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KRAFTLEDNINGSTUNNEL SKANSTULL-SOLBERGA 
"SOLBERGAPROJEKTET" 

Marcus Emt & Peter Ah/gren ODEN Anläggningsentreprenad AB 

Bakgrund 

Kraftledningstunnel Skanstull-Solberga är ett tunnelprojekt som sträcker sig mellan 
Skanstull/Gullmarsplan till Solberga i södra Stockholm. Syftet med projektet är att 
förlägga luftburna högspänningsledningar i tunnlar. Beställare är Stockholm stad och 
avsikterna med projektet är bl.a. att skapa värdefull bostadsmark samt förbättra 
närmiljön för de boende runt kraftledningarna. 

När projektet är klart väntas ca 2500 lägenheter och ca 30000 m2 kommersiella lokaler 
kunna uppföras. Projektet finansieras genom försäljning/tomträttsupplåtelse av de nya 
byggrätterna. 

Tunneln 

Totalt kommer ca sju km ledningstunnel att sprängas ut konventionellt. Tunneln 
kommer att ligga på ett djup från 20 till 50 m under markytan. Uttaget kommer ske via 
tre arbetstunnlar som är Bolidenplan i öst, Östberga på mitten och Solberga i väst (fig.1) 
Arbetstunnlarna är ca 300 m långa vardera med en tvärsnittsarea på 27 ,3 m2 samt en 
lutning på 1 :7. Arbetstunnlarnas lägen gör att den längsta tunneldriften innan genomslag 
kommer bli ca 2000 m. 

Utmed tunnelsträckningen kommer 5 schakt att tas ut. Det längsta schaktet är ca 50 
meter med ett mått på 4 x 5 meter. Schakten används till att ta ner kablarna från 
kraftledningsstolparna och upp till omformarstationer och andra elektriska funktioner. 
De kommer alla att ha trapphus som kan användas för nödutrymning. 

Figur 1. Tunnelsträckning markerad röd samt svart 
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Huvudtunneln från arbetstunneln vid Bolidenplan samt Östberga kommer att drivas från 
två fronter medan den från Solberga drivs med enkelfront. Tvärsnittsarean för 
huvudtunneln är 18,3 m2 där bredden är 4 m och höjden 5 m (fig.2). Botten lutar något 
för att skapa utrymme för kanalisation. 

27,4 

... 

Figur 2. Tunnelprofil för huvudtunnel 18,3m2 och arbetstunnel 27,4 m2 

Ingenj örsgeologi 

Den geologiska förstudien innefattar en bergkvalitets och hydrogeologisk bedömning av 
området i stort. Bergmassan består till största delen av sedimentgnejser. Glimmerskiffer 
och ådergnejser uppträder också i viss utsträckning. I de östra delarna domineras 
berggrunden av graniter. Tunnelsystemet korsas av ett antal svaghetszoner inom vilka 
det kan förväntas en sämre bergkvalitet och även större inläckage av vatten. Det är av 
stor betydelse att grundvattenlandskapet ej påverkas av tunnlarna eftersom området 
överlagras av stora känsliga lerformationer med vägar och bebyggelse vilka ej får 
utsättas för grundvattenavsänkning. 

Strukturkarteringar i fält, geologiskt kartmaterial, seismiska undersökningar utförda på 
Årstafältet och erfarenheter från Södra länkens bergförhållanden ligger till grund för 
prognostiserade förstärkningsklasser. 

Baserat på Bartons Q-klassifisering har följande bergförstärkningsklasser framtagits: 
Förstäkningsklass 1: Q > 40 
Förstäkningsklass 2: 4 :S Q < 40 
F örstäkningsklass 3: 1 < Q < 4 
Förstäkningsklass 4: Q :S 1 

Det är ur ingenjörsgeologisk synpunkt viktigt att beakta ogynnsamma sprickriktningar 
då dessa medför att en högre förstärkningsklass kan komma att erfordras än vad som 
angivits i prognosen. 
Svaghetszoner som troligtvis uppträder i höjd med Årstafältet förväntas medföra 
omfattande tätnings- och förstärkningsarbeten. 
Topografin inom området karaktäriseras av ett sprickdalslandskap med ett antal brant 
stående tektoniska zoner vilka passeras av tunneln. Därför är det av betydande vikt att 
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injekteringsinsatsen utförs under kontroll samt att omfattande uppföljning utförs i de 
utplacerade observationshålen för grundvattnet. 

Tunneldrivning 

Tunneldrivningen görs från alla påslag med ett två-boms borraggregat, Atlas Copco 
L2C samt E2C. Som sprängämne används SSE, en slurry som förs in i borrhålet med 
hjälp av en laddslang. Varje påslag har en plattform, s.k. mini-SSE, som dockas till 
borriggen efter avslutad borrning. Borriggens hydraulik och el används för plattformen 
och en slangmatare sitter på korgen till borriggen. Vid utlastning används hjullastare i 
arbetstunnlarna och Häggloaders i huvudtunneln. 

Utmaningar 

Vid drivning av långa tunnlar med liten tvärsnittsarea är en av utmaningarna att få 
utrymmet att räcka till. För att få bra kapacitet på t.ex. utlastning erfordras stora 
maskiner med stort ventilationsbehov vilket påverkar utrymmet. 

Vid beräkning av storlek på fläkt och tub användes olika typer av lastmaskiner, lastbilar 
och dumprar i dataprogrammet. För att kunna behålla tunnelns ursprungliga storlek 
samt få tillräckligt med ventilation beslutade vi att lasta ut salvorna med en eldriven 
Häggloader HRl 0. Eldriften medför att dieselavgaserna minskar vilket gör att fläkt och 
tubstorlek kan vara mindre. En maxhöjd på 3,30 m valdes för tunneln, vilket motsvarar 
höjden på många lastbilar. För att klara det installerades en s.k. duo-tub i huvudtunneln. 
I övergången från ramptunneln till huvudtunneln övergår tuben från 1200 mm vanlig 
tub till en 900 mm duo-tub (fig.3). Den tuben motsvarar kapaciteten för 1200 mm tuben. 
Detta gör att tubens nedhängning från taket minskar och möjliggör att kravet på 3,30m 
fri höjd hålls. Andra fördelar är att elförbruknigen och fläktstorleken minskar jämfört 
med att ha haft en enkel tub med samma krav på fri höjd. Duo-tuben kan delas till två 
separata tuber vilket kommer vara till nytta vid drivningen av en kortare tunnel på 90 
meter vinkelrätt mot huvudtunneln. 

X= Distance duct • rock VENTIFLEX 
Y = Oistance duct •wire= 0,21xO 

Figur 3. Duo-tubens utseende. 
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Fläktsystemet är också utrustat med sensorer som känner av NOx och C02• Sensorerna 
sitter utplacerade med några 100 meters mellanrum i tunneln och styr de frekvensstyrda 
fläktarna . Styrningen sker med hjälp av ett wlan-nät som trådlöst skickar data till 
fläktarnas styrsystem. Samma nät används också för kommunikation i tunneln samt som 
inpasseringssystem med taggar som all personal och alla maskiner är utrustade med. På 
en skärm på platskontoret visas var i tunneln personal och maskiner befinner sig på alla 
3 påslagen. Detta används för den dagliga driften och fungerar även som en hjälp till 
räddningstjänsten vid en eventuell olycka. Till systemet är ett antal telefoner kopplade 
med vilka man kan ringa till varandra mellan påslagen men även ut på det vanliga 
telefonnätet. 

Utlastning 

Belastningen på luftkvaliteten från normala berglastare gjorde att eldrivna lastmaskiner, 
Häggloaders HRl0, valdes (fig.4). Häggloaders kan beskrivas som krafslastare där 
berget förs mot ett transportband med hjälp av två paddlar. Transportbandet går uppåt 
genom maskinen och berget lastas på tre- eller fyr-axliga lastbilar. Dess kapacitet är upp 
mot 4m3 i minuten beroende på bl.a. bergkvalite och styckefall. Normalt borras 4 meters 
salvor vilket ger salvan en storlek på 80m3. För projektet finns 6 lastbilar som kommer 
att kunna användas av alla påslag. I dagsläget har driften av huvudtunneln kommit några 
hundra meter och därför räcker det med 2 bilar för utlastningen. Vändfickor och 
mötesfickor kommer att göras med 150-300 meters mellanrum. Vid varje påslag finns 
ett mindre upplag där det får plats med knappt en veckas berguttag. Därifrån lastas 
berget och transporteras till krossar i närområdet. 

Figur 4. Häggloader HRJO 
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Injektering 

Vattendomen för projektet bygger på prognostiserade injekteringsklasser. Dessa klasser 
styr omfattningen av injekteringsarbetet. Det finns 3 klasser där klass 1 är den med 
minst hål ( 1 Ost) i huvudtunneln. I klass 1 krävs inga kontrollhål efter avslutat 
injektering. Klass 2 är den vanligaste med 16 hål samt 2 kontrollhål i botten. För klass 3 
borras 21 hål samt 5 kontrollhål i både tak och botten. Normalt är skärmarnas längd 
21 m och kontrollhålen 2 meter kortare. 

Plattformar med 2 pumpar, Unigrout EH 45, finns på varje påslag och används vid 
injektering. Plattformarna bärs in med hjälp av hjullastare och korgen på borriggen eller 
annan korgburen utrustning används för att installera injekteringspackers och rör. 

Bergförstärkning 

Enligt mängdförteckningen kommer det att krävas ca 1 bult/meter tunnel där merparten 
är selektiva bultar på 2 meter. För närvarande pågår igångsättandet av Odens första 
sprutrobot. Hittills har betongsprutningen utförts av underentreprenör men i början på 
februari är tanken att Oden själva utför detta. Den vanligaste förekommande 
förstärkningsklassen har 30mm oarmerad sprutbetong i både tak och väggar. Den näst 
vanligaste har 40mm fiberarmerad sprutbetong i taket och 30mm oarmerad på väggarna. 

Sammanfattning 

I ett tunnelprojekt där storleken på tunneln är begränsad och tunnlarna långa är 
produktions- och arbetsmiljöplaneringen mycket viktig för att få ekonomi och säkerhet i 
projektet. Med de förutsättningar som gavs valde vi att använda en metod för utlastning 
som är relativt ovanlig i Sverige. Valet har hittills visat sig vara lyckat och detsamma 
gäller systemen för fläktstyrning, kommunikation och inpassering. Projektet kommer att 
pågå till mitten av 2010 och det kanske kommer att finnas anledning att återkomma med 
mer information vid nästa års bergsprängningskommitte. 
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