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NORRORTSLEDEN - EN TVÄRFÖRBINDELSE MELLAN E4 OCH E18 - EN 
SPRÄNGTEKNISK UTMANING 

Per-Olov Karlsson, Vägverket Region Stockholm 
Sven-Erik Johansson, Nitro Consult 

Inledning 

Norrortsleden blir en 16 kilometer lång tvärförbindelse mellan E4 vid Häggvik 
(Uppsalavägen) och E18 vid Rosenkälla (Norrtäljevägen). Leden byggs för att förbättra 
sambanden mellan kommunerna i norra Storstockholm och för att skapa en snabb och 
säker vägförbindelse. Norrortsleden (Fig. 1) ingår i Yttre Tvärleden som kommer att 
förbinda Stockholms läns södra och norra delar med varandra. 

Den första kilometern av Norrortsleden, Häggviksleden, öppnades för trafik i september 
1998. De resterande 15 kilometer av Norrortsleden som nu ska byggas delas upp i 10 
entreprenader. 

Sträckan mellan Edsberg och Täby Kyrkby blir en 8 kilometer fyrfältig motorväg varav 
drygt 2 kilometer i tunnel (Törnskogstunneln). 

Sträckan mellan Täby Kyrkby och Rosenkälla omfattar en 7 kilometer mötesfri väg 
med 2 + 1 körfält med vajerräcke mellan motriktade körfält, varav drygt 1 kilometer i 
tunnel med 1 + 1 körfält med mittvägg. Vägen skall i ett senare skede vara möjlig att 
bygga ut till motorvägsstandard. Arbetsplanen för denna del ligger hos regeringen för 
beslut. 

Figur 1. Översiktsbild av Norrortsleden. Den streckade delen i väster är 
Törnskogstunneln (2,1 km)och den streckade delen i öster är Löttingetunneln, (1 km). 
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Den totala bergvolymen som skall sprängas loss, i alla de olika entreprenaderna i 
Norrortsleden, uppgår till ungefär 1,1 miljon m3 fördelade på 440 000 m3 ovanjord och 
660 000 m3 i tunnlar. Där den sprängtekniska utmaningen ligger i att klara restriktioner 
på vibrationer, stomljud, luftstötvågor. 

Denna artikel redovisar de inledande entreprenaderna vid trafikplats Tunberget och 
Törnskogstunneln. 

Trafikplats Tunberget 

I september 2002 påbörjades bygget av resterande Norrortsleden med förberedande 
arbeten som bland annat omfattade ledningsomläggningar söder om Törnskogstunneln. 
I början av 2003 startade entreprenaden för trafikplats Tunber~et (Fig. 2) med nedfart 
till Tömskogstunneln. Entreprenaden omfattar cirka 20 000 m bergschakt. I ett tillägg 
till entreprenaden har Vägverket beställt tunneldrivning av 2xl 10 meter 
motorvägstunnel i Törnskogstunneln. De arbetena påbörjades i december 2003. 

Figur 2. Tunberget trafikplats, med nedfarter till Tömskogstunneln, som den kommer 
att se ut när projektet är klart. 
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Förberedande arbeten 

De inledande arbetena omfattade: 

Flyttning av Vattenfalls högspänningsledning (220 kV) 
Rivning av bostadshus 
Provisoriska tillfarter och trafikanordningar 
Omläggning fjärrvärme 
Omläggning av vattenledningar 
Arkeologiska undersökningar 
Nybyggnad av fotbollsplan vid Edsbergs sportfält 

För omläggningen av Norrvattens <I> 800 millimeters vattenledning raise-borrades en 65 
meter lång tunnel med diametern 2,2 meter. I tunneln delades vattenflödet upp i två 
ledningar med diametern, <I> 600 millimeter. Sprängningar utfördes för ventilkammare i 
båda ändarna av tunneln. Sprängningsarbetet genomfördes utan några incidenter och 
utan överskridande av vibrationsgränsvärden. 

Innan sprängningarna startade utfördes förbesiktning av byggnaderna i närheten av 
bergschakten samt provtryckning av rökkanaler. Besiktning och vibrationsmätning 
utfördes av Nitro Consult AB. 

Entreprenör för omläggningen av vattenledningen var Peab Anläggning. 

Trafikplats Tunberget. Entreprenad 211:012 

Entreprenör är Oden Anläggning AB. 

Entreprenaden omfattar följande arbeten: 
Bergförstärkning av tunnelpåslag 
J ordspikning 
Grundförstärkning med KC-pelare 
Provisoriska sponter 
Stödmurar 
Terrassering 
Pumpstation och ledningsomläggning 
Brokonstruktioner 
Bergschakt fram till tunnelpåslag 
Tunneldrivning av 2x 110 meter 

Sprängningsarbetet hade att ta hänsyn till bebyggelsen runt arbetsplatsen samt två 
kraftledningsgator på båda sidorna av förskärningen och de nya vattenledningarna. 
Avståndet till den raise-borrade tunneln med vattenledningar var ungefär tio meter. 
Avståndet var ungefär detsamma till närmaste kraftledningsfundament nordost om 
bergschakten. Vattentornet, Tunbergsreservoaren som rymmer 25 000 m3 vatten låg 
cirka 80 meter från bergschakten. 
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Dominerande bergart i förskärningen är en röd medelkornig granit. Bergmassan bedöms 
som homogen med ett Q-värde större än 10. Berget sluttar relativt kraftigt mot öster. 
Förskärningen är cirka 60 meter bred och schaktdjupet till färdig botten varierade från 
noll till drygt 20 meter. 

Den sprängtekniska utmaningen i denna entreprenad bestod, förutom att klara 
omgivande byggnader och anläggningar från skador, i att säkerställa att inte släntkrön i 
det blivande tunnelpåslaget skadades genom bakåtbrytning och lyftning av berget. Om 
det senare skulle inträffa så fanns risk att tunnelpåslaget måste förskjutas österut. Något 
som kunde medföra att den nya vattenledningen och en lokalgata, skulle tvingats flytta 
ytterligare österut. 

Släntkrön ovan blivande tunnelpåslag var förförstärkt med ingjutna bergbultar ( <)> 25) 
med en längd av 6 meter, c/c-avstånd 1 meter och i lutning 70 grader. 

Berget delades i två pallar. På grund av att berget lutade kraftigt så startade borrningen 
bakifrån med konturhålen och fortsatte sedan med hjälpar- och salvhål. Detta för att 
borriggen skulle kunna stå på jordmassoma. För när jordavtäckningen av första pallen 
var klar så var möjligheten att ta sig upp på berget med borriggen starkt begränsad i 
stora delar av schakten. 

Konturen mot tunnelpåslaget borrades med hålavstånd 0,3 meter. Övriga konturer 
borrades med hålavstånd 0,9 meter. Borrhålen borrades till fullt djup. Samtliga borrhål 
borrades med borrkronor med diameter 64 millimeter. 

De djupaste hålen (konturen) var cirka 14 meter och de djupaste salvhålen var cirka 13 
meter. Salvhålen borrades med en försättning av 1,8 meter och hålavstånd 2,5 meter. 
Förladdningen var 3 meter, vilket är större än normalt. Detta gjordes för att minimera 
risken för kast från övre delen av hålen, som på grund av bergöverytans relativt kraftiga 
lutning hade en mindre försättning. 

Salvhålen bottenladdades med 1 slang Dynamit 50x560 mm och resterande del laddades 
med bulksprängämne Titan 7000 (SME). Hjälparhålen laddades med Kemix 29xl 100. 
Konturhålen i tunnelpåslaget bottenladdades med en Kemix 29xl 100 och resterade del 
av hålen laddades med 40 grams detonerande cord. Konturhål på sidoväggarna laddades 
med 160 g detonerande cord. 

Den största samverkande laddningsmängden i salvhålen ( <)> 64 mm) var 17 kg. Två 
delladdningar användes i salvhålen. 

Upptändningen av salvan gjordes med Nonel Unidet. Tändare U 500 användes i alla 
borrhål kompletterade med U475 i hål med två delladdningar. Fördröjningen mellan hål 
i samma rad utfördes med SL 25 och mellan hålradema med SL 42. 

Salvan innehöll cirka 400 hål varav 250 salvhål och 150 hål i konturerna. En grov 
uppskattning av bergvolymen hamnar på cirka 7 000 m3

. Totalt laddades salvan med 
cirka 4,2 ton sprängämne. Detta ger en specifik laddning på cirka 0,6 kg/m3

• 

56 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

De extra säk:erhetsåtgärder som vidtogs innan första salvan var avstängning av 
vattenledningen och att beredskapspersonal från Vattenfall fanns på plats för att snabbt 
kunna bryta strömmen i händelse av skada på någon av kraftledningarna. 

Vibrationsmätning utfördes i 15 mätpunkter på byggnader och anläggningar inom 
inventeringsområdet. Sprängningen av storsalvan gick bra men ett tändavbrott i senare 
delen av salvan gjorde att det gick mycket tungt för bakomliggande hål. Detta 
resulterade i att vibrationsnivån steg markant som visas på tidsförloppet, figur 3 nedan. 
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Figur 3. Tidsförlopp registrerad i mätpunkt på villa, Kraftverksvägen 12 som låg cirka 
45 meter från salvan. Högsta svängningshastigheten 71,5 mmls inträffar efter 0,92 
sekunder. 

Gränsvärdet för mätpunkten i figur 3 var på det aktuella avståndet 35 mm/s. Den högsta 
svängningshastigheten var 71,5 mm/s och förskjutningen 0, 17. Övriga intervall, utom 
tre som marginellt överskred gränsvärdet, gav upphov till vibrationsnivåer under 
gränsvärdet. Inga skador inträffade på den aktuella fastigheten. Gränsvärdena 
överskreds något även på vattenledningen och kraftledningsfundamentet. 

De som bodde i det direkta närområdet förvarnades ca en vecka innan sprängningen. 
Trots detta överaskades ett flertal av sprängsalvan. Klagomål inkom till Vägverket 
varav de flesta från boende utanför närområdet. Annat var kanske inte att vänta då dessa 
befann sig allt för långt bort för att höra sirenen. Sprängsalvan kan trots allt liknas vid 
sprängningar i en medelstor bergtäkt om man bortser från att delladdningar användes. 
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Avståndet till den klagande som bodde längst bort var nästan en kilometer. 
Vibrationsnivån på det avståndet bedömdes ha varit mindre än 1,5 mm/s vilket är långt 
under de riktvärden som tillämpas på dessa avstånd. 

Resterande berg sprängdes loss i betydligt mindre salvor. Sprängningarna förflöt utan 
incidenter bortsett från ett stenkast i den allra sista salvan i förskärningen. Detta 
orsakade mindre materiella skador. 

När sprängningarna var klara utfördes efterbesiktning av byggnader och anläggningar 
inom inventeringsområdet. Vid efterbesiktningen konstaterades mindre förändringar, 
typ kosmetiska skador i några byggnader. 

Törnskogstunneln. 2x 110 meter 

Motorvägstunnlarna har tre körfält i denna första etapp. De första hundra metrarna har 
tunnlarna en höjd av ungefär 10 meter och en bredd av cirka 20 meter. Resterande delar 
av tunnlarna har en area på 92 m2 respektive 102 m2

. 

I början av januari 2004 startade injekteringsborrningen vid Tunbergets trafikplats. 
Varje tunnel förses med dubbla injekteringsskärmar med längden 18 meter respektive 
27 meter. Avståndet mellan borrhålsbottnarna är 2,5 meter och avstånden till 
tunnelkontur är 4 och 5 meter för inre respektive yttre injekteringsskärm. Totalt kommer 
cirka 2 300 borrmeter att borras i de första injekteringsskärmarna. Hålen borras med 
borrhålsdiameter 64 mm. 

På grund av att bergtäckningen är mindre än halva tunnelbredden i början av tunneln så 
har förslaget till bergförstärkningar och uttagsordning genomgått så kallad GK3 
(Geoteknisk klass 3) granskning. Detta görs av en från projektet oberoende 
bergmekanisk expert innan sprängningsarbetet startar. Tunnelpåslaget är förstärkt med 

dubbla rader av ingjutna bergbultar ( q> 25), satta med 2 meters mellanrum. Längden på 
bergbultarna är 6 meter. 

Borrningsarbetet följs upp med stomljudsmätning i den närmaste fastigheten 
(grundläggning på morän) som ligger cirka 40 meter från tunnelpåslaget. Avståndet till 
närmaste injekteringsborrhål är cirka 15 meter. Vid de inledande mätningarna har som 
högst en ekvivalent ljudnivå av 45 - 50 dBA registrerats på avståndet 17 meter. 
Gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå är 50 dBA dagtid, klockan 07.00 till 18.00 och 40 
dBA fram till klockan 22.00. För nattarbete gäller riktvärdet 25 dBA. 

Entreprenören startar tunnelsprängningarna under v404. Sprängningarna kommer att 
genomföras med pilot och släpande stross. Pilotorten har en area av cirka 50 m2

• För att 
underlätta för täckning av tunnelmynningen sparas strossarna i tunnelöppningarna till 
sist och sprängs sedan inifrån och ut. Entreprenören räknar med att kunna spränga 
salvor med håldjup 5 meter. 
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Törnskogstunneln, entreprenad 211:013 

Entreprenör för denna etapp kommer att utses under vintern och entreprenaden beräknas 
starta under våren 2004. 

Utförandeentreprenaden omfattar 2 kilometer tunneldrivning i två parallella tunnlar 
samt cirka 700 meter motorväg. Utrymningsvägar mellan tunnlarna sprängs ut på var 
hundrade meter. Totalt kommer cirka 150 000 m3 att sprängas loss i förskärningar i 
norra delen och 460 000 m3 i tunnlarna. 

Figur 4. Kartbild över Törnskogstunneln. 

Under knappt halva sträckan går tunnlarna rakt under villaområdet, Törnskogen. 
Tunnlarna passerar, 200 m från tunnelpåslaget i norr, ungefär 20 meter söder om sjön 
Snuggan. Berg- ochjordtäckningen vid Snuggan är cirka 15 meter. 

Under Törnskogen ligger tunnlarna mellan 10 till 20 meter under markytan. I tre större 
svackor som finns utefter sträckningen sjunker bergtäckningen till cirka 7 meter. 
Jordtäcket på dessa ställen varierar mellan 3 till 9 meter. 

Restriktioner på stomljud medför att borrning för salvor och injektering inte kommer att 
kunna genomföras nattetid när tunnelfronterna befinner sig under villaområdet. 
Gränsvärden för stomljud, buller, vibrationer och luftstötvågen anges i riskanalysen. 

Stomljud och vibrationer kommer kontinuerligt att mätas på byggnader ovanför och vid 
sidan av tunnelfronten. Resultatet av mätningarna kommer att styra borrnings- och 
sprängningsarbetena. 
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Sättningsuppföljning 

Kontrollprogram för uppföljning av sättningar och grundvatten anges i Vattendomen, 
[3]. 

Det finns risk att grundvattensänkningar uppstår på grund av tunneldrivningen för 
Törnskogstunneln. I dalsänkorna längs tunneln förekommer lera som enligt utförda 
undersökningar är överkonsoliderad. Trots överkonsolideringen finns risk för sättningar 
som kan ge upphov till skador på byggnader och övriga anläggningar. Inom aktuella 
områden har mätpunkter installerats på byggnader och i mark. Mätningarna påbörjades i 
juni 2002. Markpeglar och dubbar mäts en gång per kvartal. Vid en riskbedörnning har 
tre sättningskänsliga områden identifierats; lerområdena vid Solängsvägen, 
Vaxmoravägen och Båtmansvägen. För dessa områden görs bedömningen att en mer 
långvarig grundvattensänkning överstigande 1 meter kan få negativa konsekvenser. 

Kontroll av inläckande grundvatten i tunnlar 

Syftet med kontroll av inläckande grundvatten är dels att verifiera injekteringsresultatet 
dels att få underlag för tolkning av orsaken till omgivningspåverkan. 

Dammar anläggs i tunnlarna med ett inbördes avstånd om ca 200 meter. Vid 
mynningarna anläggs dammar ca 20 meter innanför respektive tunnelmynning. 
Mätning av volymen inläckande vatten kommer att utföras två gånger per månad (efter 
veckohelg), samt vid behov i samband med längre avbrott i bergdriften. 

Resultaten från denna kontroll analyseras tillsammans med grundvattennivåmätningar. 
Konstateras ett för stort inläckage kan det bli aktuellt med efterinjektering, i första hand 
med cement och mikrocement. 

Omgivande berg längs sträckan från södra tunnelmynningen till och med villa
bebyggelsen i Törnskogen, totalt en sträcka på cirka 1, 1 km, kommer att tätas enligt de 
riktlinjer som gäller för tätningsklass 1. Detta innebär att de högsta kraven på tätning 
gäller. På den resterande delen fram till norra tunnelmynningen, där ingen bebyggelse 
på sättningskänslig jord finns, kommer berget att tätas enligt de riktlinjer som gäller för 
tätningsklass 2. 

Vid tätningsklass 1 bedöms inläckningen beroende på tunnelns djup under 
grundvattenytan variera mellan 2-4 1/rnin, 100 m tunnel och vid tätningsklass 2 mellan 
3-6 1/rnin, 100 m tunnel. Vid behov skall tätning utföras enligt tätningsklass 1 i den del 
av tunneln som går under sjön Snuggan. 
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Recipient Fjäturen 

Vid drivning av tunnelns norra ände uppkommer byggdagvatten i tunneln som måste 
omhändertas. På grund av långa avstånd till närmaste spillvattenledning måste vattnet 
släppas till sjön Fjäturen efter behandling. Byggdagvattnet kommer att ledas mot sjön 
Fjäturen under ca tre månaders byggtid. Därefter finns ett öppet tunnelrör söderut till 
mellanpåslaget vid Gustavsbergsleden varifrån vattnet efter ca tre månaders byggtid kan 
ledas till kommunens spillvattensystem. 

Allt vatten leds genom tillfällig slam- och oljeavskiljning för att slutligen passera det 
permanenta avsättningsmagasinet med översilningsyta innan det når diket som leder till 
Fjäturen. Den permanenta anläggningens huvudsyfte är att behandla uppkommet 
trafikdagvatten i driftskedet men anläggs i ett tidigt skede av byggprocessen för att även 
betjäna byggdagvattnet. 

Kvävebelastningen på sjön Fjäturen får totalt under byggskedet inte överstiga 0,75 ton 
kväve som riktvärde, mätt på utgående vatten efter den tillfälliga reningsanläggningen. I 
kontrollprogrammet anges tre mätpunkter där provtagningar skall utföras. 

Provtagning på byggdagvatten skall ske en gång i veckan på samlingsprov under ett 
dygn och analyseras med avseende på pH, suspenderade ämnen, nitrat, ammonium, 
totalkväve och opolära alifatiska kolväten. 

Följande metaller skall analyseras en gång/månad: zink, kadmium, koppar, bly, krom, 
kvicksilver och nickel. Dessutom analyseras vattnet med avseende på P AH en gång per 
månad. 

Från södra tunnelmynningen och från mellanpåslaget vid Gustavsbergsleden leds 
byggdagvattnet från tunneln och vatten från etableringsytor till Käppalaverket via 
Sollentuna Vattens spillvattennät. Cirka 90 % av allt uppkommet byggdagvatten avses 
att ledas denna väg via tillfälliga behandlingsanläggningar med slam- och 
oljeavskiljning. Vägverket Region Stockholm har tecknat avtal med Sollentuna Vatten 
om nyttjande av spillvattennätet. 
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