion för konvergensmätning installerades vid 
km 0/680 i ramptunnel 214 för övervakning av den långsiktiga bergstabiliteten.

Erfarenheter 
I Förbifart Stockholm har ett antal tullgränser redan passerat i byggskedet. I flera 
fall har designens giltighet verifierats och passagerna ha löpt väl. I några fall har 
det visat sig att förhållande har avvikit i så pass stor grad så att en ny teknisk lös-
ning har varit tvungen att tas fram. I några fall har det varit så att förhållanden har 
varit bättre än prognosticerat och man har kunnat lätta på restriktionerna och den 
tekniska lösningen.

Tullgränserna har visat sig vara ett bra verktyg då de: 
• Ger samtliga involverade i projektet (beställare, entreprenör och ansvarig kon-

struktör/geologer) samma kunskapsnivå om dimensioneringen och utförande
av konstruktionen.

• Ger en strukturerad och kontrollerad möjlighet att antaganden i dimensione-
ringen kontrolleras/verifieras i byggskedet.

• De kan ses som en riskminimerande åtgärd eftersom ett kritiskt område inte
passeras utan att ansvarig konstruktör får verifiera sin konstruktion.

I Förbifart Stockholm är det utmanande på så sätt att projektet är stort och många 
kritiska områden ska passeras i de olika kontrakten. Det är en utmaning att styra 
resurser samt att ha rätt resurser tillgängliga när det är dags. Man måste även ha 
beredskap om omfattande insatser krävs om förutsättningarna avviker (anpassa 
lösningar efter faktiska förhållanden, förberedda lösningar vid avvikande förhål-
landen eller nya tekniska lösningar). Det är många steg och kräver insatser och 
snabbhet både från beställarens sida, godtagandefunktionen, entreprenören samt 
projekteringsorganisationen.

För att hantera det behöver man: 
• Planera i tid, uppdatera tidplan för när tullgränser planeras nås
• Delge samtliga berörda information i tid
• Beredskap både tidsmässigt och resursmässigt för ändrade förhållanden

Tack
Ett stort tack riktas först och främst till Trafikverket som tagit initiativ till detta före-
drag samt till samtliga delaktiga kollegor inom ÅF/AECOM och vår underkonsult 
Amberg Engineering som deltagit i detta arbete. Vidare riktas ett stort tack till 
entreprenören Subterra Sverige AB som bidragit till föredraget.
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