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Inledning
När förfrågningsunderlaget för ett tunnelprojekt lämnas ut till en byggentreprenör 
finns oftast redan en planering av hur tunnlarna ska drivas. Inte sällan ställs frågan 
bland anbudslämnarna varför man inte planerat på ett annat och mycket bättre 
sätt. På den frågan finns det många svar. I denna artikel ska författaren försöka att 
ge några av svaren. Artikeln handlar alltså inte främst om drivningskapaciteter och 
salvcykeldata utan mer om hur samspelet med övriga funktioner i arbetsplanepro-
cessen slutligen formar planen över hur tunnlarna ska byggas.

Projekt Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska för-
enkla vardagen för innevånarna genom att binda samman de norra och södra läns-
delarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stock-
holms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 
21 km går drygt 18 km i tunnel. Förberedande arbeten planeras starta under 2012 
och byggtiden är 8–10 år.

Utredningar har pågått sedan sextiotalet, först av den så kallade Kungshattsleden 
(1960-talet) och därefter Västerleden (1980–1990-talet).  Båda dessa leder gick till 
stor del ovan mark. 

Bilden visar en längdsektion av bergtunnlarna i projekt Förbifart Stockholm
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Bilden visar E4:ans nya sträckning från Vårby backe i söder till Häggvik i norr.
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Tidigare	utredningar
År 2001 avslutades en förstudie. Kunskapen från tidigare utredningar togs tillvara 
men utan bindningar till tidigare beslut. Förstudien drog slutsatsen att en ny nord-
sydlig vägförbindelse är en nödvändig del av lösningen på regionens trafikproblem. 
En vägutredning gjordes därefter med uppgift att finna den sträckning som tillsam-
mans med andra åtgärder bäst knyter samman de norra och södra länsdelarna utan 
att belasta Stockholms centrala delar. Vägutredningen kom fram till de tre alternati-
ven Förbifart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet. Ett stort 
antal lokala och regionala remissinstanser i regionen, stödjer Förbifart Stockholm. 

Arbetsplanen
År 2008 påbörjades arbetet med en arbetsplan. Parallellt prövade regeringen om 
det var möjligt att genomföra projektet i enlighet med miljöbalken. I september 2009 
erhöll Förbifart Stockholm regeringens tillåtlighet. Det slutliga förslaget till arbets-
plan lämnas därefter till Trafikverkets huvudkontor för att fastställas, vilket beräknas 
kunna ske under 2012.

I juni 2011 lämnade Trafikverket in fyra ansökningar för Förbifart Stockholm till 
mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att leda bort grundvatten liksom att 
bygga och driva tre tillfälliga hamnar. 

Sedan närmare ett år tillbaka pågår projekteringen av byggstyrande underlag för 
samtliga installationer. Under hösten startade detaljprojekteringen av trafikplatserna 
Akalla, Häggvik, Kungens kurva och av bergtunnlarna. Upphandling av konsulter för 
projektering kommer också att göras för trafikplatserna Lovö, Vinsta och Hjulsta. 

Produktionsplanering
Den produktionsplanering som är gjord fram till idag är framtagen inom arbetet 
med systemhandlingen, arbetsplanen och ansökningarna för bortledning av grund-
vatten och hamnverksamhet. Bygghandlingsfasen är också påbörjad och knyter 
an till tidigare utfört arbete men då med en högre detaljeringsgrad. I byggfasen 
görs planeringen främst av entreprenören som i detalj och på månads- vecko- och 
dagsnivå gör sin produktionsplanering. Detaljeringsgraden och syftet varierar alltså 
allteftersom projektet framskrider.  

Syftet med en systemhandling är att beskriva en konstruktion och visa att den 
är byggbar, tekniskt och ekonomiskt. Byggbarheten backas upp av ritningar och 
beskrivningar där motiven för vald lösning framgår.

Arbetsplanen är det juridiska dokument som ger rådighet över de markområden 
som projektet behöver. I arbetsplanen har därför noggrannheten i beskrivningen av 
de geografiska och geometriska behoven i projektet höjts jämfört med vad som be-
skrivits i systemhandlingen. Exempel på detta är vägområdet, etableringsområden, 
tillfälliga vägomläggningar, byggvägar etc. Även MKB:n är i sina beskrivningar av 
hur arbetet med tunneldrivningen ska utföras mycket detaljerade.
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I projekt Förbifart Stockholm har fyra separata ansökningar inlämnats till Miljö-
domstolen. Den ena gäller bortledning av grundvatten i samband med byggandet 
av tunnlarna. De andra består av tre av varandra oberoende ansökningar som gäller 
hamnverksamhet för tre tillfälliga hamnar där utskeppning av berg kommer att ske. 
I underlaget för ansökningarna ingår tekniska beskrivningar som på ett mycket de-
taljerat sätt beskriver anläggningens utseende och funktion. 

Detaljeringsgraden
De tre processerna systemhandling, arbetsplan med MKB och ansökningarna till 
miljödomstolen har i princip drivits parallellt inom samma konsultuppdrag. Med de 
vitt skiljda nivåer på detaljeringsgrad som de tre processerna har krävt har diskus-
sionen ofta förts i projekteringsgrupperna var nivån slutligen ska ligga i de olika 
dokumenten. Diskussionen mellan de som ser fördelar i att i vissa fall uttrycka sig i 
generella termer har fått vässa argumenten gentemot de som jobbat med de delar 
som krävt en mer precis beskrivning. Detta har varit positivt för förståelsen för var-
andras roller i projektet, mellan exempelvis den grupp som jobbar med ansökning-
arna, med MKB:n, med grundvattenfrågor och den grupp som försöker utforma en 
så effektiv tunnelproduktion som möjligt. 

Ett problem med att låsa för många detaljer i ett tidigt skede är givetvis att kun-
skapen om projektet och förutsättningarna för hur det på bästa sätt ska byggas 
ökar ju närmare byggstart man kommer. Byggentreprenören är ännu inte utsedd 
och dennes erfarenheter och resurser kan då inte byggas in i detta tidiga skede. 
Detta är ett dilemma i projekt Förbifart Stockholm eftersom flera av de viktigaste 
masstransportfrågorna bäst skulle kunna besvaras gemensamt av entreprenör och 
beställare. Ett exempel på detta är utformningen av de tillfälliga hamnarna.

Bilden visar i den inringade delen de faser av processen som beskrivs i texten.
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Syftet med produktionsplanering
Syftet med produktionsplaneringen i tidiga skeden är flera. Viktigt är givetvis att 
jobba fram en plan över hur tunnlarna ska byggas, beskriva detta och att upprätta 
en övergripande tidplan. Detta har gjorts i en interaktiv process med andra funk-
tionsområden och resultatet har blivit en optimering/kompromiss som tar hänsyn 
till exempelvis omgivningspåverkan på kringboende, miljö och kulturmiljö. Olika 
utredningar om produktionsmetoder och dess påverkan på tidplanen har utförts. 
Exempelvis har frågan om att använda tunnelborrningsmaskiner (TBM) utretts.

Arbetet med att placera arbetstunnlarna och dess etableringar utefter tunnel-
linjen har varit ett viktigt och omfattande arbete eftersom placeringarna får stor 
inverkan på tidplanen och på hur entreprenadindelningen görs. Detta har gjorts i 
tätt samarbete med funktionsområde MKB för att från början få acceptans för valen 
ur ett miljöperspektiv. Detta är ett bra exempel på fördelar med att ha processerna 
med systemhandling, MKB och ansökningar till miljödomstolen igång samtidigt.  

Arbetet med att arbeta fram en masshanteringsplan tillsammans med Länssty-
relsen har ingått i produktionsplaneringen av projektet.

Vidare ansvarar produktionsplaneringen för att ge de projekterande funktions-
områdena stöd och vägledning kring byggbarhet, olika lösningars påverkan på pro-
duktionstidplanen och på kostnaderna.

Förutsättningar och villkor
De viktigaste förutsättningarna för val av produktionsmetod, för placering av ar-
betstunnlar, indelning av tunnelentreprenader, val av transportsätt för bergmassor 
och byggmaterial kommer dels som resultat av arbetet med systemhandlingen men 
även från beslut tagna utanför arbetet med systemhandlingen och arbetsplanen. 
Den tillåtlighetsprövning som projektet genomgick 2009 resulterade i ett beslut från 
regeringen som godkände ett fortsatt arbete under vissa förutsättningar. Vissa av 
dessa förutsättningar har fått stor inverkan på utformningen av framför allt mass-
hanteringen inom projektet.

Förutsättningar när det gäller bergkvaliteten är goda. Generellt drivs tunnlarna i 
kompetent berg med god byggbarhet. De tre passagerna under Mälaren uppvisar i 
de utförda undersökningarna avsnitt med delvis dålig bergkvalitet vilket får konse-
kvenser för planeringen vad gäller tider och produktionsmetoder.

Villkor	i	tillåtligheten
Det som avviker från det normala produktionsupplägget för ett tunnelprojekt i 
Stockholm är vissa villkor för tillåtligheten som regeringen meddelade. I ett av vill-
koren anger regeringen att inga tunga lastbilstransporter får passera Drottningholm 
på Lovö och att transporter så långt som möjligt ska gå sjövägen. Konsekvensen av 
detta blev att tre tillfälliga hamnanläggningar har projekterats och att ansökan om 
hamnverksamhet för dessa inlämnats till Miljödomstolen. För att möjliggöra sjötran-
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sporterna kommer massorna att krossas vid tunnelentreprenaderna och transpor-
teras med bandtransportör ner till respektive hamnanläggning. I dagsläget projek-
teras två hamnar på Lovö, i Malmviken och på norra Lovö mitt emot Grimsta, samt 
vid Sätra varv.  

Inom uppdraget produktionsplanering har i och med detta tillkommit arbetet med 
att utreda förutsättningarna för hamnverksamhet, krossning av berg vid tunnelen-
treprenaderna och bandtransportörer. För arbetsplanen innebär detta att områden 
för hamnar och bandtransportörer mm måste beaktas. Normalt i ett tunnelprojekt 
lastas berget på en lastbil som kör direkt till en mottagningsplats där berget lossas, 
lagras och vidareförädlas. 

Lägena för de tre tillfälliga hamnarna (© Stockholms stadsbyggnadskontor)
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Figuren visarbergflödet från tunnelfront till fartyg. Efter lastning i tunneln krossas berget för att 
möjliggöra transport med bandtransportör ner till den tillfälliga hamnen. I de fall som berget 
inte skeppas med båt körs berget okrossat med lastbil till en mottagningsplats.  
(Illustration Trafikverket) 

Bilden visar exempel på den typ av fartyg som kan användas för transport av bergmassor.  
(Foto Norstone as)

© 2012, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Många aktörer inblandade 
Utöver projektets projekteringsgrupper finns ett antal externa aktörer som genom 
krav och önskemål mer eller mindre bidragit till styrning i ena eller andra riktningen 
på utformningen av produktionsplaneringen främst vad gäller val och utformning av 
etableringsområden. 

Regeringens styrning av masshanteringssystemet för Lovö och Sätra varv är det 
mest påtagliga. Stockholms- och Ekerö kommuner har varit aktiva vid arbetet kring 
utformningen av arbetstunnlar och hamnar. Riksantikvarieämbetet och Fastighets-
verket om frågor kring kulturmiljön på Lovö, bevakning av världsarvet Drottning-
holm mm. Samarbetet med Länsstyrelsen har bl.a. rört masshanteringsplanen och 
Östra Mälarens vattenskyddsområde.

Övriga kontakter som påverkat arbetet är ledningsägare, arrendatorer på Lovö 
och allmänheten som exempelvis varit oroliga för vibrationer och buller i och invid 
sina fastigheter.  

Bilden visar exempel på bandtransportör på mark och med undergång för viltpassage. Vägen 
på fotot byggdes ursprungligen för dubbelriktad trafik med dumprar, vägen till den nu aktuella 
tillfälliga hamnen kan göras smalare. I bakgrunden syns ett motviktstorn för reglering av band-
spänningen. (Foto: Kjell Windelhed, Trafikverket)
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Det kan nämnas att en av synpunkterna frwån allmänheten i samrådsprocessen 
och som gällde just omgivningspåverkan fick som resultat att en av arbetstunnlarna 
flyttades.

Utformning och byggande
Den utformning av entreprenader och produktionsupplägg som beskrivs i denna ar-
tikel är resultatet av det arbete som utförts fram till och med arbetsplanen. Komplet-
terande utredningar och undersökningar av berglägen mm av arbetstunnlar återstår 
och kan förändra det produktionsupplägg som gäller idag. 

Beslutsprocessen för entreprenadindelning, placering av arbetstunnlar mm har 
tidigare berörts.  Denna process kan förenklat sägas vara det gemensamma arbetet 
med:

• tunnellinjen (väglinjen)
• de geometriska förutsättningarna för huvudtunnlarna och trafikplatserna
• MKB-arbetet
• miljödomsansökningarna,
• särskilda villkor
• tid - och kostnadsramar.

Detta ger sammantaget de produktionstekniska förutsättningarna. Utifrån dessa ut-
formas uppdelningen av entreprenader, placering av arbetstunnlar, etableringar, val 
av produktionsmetoder, utformning av masshantering, etc.

En	optimering	eller	kompromiss
Resultatet blir en optimering alternativt en kompromisslösning som det gäller att 
utforma så bra som möjligt. Tunnlarna drivs med borra/sprängteknik. TBM – alter-
nativet, att mekaniskt borra ut tunnlarna, har utretts men pga tunnlarnas storlek i 
kombination med det hårda bergmaterialet har leverantörerna av TBM – maskiner 
inte kunnat visa upp något referensprojekt med samma förutsättningar som Förbi-
fart Stockholm. Ingen maskin för rådande förhållanden har tidigare byggts.

Den preliminära entreprenadindelningen består av åtta st bergtunnelentreprena-
der. Den preliminära indelningen visas nedan.

Området	Skärholmen	till	norra	Lovö
Längst i söder ligger Skärholmsentreprenaden med arbetstunnel och etablering 
strax öster om Skärholmens busstorg. Entreprenaden sträcker sig upp till Sätra och 
omfattar huvudtunnlarna och fyra ramptunnlar. För samtliga entreprenader byggs 
tvärande utrymmningstunnlar som en del av tunnlarnas säkerhetssystem.

Norr om Skärholmsentreprenaden ansluter entreprenaden Sätra varv som drivs 
från en arbetstunnel vid Sätra varv. Den omfattar enbart huvudtunnlar. Vid Sätra 
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Bilden visar läget för de olika bergtunnelentreprenaderna samt ungefärliga entreprenadgränser.  
(Illustration Trafikverket.)
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varv anläggs en tillfällig hamn för utskeppning av berg och för mottagning av bygg-
material.

Entreprenaden på södra Lovö är den största av bergtunnelentreprenaderna. Den 
utgår från en etablering och arbetstunnel vid Edeby. Därifrån transporteras det kros-
sade berget med bandtransportör ca 1700 m ner till den tillfälliga hamnen i Malm-
viken. Entreprenaden omfattar huvudtunnlar, ramptunnlar och en luftutbytesstation 
om ca 100  000 m3.

Entreprenaden på norra Lovö utgår från en etablering med arbetstunnel nordost 
om Ängsholmsviken. Även här skeppas berget ut vid en tillfällig hamn även utrustad 
för mottagning av byggmaterial. Huvudtunnlar och en luftutbytesstation ingår.

Området	Vinsta	till	Akalla
I Vinstaområdet utefter Bergslagsvägen finns två bergtunnelentreprenader. I söder 
nära Bergslagsplan ligger påslag och etablering för Johannelundsentreprenaden. 
Något norrut ligger Skattegårdsentreprenaden vars etablering och påslag ligger vid 
Skattegårdsvägen. Bägge entreprenaderna omfattar huvudtunnlar, ramptunnlar och 
luftutbytesstation.

Vidare norrut finns Lundaentreprenaden endast omfattande huvudtunnlar. Entre-
prenaden slutar i norr vid norra tunnelmynningen strax söder om Hjulsta. Arbets-
tunnel och etablering är placerad mellan Avestagatan och Fagerstagatan öster om 
Bergslagsvägen.

Den nordligaste entreprenaden är Akallatunneln som drivs från en arbetstunnel 
och etablering i Hägerstalund. Den omfattar endast huvudtunnlar. 

Stora	bergvolymer
Underjordsschakten omfattas av två parallella huvudtunnlar i berg – vardera med 
en normalsektion på ca 125 m2 och med en längd av ca 2x17  300 m. I denna längd 
ingår den kortare Akallatunneln norr om Hjulsta trafikplats. 

Den sammanlagda längden för ramptunnlarna i berg är drygt 14  000 m med en 
medelarea av ca 80 m2. I ramperna ingår även de två bussramperna i Skärholmen. 
Anslutningar mellan ramptunnlar och huvudtunnlar utgörs av s.k. rampanslutnings-
rum där den totala tvärsektionen kan uppgå till 325 m2. Ca 6.5 millioner fasta teo-
retiska m3 underjordsberg kommer att sprängas inom projektet vilket innebär en 
masshantering av drygt 7 M m3 eller närmare 19 Mton.

I tabell 1 framgår de ungefärliga tunnellängder och bergvolymer för respektive 
entreprenad.
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Tabell 1 visar tunnellängderna och volymerna för respektive tunnelentreprenad inklusive 
arbetstunnlar och luftutbytesstationer.

Entreprenad
Ca längd  

huvudtunnel 
m

Ca längd 
ramptunnel 

m

Ca volym
berg fast 

m3

Skärholmen 1  800 4  600 85  0000

Sätra varv 2  300 - 675  000

Lovö - Edeby 3  400 6  000 1  550  000

Norra Lovö – Sofiero 3  000 - 1  030  000

Johannelund 2  900 2  000 1  030  000

Skattegårdsvägen 1  150 1  350 470  000

Lunda 1  620 - 450  000

Akalla – Hägerstalund 1  280 - 410  000

Slutsatser
De viktigaste slutsatserna från arbetet med produktionsplaneringen av projektet är 
att lösningarna kring logistiken vid byggandet av tunnlarna kommer att vara centra-
la. Tekniskt sett är bergtunnelbyggandet inte komplicerat jämfört med andra Stock-
holmsprojekt men logistiskt kommer det att vara en utmaning. Att få berg- och 
materialflöden att löpa utan störningar blir en viktig utmaning. I många av entrepre-
naderna är det mycket stora bergvolymer som ska transporteras upp genom en och 
samma arbetstunnel och därefter skeppas ut via fartyg.

Det är därför viktigt att bakgrunden, skälen och motiven för valda lösningar över-
förs vidare i processen så att den byggande entreprenören i slutändan förstår bak-
grunden till bygghandlingarnas utformning. 

För Trafikverket kommer det att bli en utmaning att hålla ihop ett så geografiskt 
utbrett projekt med så många olika typer av byggdelar.

Att driva ansökningsarbetet för miljödomarna parallellt med arbetena med 
system handlingen och arbetsplanen har varit bra för projektet och lärorikt för samt-
liga inblandade. Viktiga frågor kring exempelvis buller och arbetstider från bygg- 
och hamnverksamhet har fått sin slutliga utformning i samråd mellan projektörer, 
produktionsplanerare och den grupp som formulerat ansökan. 
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