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ÅDALSBANAN, 15 KILOMETER NYA JÄRNV ÄGSTUNNLAR 
The Ådalen railway, 15 kilometers new railroad tunnels 
Kalle Frölander, Banverket 

Sammanfattning 
Ådalsbanan är en 18 mil lång järnvägssträcka från Sundsvall i söder till Långsele i norr. 
På grund av banans åldriga plan- och profilstandard och den dåliga bärigheten har 
Banverket fått i uppdrag att rusta bansträckningen till en nivå som klarar av att ta emot 
trafiken från främst Botniabanan i norr. Landskapet är väldigt kuperat vilket gör att det 
blir mycket tunnlar. Detta gäller i synnerhet delsträckan Härnösand - Veda. 

Banverket har fått regeringens tillstånd att bygga en ny 21 km lång järnvägssträcka som 
omfattar sex spårtunnlar med en total längd av elva kilometer. På sträckan byggs även 
en 770 meter lång bro över Älandsfjärden. 

På delsträckan Bollstabruk - N Nyland planeras för två nya tunnlar med en sammanlagd 
längd av 3 100 meter. Krav på aerodynamisk anpassning av tunnlarna har medfört att 
tunnlarna blir avsevärt större än tunnlarna på angränsande bandelar. 

Ådalsbanan i sin helhet skall vara klar för trafikering när Botniabanan är klar i sin 
helhet, vilket enligt prognosen ska ske år 2010. 

Mitt uppdrag är att vara projektledare för dessa båda nybyggnadssträckor och mitt 
föredrag i dag kommer att ge en allmän information om projektet, men även beröra de 
lite annorlunda vägar vi valt att ta vid upphandling och utformningen av 
entreprenaderna. Vägar vi upplever har varit klart framgångsrika. 

Summary 
The Ådalen railway is approximately 180 km between Sundsvall and Långsele. Because 
of poor standard of the alignments and insufficient hearing capacity, the Government 
gave Banverket the task to improve the railway. The status of the new railway shall be 
at a level at which traffic from the Botnia railway can be handled. The Ådalen area is 
hilly requiring lots of tunnels. The Government have given Banverket permit to build a 
21 km new railway between Härnösand and Veda. A distance comprising six railway 
rock tunnels with a total length of approximately 11 km. Aero dynamical design 
princip les as tunnel area adjustments, speed reductions and usage of air pressure sealed 
trains are discussed. The first tunnel is about to be contracted and the Ådalen railway 
will open in 2010. 
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Ådalsbanan 
Ådalsbanan är en 18 mil lång 
järnvägssträcka från Sundsvall i söder till 
Långsele i norr. Den byggdes och invigdes 
redan på 1890-talet. Järnvägen är extremt 
kurvig och backig och den ligger på mark 
som på inget sätt är anpassad eller ens 
lämplig för de tågvikter som i dag är 
aktuella. Den nuvarande långsamma och 
förhållandevis lätta tågtrafiken har orsakat 
flera skred och ras längs banan. 
Ådalsbanan är också tekniskt sliten. 

Dessutom finns det efter Ådalsbanan inte 
mindre än 4 000 fastigheter som ligger så 
nära järnvägen att de i dag varit föremål 
för utredning och åtgärder. Banverket 
löser in över 250 bostadshus och 
bulleråtgärdar ytterligare cirka 500 hus på 
sträckan. Dessutom tar man mark i 
anspråk för ytterligare drygt 400 
fastighetsägare. Ådalsbanan kommer att 
ansluta till Botniabanan strax norr om 
Nyland i Kramfors kommun. 

Banverket har fått i uppdrag av regeringen 
att rusta den befintliga banan så att det är 
tekniskt möjligt att leda vidare den trafik 
som genereras av Botniabanan. Observera 
att uppdraget aldrig har varit att optimera 
förutsättningarna för järnvägstrafik efter 
kusten, utan att göra det tekniskt möjligt 
att ta emot trafiken. Trots det planerar 
Banverket för nybyggnad på två 
delsträckor efter Ådalsbanan. 
Anledningen är att det på dessa två 
sträckor är tekniskt/ekonomiskt olämpligt 
att rusta den befintliga banan. 

Triangel
spår ~ 

Ny sträckning 

Figur 1. Ådalsbanan 

Figure 1. The Adalen railway 

I det ena fallet handlar det om sträckan mellan Härnösand och Veda, där Högakusten
bron har sitt sydvästra fäste. Den här sträckan går genom Oringen-ornrådet, som är 
mycket kuperat. Vi har här en lutning på 17 %0 i cirka fem kilometer. Det betyder att de 
tåg som Botniabanan dimensioneras för inte skulle ta sig upp för backarna ens om vi här 
anlade Europas modernaste järnväg enligt konstens alla regler. 
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I det andra fallet handlar det om sträckan mellan Bollstabruk och anslutningen till 
Botniabanan, ett par kilometer norr om Nyland. Här går järnvägen i dag i ett geotekniskt 
mycket besvärligt område vid Ångermanälvens utlopp. Områdets undergrund domineras 
av fina sediment med mycket dålig bärighet. Dessutom går järnvägen här i två mycket 
snäva kurvor som kraftigt begränsar hastigheten. Att rusta den befintliga järnvägen här 
och alltså skapa bärighet för ett axeltryck på 25 ton skulle vara så dyrt att kostnaden 
närmar sig den för att bygga helt nytt. Banverket har därför fått pengar att bygga helt 
nytt på dessa sträckor. 

Pågående och kommande aktiviteter börjar vid anslutningen till Botniabanan i norr där 
det byggs helt ny järnväg. Sträckan mellan anslutningen till Botniabanan och 
Bollstabruk är drygt åtta kilometer lång och den innehåller två tunnlar med en 
sammanlagd längd på drygt tre kilometer. Här ska det dessutom byggas ett triangelspår. 
Regeringen har beviljat tillåtlighet för sträckan, järnvägsplanen har varit utställd till 
allmänhetens beskådande och förväntas vinna laga kraft under våren 2007. 

Mellan Bollstabruk och Veda vid Högakustenbron rustas för närvarande den befintliga 
järnvägen. Markarbeten, profiljusteringar, sprängningar för siktbreddning gjordes under 
2005 och 2006 och spårbytet avslutades vid årsskiftet. Nu återstår framförallt el-, tele
och signalarbeten på sträckan. 

Mellan Veda och Härnösand finns den andra nybyggnadssträckan. Sträckan är 21 km 
lång och innehåller sex spårtunnlar med en sammanlagd längd av cirka elva km och 
ungefär lika mycket service- och arbetstunnlar. Totalt ska Banverket alltså de närmaste 
åren bygga åtta nya järnvägstunnlar på Ådalsbanan med en sammanlagd längd på nära 
15 kilometer på Ådalsbanan. Den här sträckan har dessutom tolv nya broar, varav den 
längsta är Bron över Älandsfjärden som mäter 770 meter. Vi har sedan 2005 ägnat oss 
åt förberedanden arbeten, som byggande av bygg- och servicevägar, sprängt i anslutning 
till förskärningarna vid ett par av tunnlarna och så vidare. Vi har nu genomfört 
upphandlingen på en av tunnlarna och för bron över Älandsfjärden. Mer om det om en 
liten stund. 

Sträckan Härnösand - Sundsvall är nästan sju mil lång att jämföra med Europaväg 4 
som är ca 5,5 mil. Det är tekniskt möjligt att rusta den befintliga banan men regeringen 
har flaggat för att man inte tycker att den lösningen känns tillfredsställande. Dessutom 
är Banverkets vision snabbtågsstandard mellan Stockholm och Umeå varför vi här gör 
minsta möjliga ingrepp i avvaktan på möjligheter till mer kraftfulla åtgärder. 
Kontaktledningen är 50 år gammal, så den behöver bytas och bankroppen måste stärkas 
upp för att klara axeltrycket 25 ton. Dessutom måste vi bygga ett antal mötesstationer 
för att klara den prognostiserade trafikvolymen på upp mot 60 tåg/dygn. Det här arbetet 
pågår. 
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Delsträckan Härnösand - Veda 
Det mest spektakulära inslaget i om- och nybyggnaden av Ådalsbanan är sträckan 
Härnösand - Veda med sex st bergtunnlar, vilka utgör nästan tre fjärdedelar av sträckan. 
De två längsta tunnlarna Kroksbergstunneln och Bjässholmstunneln är 4 540 m 
respektive 3 490 m långa. Dessa tunnlar måste av säkerhetsskäl förses med parallella 
räddnings- och servicetunnlar som garanterar möjliga utrymningsvägar via regelbundet 
placerade tvärtunnlar till den parallella servicetunneln. Detta krav samt krav på 
tunnelsektionens utformning är ständigt föremål för diskussion vilket ger revideringar in 
i det sista. 

I det ursprungliga projekteringsuppdraget ingick att utforma Ådalsbanans bergtunnlar 
med samma standard som Botniabanans. Ett ökat fokus på passagerarkomfort har dock 
medfört att den fria arean i Ådalsbanans nyproducerade tunnlar utökas med ca 7 m2 

jämfört med Botniabanans tunnlar samt att viss tryckavlastning förutsätts ske via 
sidotunnlarna. 

Projekteringen har varit särskilt intressant eftersom Ådalsbanan löper genom en kuperad 
terräng vilket innebär en variation mellan stor och ibland mycket liten bergtäckning. 
Stor bergtäckningen innebär höga grundvattentryck vilket kan försvåra injekteringen 
och liten bergtäckning ger ofta instabilitet i tunnlarna som kräver mycket förstärkning . 
Men de här faktorerna har vi faktiskt pratat om i detta forum tidigare år, så jag tänkte 
hoppa över alla de tekniska detaljerna nu. Du som vill ha mer teknisk information om 
förhållandena i våra berg och blivande tunnlar är välkommen att kontakta mig efter 
föredraget, antingen här eller på e-post kalle. frol ander(lz),banverket. se. 

Upphandlingen på den första tunneln, Bjässholmstunneln avslutades i december och 
bygget startade i januari. Upphandlingen på bron över Älandsfjärden avslutades i 
november och där kom bygget igång nu i februari. 

Banverkets målsättning med upphandlingarna på Ådalsbanan är att försöka hitta former 
för samverkan som på ett bättre sätt fördelar ansvar och risker än tidigare. Visst är en av 
de möjliga effekterna är kostnaden för entreprenaden blir lägre, men Banverkets främsta 
ambition har inte varit att få en anläggning så billigt som möjligt utan att få en 
anläggning som är så rätt som möjligt, utifrån de krav som trafikering och miljö ställer. 
Och det är vår övertygelse att vi ökat förutsättningarna att lyckas genom att utforma 
entreprenaderna på det sätt vi nu gjort. Faktum är att vi redan på de anbud vi fått in kan 
se att entreprenörerna uppskattat utformningen. Anbuden har överlag varit inte bara 
relativt många utan även väl genomarbetade. 

Vad är det då vi har gjort för att förhoppningsvis nå ett bättre resultat för alla parter i de 
aktuella entreprenaderna? Jo i korthet kan man säga att vi valt att satsa på samverkan, 
incitament och riskfördelning. 

Vår utgångspunkt har varit att vi genom att samarbeta och utnyttja vår gemensamma 
kompetens får ett bättre resultat. Det är inte ovanligt att fokus i entreprenader hamnar 
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kring brister i projekteringsunderlag och diskussioner om olika ändrings- och 
tilläggsförslag. Allt för att parterna ska försöka skydda sig själva från ekonomisk skada 
eller möjligen maximera förtjänsten. Oavsett det eventuella uppsåtet är det olyckligt för 
samarbetet och går ofta ut över resultatet. Förbättringsförslag riskerar att aldrig nå fram, 
eftersom entreprenören inte tjänar något på dem och entreprenören blir därmed enbart 
en utförare istället för en utvecklare. 

I grunden i våra entreprenader ligger ett fast arvode för den organisation entreprenören 
ställer till förfogande. Det övriga jobbet sker på löpande räkning, men med 
gemensamma avstämningar mot mängder. Banverket ställer här sin kompetens till 
förfogande för att övervaka detta tillsammans med entreprenören. För att sedan 
stimulera och kreativiteten och ansvarstagandet för också det ekonomiska resultatet 
finns sedan en fördelning av risker och möjligheter. Exakt hur fördelningen ser ut 
varierar från fall till fall beroende på de unika förutsättningarna för varje entreprenad. 
Men om vi ska ta Bjässholmstunneln som exempel, där för övrigt Lerneon är det företag 
som fått uppdraget, så är fördelningen sådan att Banverket vid en fördyring mot 
offererade 398 miljoner kronor står för 60 % av de ökade kostnaderna, medan vi vid en 
eventuell besparing endast behåller 40 % av vinsten. I andra entreprenader kan det se ut 
på andra sätt. 

Entreprenaden på bron över Älandsfjärden är på 181 miljoner kronor och har tilldelats 
Skanska Sverige AB. Vi upplever att båda företagen offererat mycket gedigna, 
kompetenta organisationer med erfarenhet av liknande stora projekt, bland annat på vårt 
systerprojekt Botniabanan. Det som är särskilt glädjande är dock att anbuden överlag 
varit mycket genomarbetade och intressanta. När de gäller de kommande 
upphandlingarna på Ådalsbanan kommer vi därför att jobba efter samma princip som 
hittills. Vi försöker även att dela upp entreprenaderna så att både små och stora 
entreprenörer har möjlighet att vara med och lägga anbud på de olika uppdragen. 

Under 2007 kommer vi bland annat att handla upp den cirka 1 630 meter långa 
Murbergstunneln, den 4 540 meter långa Kroksbergstunneln, räddnings- och 
servicetunnlar, arbetstunnlar, samt mark- och tunnelarbeten i Svedje. Under året räknar 
vi också med att påbörja upphandlingarna av de två tunnlarna efter sträckan Bollstabruk 
- N Nyland. Det handlar då om dels 750 meter långa Hallbergstunneln och den 2 370 
meter långa Snarabergstunneln. 
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