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Inledning
Citytunnelprojektet i Malmö består bland annat av 14 km dubbelspår på sträckan från Malmö C till Öresunds-
banan, varav 4,5 km i borrade parallella tunnlar under Malmö. Mitt i centrala Malmö byggs den underjordiska 
stationen Triangeln, som får två spår och en mellanliggande plattform. 37 000 människor beräknas dagligen resa 
till eller från stationen. Det 280 meter långa bergrummet som är utfräst i Bryozokalkstenen cirka 25 meter under 
markytan, har en spännvidd på 28 meter och en höjd på 12 meter. 

Entreprenör är byggkonsortiet Malmö Citytunnel Group (MCG) som består av tyska Bilfinger Berger AG (50 %) 
samt danska Per Aarsleff A/S (25 %) och E Pihl & Søn A/S (25 %). Samtliga berg och betongarbeten i bergrum-
met inklusive schakten för stationen är klara i mars 2009. Då tar arbeten med installationer och stomkomplet-
tering vid.

Förutsättningar
Den nya station Triangeln är strategiskt placerad mitt i centrala Malmö bland bostadsfastigheter, skolor, affärs-
verksamheter och kyrka. Placeringen gör att etableringsytan kring de två schakten är mycket begränsad samt att 
en rad villkor har ställts av miljödomstolen med mycket tuffa krav på grundvattenhantering, avloppsvattenhan-
tering, buller, vibrationer, sättningar, kemiska produkter m.m. 

Stödväggar har etablerats av dels traditionell stålspont i södra schakten, dels gjutna sekantpålar i norra schakten. 
Valet med sekantpålar har gjorts med tanke på miljödomens tuffa krav på sättningar och vibrationer för kyrkan 
som befinner sig i närheten av schaktväggen. Metoden med sekantpålar är skonsammare både ur buller- och 
vibrationssynpunkt än vad traditionell stålspont är. För att kunna utföra arbetena i torrhet har grundvattennivån 
sänkts till en meter under bergrummets botten. 

Byggmetod bergrum

Uttag	av	station	Triangeln

För att bygga station Triangeln grävdes två vertikala schakt, i norra och södra delen av arbetsområdet. In-
ledningsvis sänktes grundvattnet inom hela berggrundsområdet. För att hålla isär schaktväggarna monterades 
30 st kraftiga stämp i två nivåer tvärs över schakten. Vid stämpnivåerna hade dessförinnan en lastfördelande 
betongbalk gjutits mot schaktväggen. När de vertikala schakten färdigställdes påbörjades arbetet med uttaget 
av själva bergrummet. Bergschakten genomfördes med NATM-metoden (New Austrian Tunneling Method), 
där två roadheaders fräste ut det sedimentära berget. Först frästes en pilottunnel ut. Därefter göts en pelarrad i 
mitten för att stabiliserar taket i bergrummet. När pelarraden var färdiggjuten frästes de två sidotunnlarna ut. 
Förstärkning av valv och väggar utfördes med bult, nätarmering och sprutbetong. Detta skedde genom etappvis 
fräsning i sid- och höjdled. Det mesta arbetet gjordes med en roadheader, en maskin utrustad med ett roterande 
fräshuvud på en teleskoparm. 
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Fakta om Roadheader:

– total vikt 135 ton

– totallängd 18,2 meter

– bredd 4,5 meter

– höjd 6 meter

– motorernas sammanlagda effekt cirka 750 hk

– drivmedel, el eller diesel

– två roterande fräshuvud med sammanlagt
114 tänder fräser ut berget

Till en början fräste Roadheadern sig ner för att nå rätt nivå som motsvarar botten av centrumtunnelns galleri. 
Sedan började schaktning och utfräsning av en centrumtunnel i mitten av stationsrummet. Beroende på de geo-
logiska förutsättningarna varvades fräsningsarbetena med förstärkning av centrumtunnelns väggar och tak med 
hjälp av sprutbetong och bergbultar. När Roadheadern var i fulldrift fräste den ut cirka 5–10 meter per dygn. 
Efter att centrumtunneln färdigställdes började gjutningsarbetet med den permanenta förstärkningen, som be-
står av fundament och takbalk med bärande pelare i mitten av stationen. De ovala mittpelarna är cirka 5 meter 
höga och 1,5 respektive 3 meter breda. När mittpelarna var färdiggjutna startade berguttaget av själva tunnlarna 
i stationsrummet, vilket skedde i etapper med fräsning i sid- och höjdled. Även här varvades arbetena med för-
stärkning med hjälp av sprutbetong och bergbultar. Indriften var normalt mellan 1,5 och 2,5 meter per omgång 
varefter förstärkningsarbetena utförts. Schaktarbetet startade i september 2005 och pågick i cirka 19 månader 
framtill april 2007. Totalt har 135 000 m3 bergmassor schaktats bort. De olika berguttagsetapperna beskrivs i 
figur 1 nedan.

1) Pelartunneln fräses ut och förstärks med bottenplatta, bärande pelare och takbalk
2) Första sidotunnelns galleri fräses ut
3) Första sidotunnelns pall fräses ut
4) Bergrummet färdigställd med temporär förstärkning
5) Bergrumsstationens slutliga inklädnad påbörjas när TBM passerat stationen.

Den slutliga plattformsnivån är -16,6 ca 23 meter under marknivån.

Figur 1. Uttag av station Triangelns bergrum 
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Betongarbeten

I maj 2007, då schaktarbetena var avslutade, påbörjades betongarbetena på allvar. Entreprenören, MCG, hade 
tidigare uppfört två betongstationer och en segmentfabrik i Holma. Man valde att producera sin egen betong 
framförallt för att klara de extremt höga krav, som ställts på segmenttillverkningen med hänsyn till leveranser, 
betongkvalitet etc. Totalt beräknas det gå åt över 400 000 m3 betong till de två tunnelrören, stationerna, till 
broar, ramper och andra konstruktioner inom Citytunnelprojektet. MCG:s betongåtgång är ca 243 000 m3 varav 
85 000 m3 till tunnelsegmenten och 25 000 m3 till Triangeln. De två betongstationerna har sammanlagt en kapa-
citet på cirka 60 m3/h. 

Utformning	av	station	Triangeln

När de båda tunnelborrmaskinerna passerat Triangelns bergrum påbörjades betonggjutningar för stationens 
slutliga utformning såsom plattformar, konstruktioner för rulltrappor och hissar.  Arbetet med det tätande be-
tongskiktet i stationsrummet, den så kallade liningen, startade i maj 2008 och avslutades i oktober 2008. Sam-
manlagt har 96 etapper gjutits och produktionshastigheten var cirka en gjutetapp per dag. Gjutningen av den 
inre liningen delades upp i två konstruktionsdelar, en väggdel och en valvdel. Vid monteringen av liningens 
armering användes en specialtillverkad mobil byggnadsställning och själva gjutningen utfördes med fyra mobila 
prefabricerade gjutformar, en vägg- och en valvform för vardera spår. Betongen levererades till Triangeln med 
traditionella betongbilar från betongstationerna i Holma och pumpades därefter via ett rörsystem ner 25 meter 
samt in 250 meter till gjutformarna inne i bergrummet. För att klara de långa pumplängderna ställdes mycket 
höga krav på betongens pumpbarhet samt på all utrustning.

Figur 2. Foton och schematiska ritningar av vägg- och valvform
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Uttag	av	tvärtunnlar

Av totalt 13 tvärtunnlar ligger de fem som påverkar logistiken inne i Triangeln på den norra delen av tunnel-
sträckningen. Uttaget gjordes med fräshuvud och hydraulhammare monterat på grävmaskin. Indriftshastighe-
ten, som i regel legat mellan 1–2 meter per dag har genererat mellan 20–40 m3 kalkmassor per dag. Totalt har 
2400 m3 kalkmassor transporterades ut med tåg, som på sin väg ut passerar genom bergrummet i Triangeln. 
Efter avslutat berguttag för varje tvärtunnel har betong och armering samt övrigt material transporterats in via 
Triangeln till respektive tvärtunnel. Betongen transporterades in på specialtillverkade rälsgående betongvagnar 
och även här ställdes höga krav på betongens egenskaper som tex. pumpbarhet, arbetbarhet samt härdningsför-
loppet med hänsyn till de långa transporttiderna. Totalt har ca: 900 m3 betong transporterats via Triangeln till 
tvärtunnlarna. Varje tvärtunnel göts i flera etapper mha. det specialtillverkade formsystemet. Kontaktinjektering 
och injektering med mikrocement användes slutligen för att täta respektive tvärtunnel.

Arbetet pågick dygnet runt och i snitt passerade fyra tåg från tvärtunnlarna per dygn genom bergrummet vid 
Triangeln. Vid varje tvärtunnel placerades dubbelspår så att ett tågset kunde ställas upp och lastas utan att spärra 
tunneln för övriga transporter. Uttransport från tvärtunnlarna kunde på så sätt anpassas så att de inte kom i kon-
flikt med TBM transporterna som hade högst prioritet. Arbetena med tvärtunnlarna har hela tiden pågått paral-
lellt med TBM drift samt full verksamhet i bergrummet i Triangeln. 

Glidformsgjutningar

Längs med båda tunnelrören har en bottenplatta samt gångbanor med kabelrännor på vardera sidan om spåret gjutits 
upp. Arbetet har utförts med en glidformsläggare, som sakta glider fram och lämnar en färdig oarmerad konstruk-
tion efter sig. Totalt har omkring 40 000 m3 betong gjutits inne i tunnlarna varav omkring 8 200 m3 betong har trans-
porterats in till glidformsläggaren i vardera tunnelrör genom Triangeln. Det ger omkring 1 000 billass i var tunnel ge-
nom triangeln dvs. 4 000 rörelser. Även delen genom själva bergrummet i Triangeln har försetts med gångbana och 
bottenplatta. Minutiös planering och stor hänsyn har tagits för att få arbetet att flyta kontinuerligt sex dagar i veckan, 
20 timmar per dygn. Själva intransporten av glidformsläggaren har varit nödvändig att planera i minsta detalj för 
att störa så lite som möjligt för övriga arbeten i tunneln, och framförallt de arbeten som pågår i station Triangeln. 

Tryckutjämningsschakt

För att utjämna det tryck och den luftkudde som uppstår framför ett tåg som kör i en tunnel i hög hastighet, 
har ett så kallat tryckutjämningsschakt anlagts. Man har totalt schaktat ut fyra cirkulära schakt, ett schakt för 
varje tunnelrör på ömse sidor om Triangeln. Varje schakt som har en innerdiameter på sex meter mynnar ut i 
markplan. Dessa schaktades ut på sedvanligt vis från markytan ner till tunnelliningens tak. Ett stort hål sågades 
upp i befintlig tunnellining och en arbetsplattform monterades i respektive tunnelrör. Plattformen dimensionera-
des för att kunna bibehålla kontinuerlig TBM drift samtidigt som betongarbetena för tryckutjämningsschakten 
pågick från plattformen. Den fungerade även som en riskminskande åtgärd vid lyftet av den uppsågade lining 
proppen. Arbetena, som utfördes in från respektive tunnelrör, anpassades till de båda TBM:ernas planerade 
serviceuppehåll.
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Logistik i bergrummet

Figur 3 nedan visar översiktligt de aktiviteter som pågått vid Triangeln under byggskedet. 

Figur 3. Översiktlig tidplan över arbeten i Triangeln

Lansering	och	återstart	av	TBM:erna	

Efter drygt två års byggtid med Triangeln och ett berguttag på 135 000 m3 började den verkliga utmaningen med 
hänsyn till samordning och logistik. Den första TBM:en Anna hade sitt genombrott i Triangeln den 21 augusti 
2007, varvid ett tre månader långt lanserings- och service arbete påbörjades. Den andra TBM:en Katrin bröt 
igenom drygt en månad senare och under denna tid förvandlades hela bergrummet i Triangeln till en gigantisk 
mekanisk verkstad samtidigt som förberedelser för borrstart pågick. Dessutom pågick de permanenta betongar-
beten kring, ovanför och delvis under de båda maskinerna med oförändrad intensitet. 

Lansering av Anna och därefter Katrin gjordes genom det färdiguttagna bergrummet. Pelarraden och arbetsbe-
tongen var klar. Stag monterades på TBM-skölden och fästes sedan i hydrauliska domkrafter som drog maskinen 
fram 500 mm åt gången. Därefter flyttades domkrafterna och proceduren upprepades. Totalt tog lanseringen tre 
veckor för Anna och en vecka för Katrin. 15 man från Herrenknecht skötte själva lanseringen. Under de nio 
veckors tid, som Anna och Katrin servades i bergrummets norra ände pågick även förberedande arbete för en 
återstart. Startringar och startbockar monterades på fyra meter djupa betongfundament som förankrats i berget 
med dragstag. Startväggen försågs med bergbult och sprutbetong samt förbereddes med en tätslutande ring där 
Anna och Katrin skulle starta. Transportbanden och ventilationstrumman förlängdes genom bergrummet liksom 
el och vatten fram till maskinerna. Transportbanden hängdes upp längs bergrumsväggen i temporära stålprofiler 
med c/c sex meter. I varje tunnelrör gick ett spår med ett antal växlar för mötesplatser för tågtransporterna, från 
betongfabrikens upplagsplats in till respektive TBM. För att klara de olika nivåskillnaderna mellan bergrum-
mets botten och maskinernas arbetsnivå lades spåren på temporära betongplintar genom bergrummet med c/c 
en meter. 
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Figur 4 Lansering av TBM

Pågående	borrning

Borrningarna återstartades i november respektive december för de två maskinerna och då maskinerna kommit 
en bit in i berget kunde man dra upp på tempot. Arbetet pågick dygnet runt, sju dagar i veckan och man kom 
upp i noteringar på 37 meter per dygn. Nu började på allvar logistiken kännas av i Triangeln. Under tiden Anna 
och Katrin tuggade sig fram mot Malmö C skulle 1 000 tåg förse var maskin med lika många ringar. Till detta 
transporterades 10 000 m3 bakfyllnadsbruk in till var maskin samt annat förbrukningsmaterial, vilket ger oss det 
nätta antalet av ca: 2 000 tåg in och ut genom Triangeln för varje maskin, inte mindre än 8 000 rörelser i det 280 
meter långa bergrummet bara för att hålla borrmaskinerna med material. Under denna tid har dessutom 122 000 
fasta m3 kalkberg transporterats ut på ett transportband från var maskin. Ett transportband som man haft häng-
ande på galgar inne i bergrummet under hela borrningsprocessen.
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