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Inledning
Entreprenad Södermalmstunneln är en del i projekt Citybanan i Stockholm och 
sträcker sig under Södermalm från Söder Mälarstrand i norr till Mariagårdstäppan i 
söder, se figur 1. På sin ca 600 m långa sträckning under Södermalm förekommer 
ett antal tekniska utmaningar, som ställer stora krav på såväl personal som produk-
tionsmetoder, däribland kan nämnas:

• Passage SS1 – spårtunneln pas-
serar mindre än 1 m under en
befintlig avlopps- och spillvat-
tentunnel, vilken skall vara i drift
under hela projektet.

• Passage MMK – spårtunneln pas-
serar ca 20 m under Maria Mag-
dalena kyrka i ett parti utan berg-
täckning, där en temporär tunnel/
förstärkning utförs innan en per-
manent betonglining gjuts.

• Passage av ett område med liten
bergtäckning samt passage av ett
antal befintliga tunnlar med liten
eller obefintlig bergtäckning till
Södermalmstunneln.

• Passage Dykärret Större 7 – spår-
tunneln går in i källaren på en
befintlig fastighet och når här ett
spann på 25 m.

• Hårda vibrationsrestriktioner vil-
ket medför ständigt förändrade
borr- och laddplaner.

Züblin Scandinavia AB genomför på uppdrag av Trafikverket tunnelentreprenaden. 
Arbetena påbörjades under 2010 och beräknas vara färdigställda under 2013. City-
banan i sin helhet beräknas vara klar för invigning 2017. Entreprenaden utförs som 
generalentreprenad med undantag av den temporära tunneln under Maria Magda-
lena kyrka, där Züblin ansvarar för framtagande av arbetshandlingar.

Figur 1: Entreprenad Södermalmstunneln. 
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Tunneldrivning
Bergtunnelarbetena omfattar en 570 m lång dubbelspårstunnel på 97 m2, en med 
spårtunneln parallell 490 m lång servicetunnel som varierar mellan 34 –117 m2 bero-
ende på olika teknikinstallationer, tvärtunnlar samt en 270 m lång utrymningstunnel, 
Fatburstunneln, på 35 m2. 

Bergarbetena bedrivs i två skift måndag till lördag. Skiften är integrerade och 
utför alla i drivningscykeln ingående arbetsmoment; borrning, laddning, lastning, 
skrotning och bergförstärkning. För borrning används en 2-bomsrigg och en 
3-bomsrigg. Sprängning utförs till största del med emulsionssprängmedel. Vid mer
komplicerade sprängningar har även patronerat sprängämne använts. Upptändning
sker med Nonel, men försök med elektroniska sprängkapslar har utförts.

Etablering, kontors- och manskapsbodar samt verkstad, är placerade på Söder 
Mälarstrand, se figur 2. Via en 200 m lång tillfartstunnel utförd av Züblin i annan 
entreprenad, Söderströmstunneln, nås service- och spårtunneln. Drivningen sker 
parallellt i tunnlarna. Drivningen sker från norr till söder, då borttransport av samt-
liga bergmassor är föreskriven att ske via Söder Mälarstrand. Vid södra änden av 
entreprenaden sprängs Fatburstunneln. Denna ansluter till den gamla SJ tunneln 
under Södermalm.

Figur 2: Etablering på Söder Mälarstrand i centrala Stockholm.
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Södermalmstunnels läge under ett tätt befolkat Södermalm med flera historiska och 
känsliga byggnader samt passagen av befintliga tunnlar gör arbetena svåra. Här 
beskrivs tre av de mer komplicerade tekniska utmaningarna. 

Passage SS1
I höjd med Hornsgatan passerar Södermalmstunneln under en korsande spill- och 
avloppstunnel med ett vattenflöda på 100–600 l/s. Vid kraftig nederbörd kan flö-
det vara betydligt större och tunneln befinna sig under övertryck. Avståndet mellan 
spårtunneln och avloppstunneln är här mindre än 1 m. Avloppstunneln är planerad 
att vara i drift under hela projektet. Vattenföringen, övertrycket och bergtäckningen 
i kombination med avloppsvattnet och miljön i avloppstunneln med hälsofarliga och 
explosiva gaser gör arbetet här ytterst svårt och tidskrävande.

Tunneldrivningen i anslutning till denna passage utförs enligt följande. Drivning-
en av spårtunneln stoppas strax före avloppstunneln, varefter en pilottunnel drivs 
under korsningen. Efter passage av korsningsområdet öppnas spårtunnel åter upp, 
se figur 3. Förstärkningsarbeten kan på så sätt utföras från båda sidor om avlopps-
tunneln. 

En rörskärm borras från spårtunneln i underkant av bergskivan mellan tunnlarna. 
Rörskärmen kompletteras med injektering. På detta sätt bygger man upp en tät-
skärm, som förhindrar inläckage av vatten vid det fortsatta arbetet med spårtunneln 
samt senare under driftstiden. Rören stöttas i ändarna av stålbalkar, som i sin tur 
hängs upp med bergstag i tunneltaket på ömse sidor om avloppstunneln. Se figur 4. 

Figur 3: Passage av SS1 med pilottunnel.
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Efter installation av rörskärmen strossas spårtunneln under korsningen ut till slutlig 
area. Avslutningsvis hängs en underliggande tätplåt upp i skärmen, varefter utrym-
met mellan rörskärmen och plåten gjuts igen med betong. Allt installerat stål är 
rostfritt. I händelse av inläckage från avloppstunneln under byggskedet är en tryck-
ledning för avloppsvatten installerad i spårtunneln, vilken kan hantera 100 l/s.

Passage under Maria Magdalena kyrka
I anslutning till passage av Maria Magdalena Kyrka faller berget undan och bildar 
en jordfylld svacka. Bergtäckningen ovan spårtunneln försvinner här tillfälligt på en 
sträcka av ca 30 m. I servicetunneln är problemet med bergtäckningen löst genom 
att låta tunneln dyka och på så sätt erhålla bergtäckning på hela sträckan. Då detta 
inte är möjligt i spårtunneln pga. järnvägens linjeföring krävs omfattande förstärk-
ningsarbeten av omgivande berg och ovanliggande jord. Trafikverket har här före-
skrivit att en temporär tunnel utförs, varpå en permanent betongtunnel gjuts inne i 
den temporära. Dimensionering och framtagande av arbetshandlingar för den tem-
porära tunneln svarar entreprenören för. Beställaren ansvarar för handlingar rörande 
den permanenta betongtunneln.

Züblin har valt följade angreppssätt för passagen med den temporära tunneln. Då 
spårtunneln är relativt stor drivs först ett galleri igenom området. När  förstärkningen 

Figur 4: Tätskärm i spårtunneln vid passage SS1.
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av galleriet är avslutad, kan pallen tas ut och kompletterande förstärkning utförs. På 
detta sätt erhålls bättre kontroll av drivning och förstärkning av tunneln.

Innan drivningen genom området påbörjas, stabiliseras och förstärks jordmate-
rialet ovan tunneln. Jorden närmast ovan tunneln består av åsmaterial med förmo-
dade inslag av block. Då ingen behandling tillåts från ytan, sker allt inifrån tunneln. 
Injekteringsskärmar med olika stickvinklar borras in i jordmaterialet och lågtrycksin-
jektering utförs med cement och bentonit. 

När injekteringen anses avslutad borras en rörskärm som takförstärkning. Ge-
nom svackan utförs 3 st rörskärmar, vardera 15 m lång och med 5 m överlapp, se 
figur 5. Skärmarna utgörs av stålrör ø 139 mm, godstjocklek 10 mm, vilka borras 
c/c 450 mm. Det är möjligt att injektera genom rören och skärmarna användas för 
kompletterande injektering av jordmaterialet. Den sista skärmen förankras i berg.

Fronten i galleriet förväntas utgöras av både jord och berg. Jordmaterialet schaktas 
med grävmaskin alternativt med roterande fräs och berget losshålls genom spräng-
ning. Vid uttaget delas fronten upp i mindre sektioner med en indrift på ca 1 m, se 
figur 6. Förstärkning utförs efter schakt av varje mindre sektion. Förstärkning av 
väggar och tak utförs med sprutbetong, bergbult, gitterbågar och armeringsnät. 
Fronten förstärks vid behov av sprutbetong och bergankare. Blir rörelserna i galle-
riets väggar och tak för stora finns en möjlighet att även förstärka tunnelbotten och 
på så sätt sluta en ring kring tunnelns kontur. Efter drivning av galleriet tas pallen ut 
och förstärkningen kompletteras. Avslutningsvis gjuts den permanenta betongtun-
neln inuti den temporära tunneln. 

Ett omfattande kontrollprogram är framtaget och en rigorös kontroll av eventu-
ella rörelser utförs. I tunneln installeras extensiometrar, och profil och tunnelfront 
mäts kontinuerligt in. På ytan installeras extensiometrar.  Punkter på marken och 
på Maria Magdalena kyrka mäts in och avvägs, och inne i kyrkan finns ett hydro-
statiskt mätsystem installerat, se figur 7. Kraven på deformationer är stränga. För 

Figur 5: Utförande av rörskärm vid passage av bergsvackan vid Maria Magdalena kyrka.
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Maria Magdalena kyrka gäller max sättning 15 mm, max hävning 3 mm och max 
sättningsskillnad mellan grundmur och pelare 1:2000. På markytan ovan tunneln 
gäller max sättning 50 mm.

Figur 6: Schematisk uttagsordning av galleriet vid drivning av temporär tunnel.

Figur 7:  Plan för mätpunkter kring Maria Magdalena kyrka.
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Passage av Dykärret Större 7
Innan spårtunneln avslutningsvis når Marigårdstäppan, passerar den under fastig-
heten Dykärret Större 7.  Bergtäckningen är här mycket liten eller saknas helt. Huset 
i fastigheten är grundlagt på plintar på berget direkt ovan den blivande spårtunneln. 
Detta innebär att stora punktlaster kommer ner på det tunna eller obefintliga berg-
valvet ovan tunneln. I en sidoentreprenad, Anslutning Stockholm södra, har lasterna 
från huset avväxlats. Berörda betongplintar har gjutits in och förankrats i en be-
tongplatta, som gjutits i husets källare. För att hantera dessa laster i samband med 
drivningen av spårtunneln gjuts breda betongbågar, som för ner lasterna till berget. 
Spårtunneln blir vidare bredare under Dykärret Större 7 beroende på att avstån-
det mellan södergående och norrgående spår måste ökas av spårtekniska orsaker. 
Detta sammantaget medför att spårtunneln här får en spännvidd på 25 m. Se figur 8.

Drivningen av spårtunneln samt den efterföljande betonglining kommer här att ut-
föras i etapper om 2 m där avståndet mellan fronten och gjuten betongkonstruktion 
inte får överstiga 4 m. 

Avslutning
I samband med BK�s diskussionsmöte 2011 är läget för entreprenad Södermalms-
tunneln följande. Vid passage SS1 har pilottunneln drivits under avloppstunneln och 
arbeten med utförande av tätskärmen pågår. Spårtunneln har drivits fram till Maria 
Magdalena kyrka och injektering av jordmaterialet ovan tunneln pågår. Servicetun-
neln har drivits förbi Maria Magdalena kyrka och via en tvärtunnel har spårtunneln 
öppnats upp fört att på detta sätt erhålla fler fronter. 

Figur 8: Passage med spårtunnel under Dykärret Större 7.
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