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NORRA LÄNKEN - TUNNELSPRÄNGNINGAR I VIBRA TIONSKÄNSLIG 
MILJÖ 

Sven-Erik Johansson, Nitro Consult 
Håkan Lundquist, Vägverket Region Stockholm 

Sammanfattning 

Under hösten 2006 startade förberedande arbeten för Norra länken med 
entreprenaderna för de fem arbetstunnlarna. Arbetstunnlarna är belägna i Norrtull, 
Teknikhöjden, Albano, Värtan och Bellevue. 

Sprängningsarbetet för arbetstunnlarna och huvudentreprenaderna kommer delvis att 
utföras i mycket vibrationskänslig omgivning med närhet till byggnader, tunnelbanan, 
ledningstunnlar, forskningsinstitutioner etcetera. I AlbaNova Universitetscenter finns 
extremt vibrationskänslig utrustning. Gränsvärdet i drift för en av utrustningarna, är 
lµm/s (0.001 mm/s). De vibrationskänsligaste utrustningarna har vibrationsisolerats 
med luftdämpare. Dessutom tillämpas fasta sprängtider för att forskningen skall 
kunna anpassas så att störningar undviks på forskningsarbetet. 

Sprängningarna under hösten har bedrivits i Teknikhöjden med strossning av befintlig 
tunnel som korsar rakt ovanför tunnelbanan. För tunnelbanan har gränsvärdet 60 
mm/s tillämpats. Med patronerade sprängämnen och håldjup på som minst 2 meter 
har gränsvärdet kunnat innehållas. Vid arbetstunnlarna Albano och Värtan är de 
inledande injekterings- och förstärkningsarbetena klara och inom kort startar 
tunneldrivningen med full area. Arbetstunnel Bellevue (Ormen) har startat med den 
första injekteringsskärmen och inom kort påbörjas strossningen i en befintlig 
nedfartstunnel till utjärnningsmagasin Ormen. I Norrtull börjar sprängningsarbetet i 
arbetstunneln i vår. 

Inledning 

Norra länken blir en ny motortrafikled som sammanbinder E4 vid Norrtull med 
Roslagsvägen vid Frescati och Lidingövägen i Värtan. Trafikleden förläggs 
undermark i separata tunnlar i varje färdriktning. Totala längden för Norra länken blir 
cirka 5 km, varav en cirka 1 km lång sträcka mellan Karl berg och Norrtull redan är 
byggd och tagen i trafik. 

Huvuddelen av trafikleden kommer att förläggas i tunnlar. Totala längden för alla 
tunnlar är cirka 11 kilometer. Cirka 9 kilometer kommer att gå i bergtunnlar och 
resten i betongtunnlar. Norra länken är kostnadsberäknad till cirka 7 miljarder kronor. 
Staten genom Vägverket svarar för 75 % av finansieringen och Stockholm Stad för 
resterande 25 %. Byggtiden är 9 år. 
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Enligt lagstiftningen får inget intrång ske i Nationalstadsparkens parklandskap eller 
naturmiljö. Därför kommer tunneln norr om Wenner-Gren Center (WGC) att byggas 
underifrån. 

Om Regeringsrätten avslår den rättsprövning som inlämnats kommer 
huvudentreprenaderna att starta hösten 2007. Innan dessa kan starta kommer 
förberedande arbeten att utföras i fem arbetstunnlar lokaliserade i Norrtull, 
Bellevueberget, Albano, Teknikhöjden och Fiskartorpsvägen, Värtan. 
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Figur I. Norra länkens sträckning från Norrtull till Vårtan och anslutningen till El 8 i 
Frescati. Beteckningarna anger de olika entreprenaderna. 

Entreprenader 

De förberedande arbetena med fyra av arbetstunnlarna har startat under hösten 2006 
och beräknas vara klara under 2007 för att huvudentreprenaderna skall kunna starta 
vid årsskiftet 2007 /2008. På Figur ovan (Fig. 1) visas läget för de olika 
entreprenaderna. Arbetstunnlarna bedrivs i fyra entreprenader: 

- NCC, Bellevueberget, NL309 
Veidekke, Albano och Teknikhöjden, NL306 
Oden Anläggningsentreprenad, Fiskartorpsvägen, NL304 
Skanska, Norrtull, NL 101 

I Albano och Teknikhöjden fortsätter arbetena i stort sett där de avslutades 1997 
bortsett från strossning av redan befintliga. 

I Bellevueberget kommer nedfartstunneln till utjämningsmagasinet Ormen att breddas 
för att kunna utnyttjas som arbetstunnel. En ny nedfartstunnel till Ormen kommer 
sprängas ut vid sidan av den gamla. 

32 



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

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Arbetstunneln vid Fiskartorpsvägen startar vid infarten till ett gammalt bergrum och 
arbetstunnel vid Norrtull startar norr om Norra Stationsgatan. 

Arbetstunnlarna längd är 175 meter till 250 meter. 

Huvud- och ramptunnlarna kommer att byggas i: 

2 entreprenader (NL 11 och NL12) i Norrtull, 
1 entreprenad (NL 21) norr om WGC 
1 entreprenad (NL 31) genom Bellevueberget och under Ros lagsvägen 
3 entreprenader (NL 33, NL 34) under Albanova (gamla Roslagstulls 
Sjukhusområde) och Teknikhöjden fram till Frescati 
1 entreprenad (NL 35) under Lill-Jansskogen och KTH fram till 
F iskartorpsvägen. 

I bergentreprenaderna varierar bergvolymen mellan cirka 50 000 m3 till 400 000 m3
. 

Den totala schaktvolymen är 1.1 miljon m3 berg och 0.4 m3 jord. Tunnlarna kommer 
att ha en till fyra körfält. Tunnelbredden varierar mellan 12 m och 20 meter och 
höjden mellan 8 meter och 9,5 meter. 

I Frescati och Värtan förläggs trafikleden i betongtunnlar. Bergschakt krävs på båda 
ställena. 

Masshanteringen har upphandlats av NCC i en separat entreprenad (NL 308) för att 
på förutbestämda platser ta emot berg från de större entreprenaderna samt efter Norra 
Länkens behov leverera tillbaks krossat berg. 

I de kommande avsnitten redovisas läget på de pågående entreprenaderna för 
arbetstunnlarna samt en kortfattad beskrivning av de kommande bergentreprenaderna. 

Riskanalyser för vibrationsalstrande arbeten 

Sprängningsarbetet för Norra länken måste ta hänsyn till restriktioner för vibrationer, 
stomljud och fasta sprängtider. Stomljud kommer inte att behandlas i detta föredrag . 

I Norrtullsområdet måste sprängningsarbetena anpassas till verksamhet och 
vibrationskänsliga utrustningar i Karolinska Sjukhuset, befintliga tunnlar och 
berganläggningar i närområdet samt bostäder norr om Cederdahlsgatan och Norra 
Stations gatan. 

Tunnelentreprenaden genom Bellevueberget måste ta hänsyn till de 
kulturminnesmärkta byggnaderna på Bellevueberget samt verksamheten i 
Socialhögskolan (före detta Sveaplans Gymnasium) och Wenner-Gren Center. Den 
senare inrymmer både bostäder och kontor. Anpassning måste också göras till 
trafiken på Roslagsvägen och trafiken på Värtabanan. 
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På Albanoberget, det som tidigare var Roslagstulls Sjukhusområde har stora 
förändringar skett sedan 1997. I området finns i dag AlbaNova Universitetscenter 
som inrymmer forsknings- och undervisningverksamhet som tillhör både Stockholms 
Universitet och KTH. Verksamheten bedrivs till största delen i det nybyggda 
Fysikcentrum som stod klart 2001 . Men det finns även verksamhet i de gamla 
byggnaderna som renoverats. 

Yttre huvudtunneln passerar cirka 7 meter under den del av Fysikcentrum där den 
vibrationskänsligaste forskningsverksamheten finns. 

Forskningen i AlbaNova bedrivs i huvudsak inom tre områden bioteknologi, fysik 
och astronomi. För detta används mycket avancerade utrusningar. Till de 
vibrationskänsligaste utrustningarna hör laserutrustningar och elektronstrålelitografi 
utrustning. Vissa försök med vibrationskänslig utrustning pågår under hela dagar. 
Gränsvärdet för dessa är lµm/s (0.001 mm/s) mätt i tersbandsfilter. 

Representanter för AlbaNova Universitetscenter och Vägverket är överens om att 
åtgärder i verksamheten skall genomföras för att göra det möjligt att dimensionera 
tunnelsprängningarna efter vibrationsgränsvärdet på byggnaden. 

För att verksamheten skall kunna bedrivas på normalt sätt krävs därför omfattande 
vibrationsisolering med optiska bord försedda med självnivellerande luftdämpare. 
Trots detta måste de vibrationskänsligaste försöken göra uppehåll vid sprängningarna. 
Därför måste tunnedrivningen anpassas till fasta sprängtider. 

På Albanoberget finns också två äldreboenden samt bostäderna på Ruddammen som 
tunneldrivningen skall ta hänsyn till. 

Genom AlbaNova och Teknikhöjden området går också tunnelbanan och 
Roslagsbanan. Norra länken korsar under och över tunnelbanan på två respektive fyra 
ställen. Bergtäckningen mot tunnelbanan varierar från noll meter till cirka 7 meter. 
Tunnelbanan förstärktes i korsningspunkterna 1996 inför förra starten av Norra 
länken, se vidare nästa avsnitt. 

Sprängningsarbetet måste anpassas till vibrationsrestriktioner i tunnelbanan samt 
fasta sprängtider för avstängning av tågtrafiken när vibrationsnivån är större än 10 
mm/s. 

Öster om AlbaNova området kommer tunnlarna in under kvarteret Maskiningenjören 
med byggnader som inrymmer verksamhet för KTH-Maskin och Danshögskolan. I 
KTH bedrivs forskning på bland annat hologramtillverkning. Verksamheten är 
mycket vibrationskänslig och måste flyttas innan sprängningsarbetena startar i 
huvudtunnlarna i entreprenad NL35 . 

Längre österut kommer sprängningsarbetet att dimensioneras av en ledningstunnel 
som korsar under Norra länken vid Fiskartorpsvägen. Förstärkningsarbeten av berget 
pågår för närvarande i ledningstunneln. Vibrations gränsvärdet 100 mm/s gäller för 
mätning på närmaste tunnelvägg. 
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Arbetstunnel, NL 306 Teknikhöjden 

I Teknikhöjden startar arbetstunneln öster om Roslagsvägen och väster om 
byggnaden som kallas Teknikhöjden och ligger på Björnnäsvägen 2. Arbetstunneln 
passerar över tunnelbanan på ett avstånd av cirka 9 meter. Under 1996 och 1997 
sprängdes förskärningen och cirka 50 meter av arbetstunneln. Nya krav på ventilation 
gör att tunnelarean måste ökas till 65 m2

• Strossning av vägg och golv var därför 
nödvändigt av den befintliga tunneldelen. 

För tunnelbanan tillämpar Storstockholms Lokaltrafik (SL) generellt gränsvärdena 10 
mm/s när trafiken är igång och 30 mm/s när trafiken är avstängd. I denna entreprenad 
har SL godkänt en höjning av gränsvärdet till 60 mm/s när trafiken är avstängd i 
enlighet med SL:s allmänna anvisning FÖ-I-365. Anvisningen tillkom efter de försök, 
som brukar benämnas Hjulstaförsöken, som SL och Vägverket gemensamt 
genomförde 1996 - 1997 inför Norra länkens planerade sprängningar i ett flertal 
korsningar med tunnelbanan. 

Höjningen av gränsvärdet har varit möjligt tack vare de förstärkningsarbeten som 
gjordes i tunnelbanan inför förra starten av Norra länken. Förstärkningen omfattar 
systembultning i tak och ned till en meter under anfang. Systembultning utfördes med 
fyra meter långa 0rsta-bultar med c/c-avstånd 2 meter. Totalt sju bultar i varje 
sektion. Berget förstärktes också med galvaniserat rutnät, dimension <j>8 millimeter. 
Nätet fästes med gängstänger, mutter och bricka. Förstärkningen är gjord på en 
sträcka av cirka 20 meter. 

Vibrationsmätning utförs enligt krav i allmänna anvisning FÖ-I-364 vilket betyder 
placering av triaxiella geofoner mitt i tunneltak samt i de båda anfangen. För att 
kontrollera vibrationsnivån utanför det förstärkta området utförs vibrationsmätning 
med vertikala geofoner i tunnel tak cirka 10 meter på vardera sidan av den förstärkta 
delen. 

I tunnelbanan finns en relästation cirka 80 meter norr om korsningen med 
arbetstunneln. För relästationen tillämpas gränsvärdet 15 m/s2

. 

Instrument av typ Infra Mini och UVS 600 används för vibrationsmätningen. 
Registreringarna över ett förinställt tröskelvärde läggs upp på en projektsida på, 
www.ncvib.com. 

Sprängningarna genomförs på fasta sprängtider, 10:30 - 10:40, 12:30 - 12:40 och 
21.30 till 21 :40. 

För tunneldrivningen i övrigt gäller krav på max. skadezon 0.3 m i vägg och 1.1 m i 
botten. Injekteringsborrning utförs i borrhål som är 22 m långa. Totala antalet hål i 
injekteringsskärmen varierar. Beroende på tätningsklass används spetsavstånd på 3 
alt. 4 meter. Detta innebär för t.ex. en arbetstunnel med arean 65 m2 och tätningsklass 
2 (hålspetsavstånd 4 meter) att 34 st injekteringshål borras. Vartannat hål borras med 
4 alt. 5 meters stickning. I tätningsklass 1 med spetsavstånd 3 meter ökar således 
antal hål. 

35 



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

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Borrningarna utför Veidekke med ett tre-bomsaggregat från Atlas Copco. På grund av 
närheten till tunnelbanan och byggnaden i Teknikhöjden har all laddning utförts med 
patronerade sprängärnnesprodukter av typ Dynorex ( <I> 25 mm) i botten samt Kemix 
(<I> 25 mm) och Dynotex (<I> 17 mm) som pipladdning. Tändmedel är Nonel LP som 
kompletteras med Nonel SL för att öka antalet intervaller och reducera den 
samverkande laddningsmängden. I ett senare skede när de kritiska anläggningarna 
och byggnaderna passerats kommer laddning att ske med bulksprängärnne, SSE. 

Strossningen utfördes med två meters salvor inom ett avstånd av cirka 20 meter från 
närmaste mätpunkt i tunnelbanan. Sul-, hjälpar- och strosshålen laddades med cirka 
0.2 - 0.5 kg som bottenladdning och cirka 0.3 - 0.4 kg i pipladdningen. De största 
strossalvorna hade cirka 60 hål med en total laddningsmängd på 25 - 30 kg. Specifika 
laddningen var cirka 0.9 kg/m3

. 

Endast vid ett tillfälle har ett överskridande förekommit i någon mätpunkt. Den 
högsta registreringen var 73 mrn/s och registrerades i horisontell riktning i takmitt. 
Avståndet till tunnelbanan var 21 meter. Generellt har de högsta registreringarna från 
strossalvorna varit i horisontell riktning i takmitt. 

För att kunna upprätthålla en indrift på 2 till 3 meter vid sprängningar inom 10 meter 
av tunnelbanan har Veidekke borrat som mest 210 hål i fullortssalvorna. När 
avståndet till tunnelbanan var större cirka 30 m ökade Veidekke håldjupet till cirka 5 
meter. Laddningsmängden i borrhålen varierade mellan cirka 1.2 kg i konturhålen 
och 3.1 kg i sulhålen. Totala laddningmängden i salvorna var cirka 400 kg med en 
specifik laddningsmängd av 1.4 kg/m3

. 

Tunnelfronten har nyligen passerat södra gaveln på Teknikhöjden, Björnnäsvägen 23 
där bergtäckningen var som minst cirka 6 meter utan att vibrationsnivån i byggnaden 
överskridits. Avståndet till tunnelbanan är i dagsläget cirka 45 meter. 
Vibrationsnivåerna i tunnelbanan ligger strax över 10 mm/s vilket innebär att 
sprängningarna måste anpassas till fasta sprängtider. 

I figur 2 nedan redovisas regressionsanalys av registreringar gjorda på alla 
mätpunkter på berget i tunnelbanan och i vertikal riktning. Registreringarna är från 
sprängningar inom cirka l 0 meter av tunnelbanan. 
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Figur 2. Regressionsanalys från sprängningar inom 10 meter av tunnelbanan. 
Mätpunkter på berg och i vertikal riktning. 

Normalt brukar man kunna använda 84 % konfidensnivån, det vill säga den mittersta 
linjen av de tre som visas i figur 2, vid beräkning av samverkande laddningsmängder 
men på grund av höga vitesbelopp om gränsvärdet överskrids tillämpas en högre 
konfidensnivå. 

I figur 3 nedan redovisas registreringar i samma mätpunkter som i figur 2 men vid 
drivning bort från tunnelbanan. Regressionslinjerna blir betydligt brantare vilket 
betyder att avståndsdämpningen ökar med ökat avstånd. Men på grund av relativt få 
registreringar i intervallet 30 till 60 mm/s blir kurvan brantare och 
avståndsdämpningen sannolikt något större än i verkligheten. 
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Skallagsdiagram 
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Figur 3. Registreringar från mätpunkter på avstånd I O till 65 m från tunnelbanan och 
vid drivning bort från tunnelbanan. Mätningar gjorda i vertikal riktning. 

Arbetstunnel NL306, Albano 

Arbetstunneln har en längd av cirka 180 meter varav cirka 100 meter sprängts ut 
tidigare. Veidekke är klara med de förberedande ovanjordssprängningama som ingår 
i entreprenaden och sedan ett par veckor tillbaks pågår strossning av arbetstunneln. 

Avståndet till de vibrationskänsligaste utrustningarna i Fysikcentrum och Hus 10 är 
cirka 100 meter respektive 27 meter. Tunneln kommer att passera under den senare 
byggnaden. Inom kort kommer sprängningarna att starta med fullortssalvor. 
Sprängningarna ovan jord har anpassats till fasta sprängtider för Värtabanan och 
AlbaNovas verksamhet. Fyra sprängtider har varit tillgängliga för entreprenören men 
i realiteten har endast tre utnyttjats: 10:00- 10:15, 14:00- 14:15 och 15:30- 15:45. 
När sprängningarna bedrivs i arbetstunnel tillkommer två sprängtider: 07 :00 - 07: 15 
och 21 :45 - 22:00. 

Arbetstunnel NL 304, Värtan 

Arbetstunneln är cirka 250 m och startar i östra delen av Uggleviksvägen. 
Entreprenör är Oden Anläggningsentreprenad AB. 

Förskärningen till arbetstunneln ligger vid infarten till ett gammalt skyddsrum. 
Sprängningarna ligger relativt långt från bebyggelse. Det som ligger nännast är 
Värtabanan och ett vattentom samt två vattenledningar ( <J>300 till 600 mm) i stål 
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respektive seg- och gråjärn. Avståndet är cirka 20 meter till den svetsade 
vattenledningen som ligger rakt ovanför arbetstunneln. För denna tillämpas 
riktvärdet 100 mrn/s. Avståndet till en blydiktad gråjärnsledning är drygt 50 meter. 
Riktvärdet för denna är 30 mrn/s. 

Anpassningar i påslaget till arbetstunneln har gjorts för att minimera naturingreppen 
från förskärningen. Detta innebär att tunnelpåslaget har flyttats ut cirka 5 meter. 
Tunnelprofilen har sänkts och modifierats så att en bergtäckning på cirka 2 meter 
erhållits vid tunnelpåslaget. Bergmassan närmast påslaget har injekterats och 
förförstärkts med två rader med spilingbult. I den första raden är c/c-avståndet 0.6 m 
ovan tak och 1.0 m utanför väggen en bit ner under anfanget. De 6 meter långa 
bultarna sätts med en "stickning" av cirka 15 grader från horisontalplanet. Den andra 
raden består av 3 m långa spilingbult med anpassat avstånd. Efter bultningen 
betongsprutades påslagsfronten och släntkrönet ovan tunneltaket med 30 mm 
fiberbetong. 

Förförstärkningarna är klara och inom kort börjar entreprenören Oden 
Anläggningsentreprenad med strossning av den första delen av tunneln. Strossningen 
av befintlig tunnel delas upp i 8 salvor för att skona kvarstående berg. 
Uttagsordningen är sänkning av botten, takstross, takkontur, sidostross på vänster 
sida, kontur vänster vägg och tak, sidostross höger sida och slutligen konturen på 
högersida. 

När tunneldrivningen startar med full area kommer entreprenören att använda SSE
sprängämne. Tändmedel är Nonel LP. 

Arbetstunnel, NL 309 Ormen 

Entreprenaden arbetstunnel Ormen är uppdelad i tre tunnlar. Den befintliga 
nedfartstunnel för utjärnningsmagasinet Ormen skall strossas ut på en sträcka av cirka 
100 m. En ny tunnel för Ormen drivs på en sträcka av cirka 200 m. Sedan skall en 
mindre tunnel (längd cirka 80 m) sprängas för anslutning av befintliga 
dagvattenledningar ovan mark till Ormen. 

Entreprenören NCC kommer inom kort att börja med den första injekteringsskärmen 
och sedan startar arbetet med strossningen av den befintliga tunneln. 

Sprängningarna skall anpassas till bebyggelsen på Bellevueberget, verksamheten i 
Socialhögskolan (före detta Sveaplans Gymnasium) och AlbaNova. Dessutom måste 
hänsyn tas till trafiken på Roslagsvägen, ledningar i mark samt befintliga tunnlar i 
närheten. 

Arbetstunnel, NL 101 Norrtull 

Entreprenaden arbetstunnel Norrtull är uppdelad i två delsträckor. Den första omfattar 
tunneldrivning ner till den blivande ramptunnel och den andra är drivning till en 
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blivande ledningstunnel. Längden på delsträckorna är cirka 215 respektive 85 meter. I 
ledningstunneln kommer befintliga ledningar i mark som berörs av Norra länken att 
förläggas. Sprängningsarbetena för förskärning och tunnlar beräknas starta i april. 
Innan dess skall spontnings- och schaktningsarbeten färdigställas . 

Sprängningsarbetet måste anpassas till Karolinska Sjukhusets verksamhet och 
utrustningar, befintlig ledningstunnel, Eugeniatunneln, Värtabanan, byggnader samt 
ledningar i mark. 

Berg- och betongtunnlar Karolinska, NL 11 och NL 12 

Entreprenaderna omfattar bergschakt om vardera cirka 50 000 m3 berg. 
Tunnelsprängning kommer att utföras under östra delen av Karolinska 
Universitetssjukhusets (KUS) område. I området utförs Neurokirurgi samt 
patientundersökningar. Vibrationskänslig utrustning utgörs av PET- och MR
kameror. För MR-kameran tillämpar tillverkaren gränsvärdet 20 m/s2

• MR-Kameran 
finns i en byggnad som ligger rakt ovanför ramptunneln. KUS planerar för ytterligare 
en MR-kamera i samma byggnad. För närvarande räknar Vägverket inte med att den 
befintliga MR-kameran kommer att kunna vibrationsisoleras. 

Ramptunneln kommer att passera under befintlig vägtunnel, Eugeniatunnel som 
kommer att vara i drift under hela entreprenaden. Bergtäckning kommer att saknas 
vid korsningen. Därför utförs förberedande arbeten i Eugeniatunnel som kommer att 
vara klara när entreprenaden för NL 11 startar. 

För Eugeniatunneln gäller gränsvärdet 60 mm/s när trafiken är i gång. När trafiken 
stängs av kan gränsvärdet höjas till 100 mm/s. 

NL31, Berg- och betongtunnlar Bellevue 

Bergtunnlarna sträcker sig från västra sidan av Bellevueberget och fram till 
Roslagsvägen. Bergvolymen är cirka 70 000 m3

• Sprängningarna skall anpassas till 
samma restriktioner som redovisas för arbetstunnel Bellevue (NL309) som redovisas 
ovan samt till verksamhet och bostäder i Wenner-Gren Center. 

NL33, Bergtunnlar Albano 

Entreprenaden omfattar huvudtunnlarna från Roslagsvägen och västerut fram till 
KTH-maskin samt två ramptunnlar från Roslagstullsrondellen. Totalt omfattar 
bergschakten cirka 250 000 m3. 

Under bastionen i AlbaNova, där de vibrationskänsligaste försöken bedrivs, är 
bergtäckningen som minst cirka 7 meter. Vibrationskänsliga utrustningar kommer så 
långt det är möjligt att vibrationsisoleras så att byggnaderna (riktvärde, vl0 84 till 
100 mm/s) blir dimensionerande för sprängningsarbetet. Men trots detta måste fasta 
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sprängtider tillämpas. I AlbaNova bedrivs också undervisning, vilket innebär att 
tunneldrivningen måste anpassas till restriktioner för stomljud. 

Genom entreprenaden passerar tunnelbanan som skall korsas på 6 ställen. Avståndet 
till tunnelbanan varierar från 0 till cirka 7 meter. Tunnelbanan förstärktes med bultar 
(c 1.0- 1.7, längd 2.4 - 4 m) och nät samt i två korsningar med nätarmerad 
sprutbetong (60- 160 mm) 1996. Förstärkningen är gjord för att säkerställa driften i 
tunnelbanan men också för att kunna tillämpa högre gränsvärde än 30 mm/s som 
gäller generellt när trafiken stängs av. För tunnelbanan kommer också fasta 
sprängtider att gälla, se beskrivning av arbetstunnel Teknikhöjden (NL306) ovan. 

Östra entreprenadgränsen ligger rakt under KTH-Maskin. Det innebär att hänsyn 
måste tas till byggnader och verksamhet inom KTH. 

Förutom de ovan nämnda byggnaderna måste tunneldrivningen anpassas till ett 
Äldreboende i västra delen av Albano-berget och bostadsområdet Ruddammen. 
Ramptunnlarna från Roslagstullsrondellen kommer att passera rakt under 
Äldreboendet med en bergtäckning på cirka 7 meter. 

NL 34, Bergtunnlar Teknikhöjden 

Entreprenaden omfattar drivning av två ramptunnlar med förgreningar. Bergvolymen 
är beräknad till cirka 300 000 m3

. 

Entreprenadgränsen för den västra förgreningen slutar nordväst om AlbaNovas 
huvudbyggnad och strax före korsningar med tunnelbanan. Den östra förgreningen 
har entreprenadgräns mitt under kvarteret Maskingenjören som inrymmer lokaler för 
KTH- Maskin och Danshögskolan. Sprängningsarbetet skall anpassas till utrustningar 
och verksamhet i AlbaNova och KTH. Bergtäckningen under KTH-maskin är cirka 
30 m. Hänsyn måste tas till restriktioner för stomljud. 

Sprängningsarbetet måste också anpassas till restriktioner för tunnelbanan och 
Roslagsbanan. Den senare ligger nästan rakt ovanför ramptunnlarna och på ett par 
sträckor är bergtäckningen mycket liten, cirka 3 till 5 meter. 

NL 35, Bergtunnlar Värtan 

Entreprenaden omfattar två tunnlar, huvudtunnlar som övergår i ramptunnlar mot 
Värtan. Totala bergvolymen är cirka 400 000 m3. Västra entreprenadgränsen slutar 
under KTH-Maskin och den östra entreprenad gränsen ligger cirka 50 meter öster om 
Fiskartorpsvägen. Förutom KTH:s byggnader och verksamhet och de anläggningar 
som beskrivits i avsnitt arbetstunnel Värtan (NL 309) ovan skall sprängningarna 
anpassas till restriktioner för en ledningstunnel, ledningar i mark och byggnaderna 
öster om Fiskartorpsvägen. 
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