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TUNNELPROJEKT I BANVERKETS PLANERING 

Karl-O . Sicking, civing SVR, planeringsdirektör 
Banverket, Stockholm/Borlänge 

Det nya Banverket 
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Som del i det trafikpolitiska beslutet 1988 de lade s 
SJ i en affärsrörelse, SJ, samt ett banverk (BV) som 
skulle driva och utveckla järnvägens infrastruktur. 
Därmed förstås banornas underbyggnad, broar och 
tunnlar, samt överbyggnad som sliprar, räler och 
växlar, samt de tekniska system som behövs, tex 
signal- kraft- och telesys~em. BV har därmed såväl 
planerings- som genomförandeansvar för nya järnvägar 
liksom drift, underhåll och reinvesteringar för 
befintliga banor. 

Banverket är ett högteknologiskt och delvis världs 
ledande företag med ca 6 700 anställda och ca 4 
miljarder i omsättning. Därav är ca 3 miljarder 
drift och underhåll och ca 1 miljard investeringar. 

SJ och övriga trafikutövare betalar sk banavgifter 
till staten för att nyttja spåren, ca 450 milj/år i 
fasta avgifter för lok och vagnar respektive ca 450 
milj/år i rörliga avgifter som är proportionella mot 
trafikproduktionen. För de s · k länsjärnvägarna 
beslutar länsstyrelserna om investeringar i 
konkurrens med övriga länstrafikobjekt medan BV 
äskar medel hos staten för satsningar på stomnätet . 

Riksdagens beslut innebar också att man skall satsa 
på järnvägen där den var utvecklingsbar ~ Tio 
miljarder skulle investeras de närmaste ' l0 åren bl a 
i helt nya projekt. BV skulle medverka till att 
minska järnvägens driftunderskott genom att med 
bättre infrastruktur utveckla järnvägen till ett 
modernt och konkurrenskraftigt transportmedel. 
Satsningarna skulle utgå från ett samhällsekonomiskt 
synsätt varvid BV skulle utveckla och stå för de 
nödvändiga kalkylerna. 

Banverket organiserades under generaldirektör en i 
dels ett huvudkontor som är under omlokalisering 
til l Borlänge, dels 5 banregioner med säte i Malmö, 
Göteborg, Stockholm, Gävle respektive Luleå. Där
under finns 21 bandistrikt under vilka sortera r 
lokala produktionsgrupper. En särskild industri 
division i Nässjö tar fram viss järnvägsspecifik 
materiel och ansvarar för bl a speciella spårbytes 
tåg m.m. Inom huvudkontorets tekniska avdelning 
finns bl a geoteknisk och bergteknisk kompetens. I 
görligaste mån sker en decentralisering och därmed 
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skapas underlag för en förstärkning av ban
regionernas tekniska kompetens. 

Investeringsplanering för 90-talet 

På regeringens uppdrag sker nu en långsiktig 
planering för drift, underhåll, re- och. ny 
investeringar fram till år 2000. Enligt erhållna 
direktiv skall planeringen inriktas mot en volym på 
ca 10 miljarder i 1989 års prisnivå på nyinveste
ringarna. Detta motsvarar inte de väl motjverade 
förväntningar som finns på nysatsningarna, bl a har 
behoven av SJ nyligen angivits till ca 40 miljarder 
och en total projektinventering omfattar ca 50 -70 
miljarder. Detta skall jämföras med den före 
delningen gällande nivån på ca 4-500 milj kr per år. 

Genom banregionerna har under 1989 sammanställts 
önskemål och gjorts regionala prioriteringar inom av 
huvudkontoret givna regionala ramar. Regionerna har 
därvid landat i att 18-20 miljarder är oundgängligen 
nödvändigt att satsa under 90-talet. Bedömningarna 
har därvid utgått från visioner om behov av ban 
standard inför 2000-talet för SJ fjärr- och gods 
trafik vartill kommer önskemål om utveckling av den 
regionala trafiken som Pågatåg, GL- och SL-tåg 
liksom nysatsningar som Bergslagspendel och UL-tåg. 

Beaktande den styrande planeringsramen har gjorts en 
Ansats 2000 för bannätet med följande innebörd. 
Stomnätet bör graderas upp till minst en basstandard 
som medger 130 km/h för lokdragna resandetåg och 
tillåten axellast på 22,5 ton vid 100 km/h. I 
triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö-Stockholm samt 
till Sundsvall, Dal.arna, Karlstad och runt Mälaren 
fram till Örebro/Hallsberg skall lokdragna tåg med 
160 km/h kunna tillåtas. Detta motsvarar 200 km/h 
med det nya aktivt lutande snabbtågsättet som 
beställts från ABB i 20 exemplar. Detta tas i drift 
under 1990 mellan Stockholm och Göteborg innebärande 
restid under 3 timmar. 

För närvarande bearbetas det inkomna materia let på 
BV planeringsavdelning och ett förslag till 
investeringsplan skall remissas till länsstyrelser, 
kommuner, SJ och andra trafikutövare under maj - okt 
varefter Banverket fattar beslut om planerna före 
slutet av år 1990. Planeringen är rullande genom 
omprövning vart tredje år. Samtidigt pågår en 
politisk diskussion om möjligheterna att finansie ra 
en kraftfullare utbyggnad än lovade l0 · miljarder 
varvid möjligheterna till alternativ finansiering 
skall utvecklas. Sålunda är tänkt att exempelvis 
Arlandabanan skall kunna bekostas utanför stats 
budgeten genom bidrag från exempelvis flygrese
närerna. Sådan särskild finansiering gäller redan 
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Pågående tunnelprojekt 
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För närvarande slutförs två stora och be t yde l seful la 
tunnelprojekt i sydligaste respektive nord l igaste 
Sverige. 

I Helsingborg görs en sammanlänkning (enkelspår) 
genom stadens centrala delar och en ny station ( 4 
spår) i huvudsak som betongtunnel och tråg. Genom 
Nuolja kommer Malmbanan till hösten 1990 erhålla en 
modern bergtunnel som ersätter den nästan 
hundraåriga äldre tunneln. Den blir 1432 m varav 292 
m som betongtunnel. Bergschaktet är ca 90 000 m3 och 
totalkostnaden är ca 120 Mkr. 

För Grödingebanan görs nu successivt upphandling av 
ett tiotal bergtunnlar med en sammanlagd längd på 
nästan 8 km varav ca 5,5 km för dubbelspår. Data 
framgår av särskild tabell. Längden varierar från ca 
50 m (Malmbro) till ca 1755 m under Lida fritids
område. Detta innebär att ca 655 000 m3 i fast volym 
skall sprängas och läggas upp i bank, krossas eller 
deponeras vilket ger ett betydande massöverskott. 
Dessa tunnlar kommer att utföras under åren 1990 
till 1992 enligt gällande tidplan. Dessa bedöms bli 
av relativt konventionellt slag med en area på 55 m2 
för enkelspår och 96 m2 för dubbelspår. 

Aktuella nya projekt: Hallandsåsen 

En intensiv projektering pågår för närvarande av 
tunnelen genom Hallandsåsen för Västkustbanan. 
Utredandet skall klarlägga om det skall bli enkel
eller dubbelspår samt om fördelar kan erhållas genom 
borrning av tunnlarna. 

Projektet avser en drygt 8 km lång tunnel från 
Förslöv till Båstad. Bergteknisk undersökning har 
utförts och plan- och profilläge skall justeras till 
bästa lösning. Projektet är av stor betydelse för 
såväl gods- som persontrafiken på banan där 
lutningarna idag kraftigt begränsar kapaciteten för 
såväl hastigheter som tågvikter. Med hänsyn till de 
massor som erhålls klarläggs också en ny dubbel
spårssträckning norr om åsen mot och förbi Laholm 
för att kunna lägga massöverskottet på rätt plats. 

Beroende av den slutliga anslagsramen kan byggandet 
påbörjas under något av åren 1991-1993. Total 
byggtid ca 4 år beroende på anslag och valet 
enkelspår/dubbelspår. 
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Tunnlar under Arlanda 

Arlandabanan är beteckningen på ett projekt som 
omfattar två ytterligare spår norrut från Stockholms 
central mot Rosersberg där ett dubbelspår skall 
avgrenas mot Arlanda och fortsätta förbi flygplatsen 
för att ansluta åter till Uppsalabanan vid Odensala. 
Under flygplatsen krävs tunnlar för att nå 
flygterminalerna och totala längden blir 5-6 km 
beroende av lösning enligt vad som nu utreds. 

Även själva stationen blir underjordisk med 
sannolikt fyra spår och t vå plattformar i berg. 
Passagen under Märstaån kan behöva utföras som 
betongtunnel men i övrigt bedöms bergkvaliteten som 
god. Kravet på ett ytligt stationsläge för att 
minimera avståndet plattform/incheckning vid flera 
terminaler för inrikes och utrikes resande gör att 
olika höjdlägen nu analyseras och ny teknik, 
exempelvis borrning, kan bli aktuellt. 

Projekteringen för Arlandabanan drivs nu så att en 
byggstart skall tekniskt kunna ske under 1991 och 
därmed ett färdigställande till årsskiftet 1995/96 . 
Banans totala kostnad be räknas nu vara ca 3,5 
miljarder plus de s ä r skilda terminalanordningarna 
vid Arlanda, Stoc kholm Nor d och vid Centralen. 

Getingmidjan i St ockholm 

Det mest ansträngda snittet fö r tågt r afiken i 
Sverige är idag mellan Stockholm Central och 
Årsta/Älvsjö. Där skall 20-25 tåg per riktning under 
rusningstirnrnen fram på ett dubbelspår. Eftersom 
ytterligare spår i ytläge kräver intrång bl a på 
Riddarholmen och ny bro över Årstaviken har även 
tunnellösningar översiktligt studerats. 

Därvid måste inslag ske redan i järnhöjd med 
Tornteboda, ny tunnel drivas under Vasagatan, under 
Strömmen och därefter föras upp på ny Ärstabro eller 
fortsätta som tunnel ända fram till Alvsjö bl a 
under Årstaviken. Kostnaderna blir därigenom mycket 
höga,ca 3-5 miljarder beroende på val av alternativ. 
Ytterligare lösningar behöver studeras somt ex 
dragningar direkt Liljeholrnen- Fridhernsplan 
- Karlberg vilket emellertid också innebär mycket 
långa tunnlar. 
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Många andra tunnelprojekt i framtiden 

Med hänsyn till de höga kraven på linjeföringen för 
en moderna bana samt behovet att gå gent och miljö
vänligt genom terrängen, blir tunnlar allt vanligare 
element i projekteringen. De flesta nya projekt som 
lanserats innehåller tunnlar av varierande längd. 
Utöver de större projekt som berörts ovan kan 
följande nämnas vilka med säkerhet blir aktuella 
under 90-talet: 

- Mälarbanan vid Stäkesön 
- Svealandsbanan vid bl a Strängnäs 
- Västkustbanan bl a söder om Kungsbacka 
- Göteborg-Oslo, flera avsnitt 

Andra banprojekt, som kan bli aktuella under senare 
delen av 90-talet, och som kräver mycket omfattande 
och dyra tunnelavsnitt är exempelvis tunnlar mellan 
Storvik och Falun (ca 700 Mkr), den sk 
Götalandsbanan, Botniabanan, Svealandsbanan tvärs 
Kilsbergen etc. 

Principiella synpunkter på tunnlar 

Moderna krav på linjeföring och miljö innebär att 
tunnellösningar blir alltmer nödvändiga. Man måste 
emellertid inse att detta är dyrbart och tunnlar bör 
egentligen om möjligt undvikas med hänsyn till 
kostnaderna. När inga andra möjligheter står till 
buds kan dock tunnlar innebära gena och smarta 
lösningar och är utan de problem som vägtrafikens 
tunnlar innebär med hänsyn till avgaserna. 

Även om järnvägstunnlar ger fördelar så innehåller 
de också problem. Visserligen blir de klimatskyddade 
liksom att risken för störningar i form av korsande 
djur, människor och fordon är borta, men kravet på 
säkerhet ökar. För långa tunnlar föreligger krav på 
särskilda installationer som skyddsräler, belysning 
och kanske sprinklersystern. De behöver också göras 
körbara för räddningsfordon med gummihjul även om 
riskerna för urspårning är mindre än på sträckorna 
utanför tunnlarna. Hur man än räknar så blir alltid 
transport på järnväg säkrare än på väg. 

Mer allvarligt är att underhållskostnaderna ökar, de 
dieseldrivna arbetsfordonen och miljön i allmänhet 
gör att tunnlar inte är populära arbetsplatser för 
våra banarbetare. 

Vidare utgör tunnlar inte särskilt populära inslag 
hos trafikanterna som helst vill njuta av vacker 
utsikt under den snabba, bekväma och säkra resan. 
Det alternativet vill vi också gärna bjuda järnvägs
trafikanterna istället för att trängas på vägarna. 
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GRÖDINGEBANAN 

TUNNLAR Enkelspår = ET 55m2 
Dubbel spår = DT 96m2 

Nr Namn Sektion Längd Volym 
m m fm3 

l.A,C, Björnkulla 17+170-17+850,ET 610 34.000 

l.B,D Björnkulla Dito 610 34.000 

2 . Tullingeskogl8+230-18+975,DT 745 70.000 

3 . Lida 23+730-25+485,DT 1755 165.000 

4. Malrnbro 25+950-25+000,DT 50 5.000 

5 . Karls lund 28+845-28+130,DT · 1285 125.000 

6. Kyrktorp 28+430-28+540,DT 110 10.000 

7 . Malrnsjö 29+000-29+900,DT 900 85.000 

8 . Kvedesta 39+300-39+800,DT 370 35.000 

9 . Lanaren 41+500-41+700,DT 200 20.000 

10. Gliasjön 41+900-43+500,ET 600 36.000 

11. Gliasjön 41+900-43+500,ET 600 36.000 

Dubbel spår 5.415 655.000 
Enkelspår 2.420 fm3 

Tunnel tot 7.835 meter 
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ANSATS 
2000 
enligt Banverket 

Fc:>rslag 
till !,tandard 

Enkel Kapacitets- Dubbel 
spår höjnöng spår 

---i-~-r--r--== Hög 

---+-1-t--t--== Bas 

------i----t--i"-t---== Låg 
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