
1

Norra länken i Stockholm
Jordtunnel vid Bellevue

Lars Bjerin, VäLars Bjerin, VLars Bjerin, V gverket Region Stockholmää
Martin Forhaug, Nitro Consult AB

Norra länken är en del i utbyggnaden av trafi ksystemet i Stockholm. Den omfattar totalt 
15 km väg varav 11,3 km i tunnel inklusive ramper på- och avfarter. Längden från väster 
till öster är ca 4 km (Fig. 1). Projektet har tidigare detaljprojekterats och byggandet hade 
påbörjats, men projektet avbröts år 1997 på grund av dom i regeringsrätten avseende 
detaljplan vid Norrtull. 

Norra länken kommer att bidra till ökad säkerhet, bättre miljö och framkomlighet. 
Med utbyggnaden av Norra länken kommer dagens omfattande trafi k genom 
Nationalstadsparken till stor del att förläggas under mark. Vidare möjliggör Norra 
länken en utveckling av staden med bättre bostadsmiljö i de norra delarna av staden 
samt en utbyggnad av bostäder i Hjorthagen och i Värtan.

Genomförandet av Norra länken sker tillsammans med Stockholms stad som svarar för 
25 % av fi nansieringen enligt överenskommet fi nansieringsavtal. 

Arbetsplan för Norra länken är fastställd och överklagad till regeringen. Lagakraft-
vunna detaljplaner fi nns för hela Norra länken utom för delen Norrtull–Roslagstull. En 
sådan detaljplan har dock upprättats och antogs av kommunfullmäktige i Stockholm 
2004. Såväl arbetsplanen som detaljplanen vid Norrtull–Roslagstull ligger ännu i början 
av januari 2006 för prövning av regeringen.

Figur 1. Norra länken sträcker sig mellan Norrtull och Värtan och har en anslutning 
till Roslagsvägen vid universitetet.  Den gula pilen visar var jordtunneln vid Bellevue 
kommer att byggas.
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Jordtunneln vid Bellevue
Vid Bellevueparken, som ligger strax norr och öster om Wenner-Gren Center ska man på 
en ca 150 m lång sträcka bygga Norra länken med speciell teknik. Lagen om National-
stadsparken och detaljplanen ställer villkor på att inget intrång i parklandskapet får göras. 
Även vissa utpekade träd ska bevaras (Fig. 2 och 3) Vägtunneln kommer därför att byggas 
som en betongtunnel i jord utan att markytan och vegetation kommer att påverkas under 
byggperioden.

På delen väster om Bellevueberget utgörs jorden främst av Stockholmsåsens rullstensås. 
Åskärnan ligger sannolikt i den västra kanten. Jorden har här rikligt med sten och 
block. Längre österut minskar sannolikt blockhalten och övergår till jord huvudsakligen 
bestående av sten, sand och grus. Närmast Bellevueberget fi nns en kil av siltig morän. 
Åsmaterialet är varierande löst och fast lagrat. Jorddjupen är som störst i den västra 
delen, ca 30 m, men minskar successivt mot berget i öster. Grundvattennivån ligger 
huvudsakligen på havets nivå, ca -0,3. Marknivån varierar mellan +7 och +12 utom 
närmast Bellevueberget där marken stiger brant.

Den planerade tunneln för Norra länken utförs i två tunnelrör med ca 15 m bredd 
vardera och 7 m höjd. För att klara att inte göra något intrång i parklandskapet har 
väglinjen tvingats ned djupare än vad som vore nödvändigt om en konventionell cut-
and-cover tunnel kunnat utföras på hela sträckan. Längs hela sträckan kommer man nu 
att behöva schakta och arbeta under grundvattennivån. Samtidigt har man önskat minska 
djupet vilket lett till att det blir endast 2-3 m jordtäckning över den färdiga tunneln på 
en lång sträcka. Sammanfattningsvis kan man formulera följande problemställningar i 
projektet:
• Ingen åtkomst från markytan
• Vegetationen får ej påverkas
• Grusåsmaterial med varierad sammansättning
• Stor vattengenomsläpplighet och rikligt med grundvatten
• Arbeten under grundvattenytan
• Delvis löst lagrad jord samt blockig, siltig morän och berg
• Liten jordtäckning i västra delen
• Stort rektangulärt tunneltvärsnitt

Figur 2 och 3. Bellevueparken norr om Wenner-Gren Center. Norra länken byggs här 
från en byggrop i väster så att parklandskapet inte påverkas.
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• Nära byggnaden Wenner-Gren Center och Värtabanans järnväg
• Väglinjen går i kurva

Sträckan omfattar totalt 235 m. På den västligaste delen, ca 60 m, är schaktning från 
markytan tillåten och tunneln planeras här att byggas som en  cut-and-cover tunnel 
i betong. Öster därom följer den ca 150 m långa jordtunneln fram tills man når in i 
Bellevueberget där tunneln byggs i berg (Fig. 4). Entreprenaden för jordtunneln gränsar 
i väster till K2/NL21 och i öster till K3/NL31.

Upphandling
På grund av de speciella förutsättningarna på detta avsnitt, kommer denna del att utföras 
i en särskild totalentreprenad med benämningen K2/NL21. Eftersom Vägverket förutsåg 
att speciella och för Sverige mer okonventionella arbetsmetoder kunde komma att 
tillämpas, bland annat med omfattande jordförstärkning, önskade vi få idéer även från 
entreprenörer utanför Sverige. 

Projektet innebär stora tekniska utmaningar och dessa får inte misslyckas. Vägverket 
valde därför att ha ersättningsformen löpande räkning för att därigenom kunna 
påverka entreprenörens agerande och minimera riskerna. Entreprenörarvode och 
vinst var fastställt till 12 %. Konkurrensen utgjordes av den tekniska lösning som 
bedömdes ge störst säkerhet i genomförandet. De ekonomiska parametrarna var i 
utvärderingsmodellen endast värderade till 15 %.

Efter en prekvalifi ceringsomgång genomfördes en förhandlad upphandling. Förfarandet 
innebar att beställare och anbudsgivare möttes ett fl ertal gånger under anbudstiden; dels 
ett möte där beställaren går igenom förfrågningsunderlaget och förutsättningarna, dels 
ett möte där leverantören bereds möjlighet att ställa frågor dels slutligen, efter det att 
anbudet avlämnats, redogör leverantören för sitt anbud. 

Anbud erhölls från konsortiet Züblin Scandinavia AB / Lemcon OY, Bilfi nger Berger 
AG och konsortiet NCC / Vinci Grand Project. Samtliga anbud var mycket väl 
genomarbetade. 

Figur 4. Entreprenadens tre delar: 
öppen schakt (cut-and-cover), jord-
tunnel och bergtunnel.
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Utvärderingen av de tekniska lösningarna 
genomfördes av en stor expertgrupp 
som ej hade tillgång till de ekonomiska 
villkoren vid sin värdering. Vid 
den slutliga värderingen bedömdes 
även leverantörernas kvalifi kationer 
och erfarenhet, organisationen, 
kvalitetssystem och redovisat 
riskhanteringssystem samt tid, à-priser 
och total kostnad. 

Bilfi nger Berger AG vann upphandlingen 
och har kontrakterats av Vägverket för att 
projektera och utföra arbetena (Fig 5). 

Skedesindelning
Genomförandet är indelat i tre skeden där skedena 2 och 3 är optioner. För närvarande 
har skede 1 avslutats vilket innebär ett förprojekteringsskede där de idéer som 
presenterats i anbudet överarbetas och anpassas till omgivande entreprenader. I det 
följande skedet 2 utförs ett fullskaleprov med de känsliga arbetsmetoderna, såsom 
rörtryckning nära markytan, jetpelarinstallation och genomförande av en kort 
provtunnel (Fig 6). Därpå genomförs den slutliga projekteringen och genomförandet 
i skede 3 under förutsättning att proven faller väl ut och att detaljplan och arbetsplan 
vinner laga kraft. 

Bilfi nger Berger AG Civil

Organisation of Project Team 
(Design & Engineering)

Technical Manager Bilfi nger Berger AG

Geotechnics Bilfi nger Berger AG

Soil Tunnel, Cut & Cover Bilfi nger Berger AG
Pipe Jacking, Pilot Tunnels
Jet Grouting, Pit Walls 
Design of all Temporary Measures

Rock Tunnel Ramboll Sverige AB

Concrete Tunnel Ramboll Sverige AB

Figur 5. Bilfi nger Berger AG:s projekterings-
organisation för Norra länken-uppdraget.

Figur 6. Figur 6. Figur 6 Fullskaleprov genomförs i skede 2.

Bergteknik (BK-Dagen)

© 2006, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors



5

Planerat genomföPlanerat genomföPlanerat genomf rande
Den tekniska lösningen med det 
vinnande förslaget från Bilfi nger 
Berger innebär att arbetet med 
jordtunneln startas med att ett 
antal parallella rör trycks från ett 
temporärt startschakt från väster 
i  cut-and-cover delen fram till 
Bellevueberget (150 m) (Fig 7). 

Prefabricerade betongrör med 2.3 
m ytterdiameter trycks hydrauliskt 
med betonitsmörjning runt den 
yttre mantelytan runt rören (Fig 8). 
Ett automatiskt system fungerar 
så att bentonitsmörjningen 
fylls på under rörtryckningen. 
Rören dockas in i berg vid 
Bellevueberget. När rören är 
pressade i läge gjuts de igen med 
armerad betong så att de verkar 
som balkar, som bär jorden 
ovanför under utförandet av 
huvudtunnlarna (Fig 9 och 10).

Tre pilottunnlar konstrueras under 
användning av beprövade metoder 
för tunnelbygge i liknande 
jordarter (Fig 11). Erfarenheterna 
från fullskaleförsöken är 
också en garanti för metodens 
tillförlitlighet. Indrifter på en  meter 
per dygn är planerade med installation av gitterbågar med två lager armeringsmattor, en 
bakom gitterbågen och en framför gitterbågen. Hela bågen och båda armeringsmattorna 
betongsprutas till en tjocklek av 20-25 cm. 

Figur 7. Inledande arbete med rörtryckning och 
tre s k pilottunnlar.

Figur 8.Figur 8.Figur 8  Principen för rörtryckning från ett start-
schakt och med mellantryckstationer.

Figur 9. Exempel på huvudtryckstation från startschakt.
Figur10. Rörpressning. Jordförstärkning och schaktning sker i en stålsköld vid fronten.
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Förbultning av hjässan utförs 
med självborrade bultar 
då borrhålen med största 
sannolikhet inte står efter 
uppborrning. Förbultningen 
(forepoling) görs mellan 
varannan till var fjärde 
gitterbåge med erforderlig 
överlappning. På så sätt säkras 
grusåsen mot inras i tunneln. 
Fronten skyddssprutas med ett 
tunnare lager av sprutbetong.

Inifrån pilottunnlarna konst-
rueras längsgående vertikala 
jet-injekterade väggar som 
tätning mot grundvatten från 
sidorna. De jet-injekterade 
väggarna fungerar också som 
kommande grundläggning för 
den permanenta tunneln (Fig 12). 

Efter jetinjekteringen byggs tre längsgående glidbalkar inne i pilottunnlarna. På dessa 
glidbalkar placeras tre rörliga stödbalkar i tvärriktning. (Tre för varje tunnelrör) Dessa 
tre balkar bär rören som i sin tur bär jorden (Fig 13). 

Tätning mot inläckande grundvatten under byggskedet utförs med jetinjektering, som 
en platta några meter under färdig tunnelbotten, för att hindra upplyft (Fig 14 och 15). 
Genom den föreslagna byggmetoden kan schaktning av jord utföras över och under 
grundvattenytan på ett rationellt sätt och integrerat med byggandet av den permanenta 
betongtunneln.

Figur 11. Utförande av pilottunnel med successiv 
schaktning och förstärkning.

Figur 12. Jetpelarförstärkning av jorden från pilottunnlarna för tätning 
och stabilisering.
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Figur 13. Längdsektion. Flyttbara stödbalkar bär de längsgående 
rörbalkarna.

Figur 14. Längdsektion. Huvudschakten 
görs efter det att tätning mot grund-
vatten gjorts med jetpelare.

Figur 15. Tvärsektion som visar huvud-
schakten, tätningen med jetpelare och 
stödbalkarna.
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För att erhålla en säker entrepenadgräns mot intilliggande entreprenad i öster 
(K3/NL 31) så har gränsen placerats med 15 m bergtäckning in under Bellevueberget. 
Mellanliggande smala bergpelare mellan de två tunnelrören ersätts här med en 
platsgjuten betongpelare (Fig. 16). 

Efter färdigställande av betongtunneln mot öster fl yttas formborden till  cut-and-cover 
delen mot väster och resterande 60 m tunnel gjuts fram till entrepenadgräns mot K1/
NL12 där ihopgjutning sker med NL21:s betongtunnel.

Anmärkning:
Alla fi gurer från och med Fig 4 är hämtade ur Bilfi nger Bergers anbudspresentation och 
publicerade med Bilfi nger Berger AG:s tillstånd.

Figur 16. Berguttag med stabiliserande mittvägg av betong.
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