
© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

AKTUELLA VÄGTUNNELPROJEKT - FÖRBIFART STOCKHOLM OCH 
NORRA LÄNKEN 

Johan Söderman, Håkan Lundquist, Vägverket Region Stockholm 

Förbifart Stockholm - Vägverkets nästa stora tunnelprojekt 

Disposition 

En ny vägförbindelse behövs 
Vägutredning, utlåtande och ställningstagande 
Förbifart Stockholm - ett kontroversiellt megaprojekt 
Tunnelteknik - konventionell eller fullortsborrning 
En gökunge i boet kräver alternativ finansiering 
Byggtid 

En ny vägförbindelse behövs 

När Stockholm grundades var läget vid Mätarens utlopp i Östersjön idealiskt från 
transportsynpunkt. Idag utgör vattnet ett hinder som riskerar att dela regionen i två halvor. 
Sedan Essingeleden öppnades 1967 har ingen ny vägförbindelse tvärs Mätaren tillkommit. 
Då hade Stockholms län drygt 1,4 miljoner innevånare. Idag är motsvarande siffra drygt 1,8 
miljoner. Enligt Landstingets Regionala Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 
förväntas en fortsatt befolkningsökning med upp till 0,6 miljoner de närmaste trettio åren. I 
kombination med ekonomisk tillväxt ökar transportbehovet än snabbare. Utvecklingen har 
hittills varit koncentrerad till en kärna, Stockholm, men framöver behöver flera regionala 
kärnor med goda kommunikationer sinsemellan utvecklas. Behovet av en ny led är känt 
sedan länge och uppenbart redan idag. Förbifart Stockholm är en förutsättning för fortsatt 
utveckling i regionen. 

Vägutredning. utlåtande och ställningstagande 

Vägutredningen "Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet" ställdes ut 
med början i juni 2005. I ett utlåtande redovisas och kommenteras den stora mängden 
synpunkter som kom in. I några fall gav det anledning till kompletterande utredningar. I 
oktober 2006 fanns tillräckligt underlag för Vägverket Region Stockholm att i ett 
ställningstagande peka på Förbifart Stockholm som det alternativ som bör föras vidare i 
planeringen och genomföras. Närmast förestående är en beredningsremiss och därefter ska 
regeringen tillåtlighetspröva Förbifart Stockholm enligt bestämmelserna i Miljöbalken. 

Projektet Förbifart Stockholm - ett kontroversiellt megaprojekt 

Förbifart Stockholm är en ny sexfältig motorväg som förbinder E 4, E 20 vid Kungens 
Kurva i söder med E 4 vid Häggvik i norr. Den planeras för tillåten hastighet 90 km/h. 
Trafikprognoserna pekar på trafikflöden väl över 100 000 fordon per dygn på femton års 
sikt. För att minimera miljöintrången förläggs 16 kilometer av totalt 21 i tunnel. Med de 
osäkerheter som finns i tidiga skeden beräknas kostnaden uppgå till cirka 25 miljarder 
kronor. Förbifart Stockholm ligger faktiskt i samma klass som Öresundsförbindelsen. 
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I den här församlingen kan omfattningen också uttryckas med följande siffror: Totalt 
behöver cirka 15 miljoner ton bergmassor sprängas loss och fraktas bort under 5 år. 
Motsvarande siffror för Södra Länken är 5 miljoner ton under 3 år. 
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Tunnel istället för ytförläggning är en kostsam lösning både i investerings- och driftskedet. 
Med tanke på konkurrensen om mark i Stockholmsområdet och de många fördelarna har 
det ändå bedömts som nödvändigt och rimligt. Tunnelförläggning ger exempelvis. 
möjlighet att säkra boendemiljön i befintliga bostadsområden, tillåta exploatering av nya 
områden samt att behålla värdefulla rekreationsområden. Med 16 kilometer i tunnel menar 
Vägverket att miljöintrången är acceptabla men det finns invändningar mot Förbifart 
Stockholm framför allt på Lovön samt vid Lambarfjärden, Grimstaskogen och Järvafältet. 

Tunnelteknik - konventionell eller fullortsborming 

Södra Länken har fått stå modell för vägutredningens tekniska lösning. Vi har således utgått 
från samma säkerhetskoncept och samma tunneldrivningsteknik dvs. konventionell 
borrning och sprängning. Det innebär däremot inte att vi låst fast dessa förutsättningar. 
Tvärtom bör givetvis vunna erfarenheter och ny teknik tas tillvara. Inte minst inom 
tunnelområdet pågår en utveckling som i bästa fall skulle kunna ge både ekonomiska och 
tekniska fördelar. 

Hittills har inte fullortsborming med tunnelborrmaskin (TBM) varit aktuell. 
Stockholmsgraniten har ansetts för svårforcerad och maskinerna har haft för begränsad 
diameter. Numera finns emellertid maskiner med ca 15 meters diameter som sakta men 
säkert tar sig igenom även hårda bergarter. Det finns därför anledning att undersöka om 
TBM-tekniken skulle kunna konkurrera med den konventionella tekniken. Ett eventuellt 
teknikskifte är en stor utmaning eftersom det cirkulära tvärsnittet i sin tur kan inspirera till 
omprövning av andra tekniska lösningar. 

En gökunge i boet kräver alternativ finansiering 

I Nationell väghållningsplan för Sverige 2004-2015 uppgår den totala investeringsramen till 
42 miljarder kronor. Medlen som finns för Förbifart Stockholm räcker bara till projektering 
men inte till byggstart före 2015. Det är knappast realistiskt att finansiera projektet enbart 
med statliga budgetmedel. Förbifart Stockholm skulle då lägga beslag på över halva ramen 
för tolvårsperioden och i praktiken under några år tränga undan i stort sett alla andra 
väginvesteringar på det nationella vägnätet i hela landet. 

Eftersom Förbifart Stockholm är ett angeläget och samhällsekonomiskt lönsamt projekt 
med stor betydelse för regionens utveckling finns det anledning att söka nya lösningar på 
finansieringen. Politiker på alla plan har visat intresse både för projektet och för att pröva 
alternativa finansieringsformer. Det inger hopp och Vägverket kommer att medverka så att 
finansiering kan lösas och byggstarten för Förbifart Stockholm kan ske inom de närmaste 
åren. 

Byggtid 

Förbifart Stockholm är ett ovanligt stort och komplext projekt att genomföra. Byggtiden är 
uppskattad till minst åtta år. Även sedan finansieringen lösts återstår viktiga delar av den 
formella processen. Om vi optimistiskt förutsätter att regeringens tillåtlighetsprövning löper 
friktionsfritt och att arbetsplanen inte överklagas skulle byggstart på någon del kunna ske 
inom ett par år. Mer realistiskt är förstås att komplikationer tillstöter och att planering och 
genomförande tar längre tid. 
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Norra länken 

Detta är Norra länken 

Norra länken blir en fem kilometer lång trafikled från Norrtull till Värtan med på/avfart 
från Roslagsvägen vid universitetet samt vid Roslagstull. Större delen kommer att gå under 
jord. 

Byggandet av Norra länken innebär att biltrafik flyttas ner i nya, trafiksäkra vägtunnlar som 
binder ihop Stockholmsområdet. Trafiken kommer att minska på stadsgator som idag är 
överbelastade, vilket frigör utrymme för gående, kollektivtrafik och cyklister samt skapar 
en bättre stadsmiljö. Norra länken är också en förutsättning för att utveckla nya 
bostadsområden och arbetsplatser i området kring Hjorthagen och Frihamnen. 

Tillsammans med Södra länken och Essingeleden kommer Norra länken att utgöra ett 
centralt beläget sammanhängande trafikledssystem. 

Bygget av Norra länken beräknas kosta sju miljarder kronor. Vägverket står för 75 procent 
av kostnaderna och Stockholms stad för 25 procent. 

Enligt planerna ska de större arbetena inledas under 2007. Norra länken beräknas öppna för 
trafik 2015. 

~- Vägverket 

Norra länken 

Bild 1. Norra länken, Essingeleden och Södra länken 
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Nationalstadsparken 

Under den första hälften av 1990-talet växte iden fram om att även unika grönområden 
i stadsmiljö måste få ett särskilt skydd mot exploatering. Det resllllterade i att riksdagen 
1995 beslutade om en lag, som skyddar världens första nationalstadspark. 
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- Djurgården skapar med sin mångfald en 
helt unik miljö - mitt i landets huvudstad och inom nära räckhålll för dess befolkning och 
besökare. Området som har en sammanlagd yta på 27 kvadratkilometer är skyddat enligt 
särskilda bestämmelser i 4 kap 7 § miljöbalken. 

Norra länken som till större del ligger inom Nationalstadsparken har planerats under lång 
tid. En kilometer av länken, mellan Karlberg och Norrtull, är redan byggd och togs i trafik 
1991 . Arbetet med fortsättningen avbröts 1997 då regeringsrätte1t1 fann att det då planerade 
genomförandet stred mot lagstiftningen som skyddar Nationalstadsparken. Området som 
tvisten gällde är Bellevueparken bakom Wenner-Gren Center. Sedan dess har planerna 
arbetats om så att projektet ska kunna genomföras utan intrång i Nationalstadsparken. Den 
nya lösningen vid Bellevue har en sänkt profil vilket gör att vi kan bygga länken underifrån 
utan att markytan rörs. 

"Området Ulriksdal - Haga - Brunnsviken -Djurgården är en Nationalstadspark. Inom en 
Nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra 
åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskapet eller naturmiljön och 
utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden skadas. " 
(Miljöbalken kap 4 §7) 

5 Vägverket 

-~ 

Nationalstadsparken 

Y~lAOEH 

Bild 2. Nationalstadsparken 
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Tunnlar i berg och betong 

Non-a länken kommer till största delen att gå i tunnlar under mark. Det är geologin som 
avgör vilken typ av tunnel som ska byggas. Där berggrunden är gynnsam och vägen ligger 
tillräckligt djupt byggs bergtunnlar som sprängs ut. 
Där bergtäckningen över tunneln saknas eller är för knapp byggs betongtunnlar. 

Tunnlar i berg 

Stockolm har en berggrund som är lämpad för anläggningar i berg och mycket av stadens 
infrastruktur finns därför under mark. Tunnelbanan, fjärrvärmetunnlar, teletunnlar, 
reningsverk och dagvatten magasin är exempel på anläggningar i berg. För att skydda natur 
och bebyggelse är det naturligt att även förlägga stora trafikleder under mark och då blir det 
i första hand i bergtunnlar. Dessa kan ligga ner till cirka 30 meter under markytan. 

Av länkens vägtunnlar på totalt 11 km kommer 9 km att byggas som bergtunnlar. 
Norra länkens bergtunnlar kommer att sprängas ut med modem tunneldrivningsteknik. 
Eftersom länken byggs i stadsmiljö ställs hårda krav på skonsam och försiktig sprängning 
så att inte byggnader skadas. Sprängningarna övervakas med vibrationsmätare. All 
eventuell påverkan på omgivningen följs upp i ett omfattande kontrollprogram. 

För att inte tunnlarna ska riskera att dränera bort grundvatten, med risk för påverkan på 
växtlighet och byggnader, måste de göras täta. Berggrunden i Stockholmsområdet är på de 
flesta ställen mycket tät, men kontinuerlig tätning i form av förinjektering kommer att 
utföras för att uppfylla de krav som miljödomen ställer. Grundvattennivån övervakas 
regelbundet i ett stort antal mätrör i och omkring de områden som kan påverkas. 

Tunnlar i betong 

Tunnlar i betong byggs där bergtäckningen över tunneln saknas eller är för knapp. Ett 
exempel är tunnelmynningar där tunneln går upp till ytan. På Norra länken kommer det att 
byggas betongtunnlar vid Nontull, vid passagen under Roslagsvägen, vid Frescati samt vid 
Vättan. Av länkens vägtunnlar på totalt 11 km kommer 2 km att byggas som betongtunnlar. 
Till skillnad från bergtunnlarna byggs betongtunnlarna normalt sett uppifrån. Det gäller 
dock inte betongtunneln som byggs bakom Wenner-Gren Center. Där används avancerad 
teknik som gör det möjligt att bygga tunneln underifrån utan att markytan rörs. 

Bild 3. Arkitektonisk utformning bergtunnel 
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Bild 4. Tvärsektion bergtunnel 

Täta tunnlar 

Fordonen drar med sig den kalla uteluften in i tunnlarna och vintertid kan det bli 
minusgrader i hela tunnelsystemet. Detta kräver speciella åtgärder för att förhindra att is 
bildas av de mindre mängder vatten som trots förinjektering kan tränga in i tunnlarna. För 
att förhindra dropp och isbildning på körbanorna kläs först tak och väggar med en duk som 
sedan täcks med armerad sprutbetong. Eventuellt dropp följer duken och rinner ner i 
dräneringssystemet. 

Brandsäkerhet 

Betongtunnlarna dimensioneras för att motstå en större lastbilsbrand utan att ras eller 
kollaps uppstår. En sådan brand har en effekt på 100 MW. En vanlig personbils brand 
beräknas avge en effekt på 3 MW. Kablar för elkraft och telekommunikation förläggs på ett 
sådant sätt att en brand inte kan skada de säkerhetstekniska systemen. 

Arkitektonisk utformning 

Mycket arbete har lagts ned på utfommingen av tak och väggar. Tunnlarna förses med ljust 
inne1iak över körbanan vilket ger optisk vägledning för trafikanterna. Även 
barriärelementen som följer väggarna är ljusa. De är markerade med ett vertikalt blått streck 
var tionde meter. Trafikanten får på så sätt en referens som gör det lättare att bedöma vilken 
hastighet det egna fordonet och andras färdas i. I inne1iaket finns slitsar markerade var 
tionde meter och även belysningen är monterad med jämna avstånd, allt för att skapa en 
mönsterverkan. 

När det gäller betongtunnlarna är det i vissa partier ibland nödvändigt att minska 
tunnelhöjden. För att få plats med fläktar och vissa skyltar måste dessa då fällas in i nischer 
i taket. 
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Installationer i tunnlar 

Samtidigt med arbetet med själva tunnlarna, byggs också elutrymmen, pumpstationer, 
utrymningsvägar och fläktrum under jord. För trafikanterna kommer bara ett fåtal av alla 
dessa installationer att vara synliga. Merpaiten ligger dolda inne i berget. Alla installationer 
har en funktion att fylla och tillsammans skapar de en säker trafikmiljö. 

Installationerna kan delas upp i tre grupper: 
• Grundinstallationer (tex elförsörjning, vatten, avlopp, belysning) 
• Installationer för trafikledning (tex vägvisningsskyltar och körfältssignaler) 
• Installationer för tunnelsäkerhet (tex brandlannssystem, TV-övervakning och 
hjälptelefoner) 

Elkraft 

Elkraftförsörjningen till tunnlarna sker via ett antal nätstationer som är kopplade i en slinga. 
För att öka driftsäkerheten finns dubbla kraftmatningar och nätstationerna matas på så sätt 
med el från två håll. Nödbelysning och andra säkerhetssystem har avbrottsfri elförsörjning 
med batteridrift om ett elavbrott skulle inträffa. Kablar som är brandskyddade ligger i 
kulvert. 

Bild 5. Ventilation och utiymning 

Belysning 

Tunnlarna har flera olika system för belysning för att täcka alla behov och situationer. Den 
ordinarie belysningen ska belysa vägbanorna dygnet runt. Vid tunnelinfarterna finns 
dessutom en övergångszon med förstärkt belysning under dagtid för att underlätta 
trafikanternas anpassning när de kommer in i tunneln från dagsljus. Reservbelysning 
installeras för att ge tillräcklig belysning i tunnlarna vid strömavbrott. 
Vägledningsbelysningen har som uppgift att vägleda vid utrymning. Dessutom finns 
belysta nödutgångsskyltar och belysning av utsmyckning. 
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Styr- och övervakningssystem 

Tunnlarna kommer att övervakas dygnet runt. Ett stort antal detektorer känner av 
trafik.rytmen och larmar trafikledningscentralen, Trafik Stockholm, om något stör trafiken. 
Dessutom övervakas hela tunnelsystemet av TV-kameror. Nona länkens styr- och 
övervakningssystem består av flera delar. Lokala styrenheter finns placerade i 
driftutrymmen och övervakar det cirka 1000 meter långa tunnelavsnitt som varje 
driftutrymme betjänar. I förstärkta driftutrymmen finns styrenheter som svarar för 
övervakning av hela tunnelsystemet. Vid behov kan operatörer trimma in 
övervakningssystemet manuellt. 

Styr- och övervakningssystemen indelas i: 
• Driftsystem som styr fläktar, pumpar, el och belysning. 
• Trafiksystem som styr körfältssignaler, bommar och skyltar. 
• Telesystem som består av TV-övervakning, hjälptelefoner, brandlann och 
radiodistribution. 

Höga miljökrav 

Installationer för ventilation, vatten och avlopp är alla anpassade för att ge bästa möjliga 
trafikmiljö samtidigt som omgivningen ska påverkas så lite som möjligt. Det finns 
dessutom kontroll och åtgärdsprogram som följer upp hur tunnlarna påverkar både den ime 
och den omgivande miljön, tex grundvattennivåerna i 01mådet. 

Ventilation 

Luften i tunnlarna håller god kvalitet genom självdrag. Det fungerar genom att all trafik i en 
tunnel går i samma riktning. Fordonen trycker luften framåt i tunneln och drar på så sätt 
med sig frisk luft in och avgasblandad luft ut. Det finns takfläktar monterade ungefär var 
hundrade meter i tunnlarna, men normalt behöver de inte vara igång. De slås på automatiskt 
enbart när det är tät trafik och trafiken går så långsamt att bilarnas rörelse inte räcker till för 
att trycka fram luften. För att säkra att luftkvaliteten är tillräcklig kontrolleras den 
kontinuerligt på ett fle1ial olika platser i tunnlarna. Vid två platser placeras tilluftsfläktar 
som vid behov blåser in frisk luft i tunnlarna. För att klara miljön kring 
huvudtunnelmynningar finns avluftstorn som för upp luften från tunneln på hög höjd. 
Tunnlarnas fläktar utnyttjas också för att leda bort rök och brandgaser vid en eventuell 
olycka. 

Vatten och avlopp 

Vattenförsö1jningen ska förse tunnelsystemet med vatten för brandsläckning, rengöring och 
till driftutrymmen. I tunnlarna installeras avloppssystem som ska leda bort och rena vattnet 
i tunnlarna. Det gäller både dagvatten och vatten för brandsläckning och rengöring. Vatten 
från vägytan rinner ner till brunnar med vattenlås. Även eventuellt spill av miljöfarliga 
vätskor ska snabbt kunna samlas upp. Vattenlåsen släcker eventuell brinnande vätska innan 
det leds vidare i ledningsnätet. Det uppsamlade vattnet renas i ett reningsverk innan det 
pumpas vidare ut ur tunnelsystemet. Ett dräneringssystem under vägbanan samlar upp och 
leder bort grundvatten som läcker in från tunnelbotten, tak och väggar. 
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Bibehållen grundvattennivå 

I de miljökrav som ställs på Norra länken ingår att tunnlarna inte får ge bestående 
förändringar på grundvattennivåerna i 01mådet. Tunnlarna tätas noga för att de inte ska 
dränera bort grundvatten. I områden där det trots tätning läcker in vatten bibehålls 
grundvattennivåerna med hjälp av så kallad infiltration. Vatten trycks in i berget via borrhål 
i tunneln eller från markytan. I första hand används det inläckande grundvattnet ( efter 
rening) och i andra hand vatten från det kommunala vattensystemet. 

Utrymning 

Stor vikt har lagts vid säkerheten i Norra länken. Det måste gå snabbt och enkelt att 
utrymma tunnlarna vid en nödsituation. Tunnlarnas färdriktningar är skilda från varandra 
och går i separata tunnelrör. På så sätt kan en tunnel fungera som evakueringsväg för 
trafikanter och samtidigt vara öppen väg för räddningstjänsten. I tunnlarna är det aldrig 
längre än ca 150 meter mellan utrymningsvägama. Sammanlagt byggs cirka 40 
utrymningsvägar. De är utfonnade för snabb utrymning till säker plats och hindrar rök- och 
brandgasspridning. Vid varje utrymningsväg finns ett hjälprum med utrustning för 
brandsläckning. I hjälprummen finns också hjälptelefon och direkt larmförbindelse till 
trafikledningscentralen Trafik Stockholm där trafikledarna dygnet runt övervakar trafiken 
och säkerheten i tunnlarna. 

Upphandling och byggstart 

Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga Norra länken och har nu fått alla 
formella beslut klara, men en överklagan ligger hos regeringsrätten och beslut av 
regeringsrätten väntas, i skrivande stund 070116, i januari 2007. Om det blir ett positivt 
besked beräknas upphandlingarna av de stora entreprenaderna för bla delprojekt 
Roslagstull, där merparten av bergtunnlarna ligger, att påbörjas i vår. Byggstart för de 
större entreprenaderna uppskattas till årsskiftet 2007 /2008. 

BERG- OCH BETONGTUNNLAR 
BELLEVUE, NL3 l 
Totalentreprenad 
Bergtunnlar: 2 körfält, ca 50 000 m3 berg 
Betongtunnlar: 3 + 3 körfält ca 8 000 m3 betong. 

Entreprenaden omfattar betongtunnlar under Roslagsvägen och bergtunnlar väster om 
Roslagsvägen. I entreprenaden ingår inredning och väg i tunnlarna. Dessutom ingår 
driftsutrymmen, utrymningsvägar och återställningsarbeten för Roslagsvägen. Betongtunnlarna 
har som förslagshandling projekterats som "cut and cover", men beställaren ser gärna förslag på 
andra tekniska lösningar som innebär mindre påverkan på trafiken på Roslagsvägen. 
Entreprenaden gränsar till entreprenaderna NL 21 i väster och NL 33 i öster. Kontraktstiden är 
ca4 år. 

BERGTUNNLAR ALBAN 0, NL33 
Utförandeentreprenad 
Bergtunnlar: 1, 2 och 3 körfält, ca 240 000 m3 berg. 
Entreprenaden omfattar bergtunnlar med tillhörande sidoutrymmen. Tunnlarna består av två 
parallella huvudtunnlar och av ramptunnlar. Dessutom ingår utrymningsvägar och 
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driftutrymmen med friskluftschakt upp i dagen, samt inredning och väg i trafiktunnlar. 
Korsningspunk:ter med tunnelbana ingår på flera ställen i entreprenaden. Entreprenaden 
gränsar till entreprenaderna NL 31, NL 34 och NL 35 samt till Roslagstulls trafikplats. 
Kontraktstiden är ca 3 år. 

BERGTUNNLAR TEKNIKHÖJDEN, NL34 
Utförandeentreprenad 
Bergtunnlar: 1 och 2 körfält, ca 300 000 m3 berg. 
Entreprenaden omfattar bergtunnel med tillhörande sidoutrymmen. Tunnlarna består av två 
parallella ramptunnlar med förgreningar. I entreprenaden ingår utsprängning av vägtunnlar 
och all intilliggande utrymmen som till exempel utrymningsvägar och driftutrymmen med 
tillhörande friskluftsschakt upp i dagen. Till entreprenaden hör också inredning och väg, en 
VA-station och en fläktstation med tillhörande anslutningar. Entreprenaden gränsar till 
entreprenaderna NL 33, NL 35 och NL 41(betongtunnlar vid Frescati). Kontraktstiden är ca 3 
år. 

BERGTUNNLAR VÄRTAN, NL35 
U tförandeentreprenad 
Bergtunnlar: 1, 2, 3 och 4 körfält, ca 400 000 m3 berg. 
Entreprenaden omfattar bergtunnlar med tillhörande sidoutrymmen. Tunnlarna består av två 
parallella tunnelrör. Tunnlarna är till största delen huvudtunnlar men övergår österut till 
ramptunnlar som fullbordar tunnelsträckningen mot entreprenadens östra del som gränsar till 
entreprenad NL 51 . Delar av tunnlarna berörs av närhet till befintliga ledningstunnlar. 
I entreprenaden ingår även all intilliggande utrymmen som till exempel utrymningsvägar och 
driftutrymmen med tillhörande friskluftsschakt upp i dagen. Till entreprenaden hör också 
inredning och väg, en pumpstation och två fläktstationer med tillhörande anslutningar. 
Entreprenaden gränsar till entreprenaderna NL 33, NL 34 och NL 51 . 
Kontraktstiden är ca 3,5 år. 
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Norra länken 

Bild 6. Större anläggningsentreprenader inom Norra länken 
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fl} Vägverket 

__,.,-::> ==--
Anläggningsentreprenader 

NL 11 Berg- och betongtunnlar Karolinska NL 34 Bergtunnlar Teknikhöjden 

NL12 Betongtunnlar Norrtull NL 35 Bergtunnlar Värtan 

NL 21 Jordtunnel Bellevue NL 41 Betongtunnel Frescati 

NL 31 Berg- och betongtunnlar Bellevue NL 51 Betongtunnel Värtan 

NL 33 Bergtunnlar Albano NL 52 Trafikplats Värtan 

Norra länken 

Bild 7. Större anläggningsentreprenader inom Norra länken 

-.& vägverket 

~ 

Övriga anläggningsentreprenader 

NL 62 Barriärelement i tunnlar 

NL 63 Konstnärlig utsmyckning 

NL 64 Slitlagerbeläggningar 

NL 65 Frånluftstorn 

NL 311 Markarbeten Roslagsvägen 

NL 312 Teknikhuset Albano 

NL 308 Masshantering 

NL 321 Efterarbeten i T-banan 

NL 511 Bullerskydd Värtan 

Norra länken 

Bild 8. Övriga anläggningsentreprenader inom Norra länken 
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WB Vägverket 

lnstallationsentreprenader 
inkl. driftsättning 

NL 66 El-, styr- och teletrafik 

NL 67 Tunnelventilation 

NL 68 WS och el för driftutrymmen 

NL 69 VA- och pumpstationer 

Norra länken 

Bild 9. Installationsentreprenader inom Norra länken 

Data om tunnlarna i Norra länken 

Vägtunnlarna är totalt 11 km 

9 km är bergtunnlar 
2 km är betongtunnlar 
4 km har ett körfält 
3,5 km har två körfält 
2 km har tre körfält 
1,5 km har fyra körfält 

För att bygga Norra länken schaktas 
1, 1 miljoner tfm3 berg 
0,4 miljoner tfm3 jord 

Asfalterad yta 
140 000 m2 i tunnlar 
60 000 m2 utanför tunnlarna 
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