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1000 ÅRSARBETEN INOM TUNNELDRIVNING I BOTNIABANAN 
ÅREN 2003 och 2006 

Kenneth Nordstrand och Bo I. Karlsson, Botniabanan AB, Örnsköldsvik 

Bakgrund och nuläge 

Projektet Botniabanan omfattar byggandet av 190 km ny enkelspårig höghastighets
järnväg från Nyland i Ådalen till Umeå. Banverket planerar och Botniabanan AB finan
sierar och bygger järnvägen. Järnvägen dimensioneras för hastigheter upp till 250 km/h 
och axellaster upp till 30 ton. 

Byggandet startade år 1999 på en cirka 20 km lång sträcka mellan Örnsköldsvik och 
Husum. Hittills har anläggningsarbeten utförts i ett tjugotal entreprenader till ett totalt 
värde om drygt 600 MSEK inom det avsnittet. 
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Figur 1. Dagsläge Botniabanan 

Banverkets planeringsarbete för sträckan 
från Nyland i söder till Örnsköldsvik har 
slutförts, det vill säga järnvägsplaner har 
fått laga kraft. Avsnittet omfattar cirka 
80 km järnvägslinje. 

Tillåtlighet för den drygt 30 km långa 
sträckan Husum - Nordmaling gavs i 
slutet av maj och berörda planer har nyli
gen varit utställda för myndigheter och 
allmänhet. Byggandet beräknas starta i 
början av år 2004. 

Tillåtlighetsbehandlingen av sträckan 
Nordmaling - Umeå hanteras nu på 
EU-nivå med anledning av att banan 
i detta avsnitt föreslås passera genom 
ett Natura 2000-område. Om yttrandet 
från EU blir positivt och regeringen däref
ter ger tillåtlig het under 2003 till byggan
det av sträckan, så beräknas byggandet 
kunna starta i början av år 2005. 

Enligt den tidplan som fastställdes 2001 skall banan tas i drift hösten år 2008 och 
den kostnadsberäknades till 10,9 miljarder kr. I beloppet ingår en drygt 10 procentig 
kostnadsökning på grund av tillämpningen av den nya miljöbalken. 

Hittills har totalt knappt 15 procent av projektet upparbetats inklusive kostnaderna för 
Banverkets planering och marklösen. För byggandet är motsvarande andel 8 procent av 
beräknad byggkostnad. Av totalt 24 km spårtunnel har hittills sprängts 4 km. 
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Kommande tunnelobjekt 

Berggrunden i Botniabanans södra avsnitt, där merparten av tunnlarna skall byggas, består 
till största delen av metagråvacka med en tryckhållfasthet på ca 150 MPa samt till viss del 
av sedimentgnejs med tryckhållfasthet på runt 200 MPa. Tätheten i berget är i allmänhet god 
med en låg konduktivitet mellan 10-1 - 1 o-s och är således bra för tunnelbyggnad . 

Under 2003 planeras bland annat följande större tunnelprojekt att upphandlas och påbörjas: 

1. Åskottstunneln 
Åskottstunneln är belägen strax norr om järnvägsbron över Ångermanälven som också ingår 
i projektet. Den omfattar 3 200 meter spårtunnel (70 kvm) och 2 200 meter servicetunnel 
(25 - 30 kvm). På en sträcka av cirka 50 meter har vi en krosszon med låg bergtäckning, 
cirka 4 - 5 m, som kräver förförstärkning i form av förbultning. (Fig. 2) 
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Figur 2. Askottunneln - tågpunkt 

2. Namntalltunneln 
Namntalltunneln och Björnbölestunneln ligger i banans högsta avsnitt. Banan passerar 
här på 230 meter över havet och Björnböleshöjdens topp ligger cirka 400 meter över 
havet. Namntalltunneln omfattar 6 000 meter spårtunnel, 6 000 meter servicetunnel samt 
eventuella tillfartstunnlar. Täckningen uppgår till över 150 meter som mest. (Fig. 3) 
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Figur 3. Namntallhöjden och Björnbö/eshöjden - profil höjdpunkt. 

3. Björnbölestunneln 
Björnbölestunneln omfattar 5 200 meter spårtunnel, lika många meter servicetunnel samt 
eventuella tillfartstunnlar. Förskärningen i norra änden av tunneln ger en stor dagöppning. 
Tunnelpåslaget kan alternativt flyttas norrut och då reduceras förskärningens storlek. Detta 
alternativ kräver en omfattande förförstärkningsinsats. (Fig. 4) 

Norra förskärningen Björnbölestunneln 
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Figur 4. Björnbölestunneln - förskärning 
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4. Varvsbergstunneln 
Varvsbergstunneln är belägen mitt i Örnsköldsvik, närmare bestämt i samma berg som 
Örnsköldsviks hoppbackar och Peter Forsberg "Foppas" golfbana är uppförda på. Varvsbergs
tunneln omfattar 2 200 meter spårtunnel och 1 200 meter servicetunnel. (Fig. 5) 
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Figur 5. Varvsberget - profil 

5. Åsbergstunneln 
Åsbergstunneln är som Varvsbergstunneln belägen i centrala Örnsköldsvik och går bland 
annat rakt under sjukhuset. En befintlig järnvägstunnel kommer delvis att kunna utnyttjas efter 
upprymning. Åsbergstunneln omfattar 1 000 meter spårtunnel och 300 meter servicetunnel. 
(Fig. 6) 
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Figur 6 Asbergstunneln - sektion upprymning. 
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Resursbehov 

Under perioden 2003 - 2006 kommer drivningen av Botniabanans tunnlar att intensifieras. 

Ådalsbanan ska tidsmässigt samordnas med Botniabanan och därför kommer en del av 

Ådalsbanans tunneldrivning att pågå samtidigt som Botniabanan. 

Totalt kommer i Botniabanan att produceras cirka 40 km bergtunnel, varav 24 km är spårtun

nel med en tvärsnittsarea av cirka 70 kvm. Resterande utgörs av service- och tillfartstunnlar 

med en mindre area. 

Hittills har 4 km bergtunnel producerats i Botniabanan. Under perioden 2003 - 2006 ska cirka 

20 km spårtunnel och 15 km servicetunnel produceras och det motsvarar en bergvolym om 

drygt 1 800 000 teoretiskt fasta kubikmeter (tfm3). 

En bedömning utifrån den årliga sprängämnesförbrukningen inom anläggningssektorn ger att 

10 - 15 Mm3 ovan- och underjordsberg årligen losshålls i Sverige. Volymen är baserad på 

statistik från de senaste fem åren. 

Botniabanan kräver under den mest intensiva perioden, som infaller 2004 och 2005, en 

produktionskapacitet på 700 000 tfm3/år underjordsberg vilket motsvarar 5 - 7 procent av 

ovan angivna årsvolym. 

När ovanjordsberget räknas får vi att Botniabanebygget kommer att stå för cirka 15 procent 

av årsvolymen. För genomförandet kommer således att krävas betydande resurser av såväl 

maskiner som yrkesarbetare. 
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