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Om 
Norra länken
Norra länken är ett av Norra Europas 
största vägtunnelprojekt och kommer att 
sträcka sig från Karlberg till Värtan i Stock
holm när den är färdig. Den är viktig för att 
lösa regionens trafikproblem, men också 
en förutsättning för att bygga två nya stads
delar i vår snabbt växande storstadsregion. 

Idag har vi en situation där transpor
ter, ibland med farligt gods, körs på lastbil 
genom staden. Valhallavägen och Lidingö
vägen är särskilt drabbade. När Norra 
länken är klar kommer dessa transporter i 
stor utsträckning att köra i tunnlar under 
staden. Det blir också säkrare för bilisterna 
som slipper mötande trafik. 

Det här skapar en tryggare och trevliga
re miljö för gående och cyklister samtidigt 
som trafiken löper smidigare på många håll 
i Stockholms innerstad. 
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Norra länken har också en positiv inver
kan på miljön. När trafiken leds ner i tunn
lar minskar bullret samtidigt som luftkvali
teten förbättras. 

Norra länken är en förutsättning för byg
gandet av två nya stadsdelar i Stockholm. 
Den ena är Norra Djurgårdsstaden där cir
ka 10.000 bostäder och 30.000 arbetsplat
ser ska byggas. Den andra är Hagastaden, 
med bostäder, kontor och ett nytt universi
tetssjukhus. Det handlar om 5.000 bostä

der och 36.000 arbetsplatser.
När Norra länken öppnar kommer trafi

ken att flyta bättre. Det gör också att vi kan 
lita på att ambulans och andra räddnings
fordon kommer fram när något händer. 
Trafikleden blir då en mer säker, kapacitets
stark och miljövänlig europaväg.

Delen mellan Norrtull och Värtan öppnar 
för trafik 2015. Hela Norra länken blir körklar 
2017. 
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Norrtull till Värtan
• Förberedande arbeten påbörjades 2006.
• Norra länken öppnas för trafik 2015.
•  Projektet omfattar 44 entreprenader.
•  Kostnader: I löpande prisnivå är prognosen 11,8 miljarder kronor.
•  Vägbygget finansieras av staten till 75 % och av Stockholm Stad  

med 25 %. Projektet har beviljats 56,15 miljoner Euro i EU-bidrag. 

Karlberg till Norrtull
•  Norra länken-projektet utvidgades med sträckan Karlberg–Norrtull 2010.
•  Hela sträckan är färdigbyggd 2017.
•  Intunnling och breddning av Norra länken samt intunnling av Värtabanan.
•  Projektet omfattar 18 entreprenader. 
•  Kostnader: I löpande prisnivå är prognosen 5,4 miljarder kronor.
•  Vägprojektet finansieras av Stockholm Stad till 80 % och Trafikverket med 20 %. 
•  Överdäckningen av Värtabanan betalas av Stockholms Stad

FaKta
Till största delen går Norra 
 länken i tunnlar. Den totala 
sträckan är 5 km lång. Den 
längsta tunnelsträckan blir  
ca 4 km.
Trafikleden utformas med tre 
körfält i varje riktning; två 
körfiler och en fil för av- och 
påfarter. Trafikpåsläpp planeras 
till 2015. Ombyggnationen 
mellan Karlberg och Norrtull 
blir helt klar 2017.
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Visste du att:

...man för att bygga 
Norra länken kommer 
att schakta drygt en 
miljon kubikmeter 
berg och 400.000 
kubikmeter jord.

Norra länken tar sin början vid Värtan och ansluter där med E20 från 
Tallinn. Norra länken är en viktig förutsättning för den nya stadsdelen 
Norra Djurgårdsstaden, men också för att skapa en ny transportled för 
trafik och gods till och från hamnen. Tung trafik som kör genom staden 
har länge varit ett problem men när trafiken börjar rulla i Norra länken 
får vi bort tung trafik från Lidingövägen och Valhallavägen. Det skapar 
en bättre miljö både för gående och för cyklister.

Själva navet i Värtan är den nya trafikplatsen som byggs. Där knyts 
Norra länken samman med hamnen, det lokala vägnätet och Lidingövä
gen. För att underlätta transporterna från hamnen byggs en påfart till 
Norra länken under Lidingövägen. Från trafikplatsen fortsätter Nor
ra länken ovan jord fram till Ryttarstadion. Där går Norra länken ner i  
tunnel under mark och fortsätter sedan under LillJansskogen bort till 
Roslagstull, Frescati och Karolinska institutet och vidare ovan jord till 
Karlberg.

I Värtan har vi satsat mycket på utformningen av området. Infärgad 
betong, stenbeläggningar och planteringar ska göra området attraktivt. 

Den stora utmaningen i Värtan är att bygga med bibehållen trafikka
pacitet i ett område där cirka 40.000 bilar och dessutom spårtrafik pas
serar varje dygn. Förutom bilar måste även tågen på Värtabanan rulla 
under hela byggtiden. För att det ska fungera har järnvägen flyttats pro
visoriskt.

För att minska miljöpåverkan under byggnadstiden återanvänder 
vi schaktmassorna till utfyllnad i vägbygget. Närheten till järnväg och 
hamn gör också att en mängd transporter kan ske via tåg eller båt. 

Den nya trafikplatsen kommer att vara klar 2014, men tas inte i bruk 
helt förrän 2015 då Norra länken öppnar.

Vid Hjorthagen och Värtan
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Visste du att:

Baron Rålambs väg 
kommer endast att 
trafikeras av gående,  
cyklister och kollek-
tivtrafik.

Frescati
När Norra länken är färdigbyggd kommer trafik från Roslagsvägen inte 
längre att behöva köra genom Nationalstadsparken eller via Roslagstull 
för att komma till Värtan och  Norrtull. Istället leds trafiken ner under 
mark och får köra i tunnel  nästan ända fram. Anslutningen till Norra län
ken ligger strax söder om Stockholms universitet. 

Norra länken går under Nationalstadsparken och den nya trafikledens 
sträckning vid Frescati gör det också möjligt att få bort trafiken från Lill
Jansskogen. Idag är den väg som går genom det populära rekreations
området hårt trafikerad. Trafiken på Baron Rålambs väg och Björnnäs
vägen genererar inte bara buller och avgaser utan delar också skogen i 
två  delar. Genom att stänga av Baron Rålambs väg, och bara tillåta cyklar 
och kollektivtrafik, kommer området att bli ännu attraktivare som fri
luftsområde.

Frescati är ett hårt trafikerat område. Inte bara av bilar utan också av 
Roslagsbanan och tunnelbanan. För att kunna bygga upp och nerfarter 
till tunnlarna genomför vi provisoriska omläggningar på Roslagsvägen 
och omgivande gång och cykelvägar. Tunnelbygget påverkar alla trafi
kanter; gående, cyklister, bilister och kollektivtrafikanter. 



Norra länken går till största delen i tunnlar. Under Lill-Jansskogen går 
tunnlarna i berg och på marknivå finns knappt några synliga tecken 
på leden 30 meter ner i berget. Inne i tunneln strax före Roslagstull 
bygger vi nu en trafikplats med av- och påfarter i flera nivåer. Det är 

Tunnlarna under  
Lill-Jansskogen

10   Norra läNkeN



här under Albanoberget som Norra länken knyts ihop med Frescati 
och Värtan.

En av anledningarna till att Norra länken är ett komplicerat byg-
ge är att vi på flera platser korsar tunnelbanan. Allt arbete har skett 
under jord i form av borrning, sprängning, förstärkning och utlast-
ning av schaktmassor. Drygt en miljon kubikmeter schaktmassor har 
tagits upp ur de tre arbetstunnlar som tidigare byggts. Materialet har 
bland annat återanvänts i byggandet av Norra länken.

Nu när sprängningsarbetet är klart täcks väggarna med inkläd-
nadsduk och sprutbetong. Säkerhetssystem och belysning ska också 
vara på plats innan tunneln är färdig.
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Roslagstull
När Norra länken tas i bruk kommer det mesta att vara sig likt i Roslags
tull. Den enda förändringen i stadsbilden blir egentligen de två tunnel
mynningarna vid Roslagstullsrondellen som förbinder Roslagstull med 
Norra länkens tunnlar österut. Rondellen kommer att byggas om, men i 
stort sett vara sig lik. För att cykeltrafiken ska flyta smidigt kommer cy
kelbanan utmed Roslagsberget att passera under de två tunnelmynning
arna.

För att störa trafiken på Roslagsvägen under så kort tid som möjligt har 
vi här valt att bygga tunnlarna på ett annorlunda sätt. Vi börjar med att 
bygga de två tunnlarnas väggar. Det gör vi genom att trycka ner rör tätt 
intill varandra i marken som därefter fylls med cement. Efter det bygger 
vi taket ovanpå väggarna och gräver ut tunneln under mark.

Även om den här metoden är betydligt skonsammare för Roslagsvä
gens trafikanter så måste Roslagsvägen tillfälligt flyttas under bygget. 
När bygget är klart läggs trafiken tillbaka till Roslagsvägen och vi an
lägger åter cykelbanor på båda sidor om vägen.

Visste du att:

Det vatten som läck-
er in i tunneln när den 
byggs, pumpas efter 
egen rening till re-
ningsverket vid Hen-
riksdal. kontroll av 
vattnets kvalitet och 
att ledningsägarens 
krav efterlevs sker ge-
nom att prover tas en 
gång i veckan.
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Bellevueparken
Bellevueparken är en del av Nationalstadsparken och ett populärt rekrea
tionsområde för stockholmarna. Även om bygget kommer att innebära 
ingrepp i Nationalstadsparken under byggtiden kommer den historiska 
parken med sin 1700talskaraktär att vara helt återställd när tunneln tas 
i trafik 2015. 

Det här ställer stora krav på tunnelbygget och innebär till exempel att ar
betet bara får ske på väl avgränsade platser så att arbetsmaskiner inte av 
misstag skadar parken. 

Stora insatser har gjorts för att säkra att ett antal vackra gamla lindar 
inte ska komma till skada. Träd som fällts kommer också att ersättas med 
nya.  

I Bellevueparken passerar tunneln norr om WennerGren Center ge
nom Brunkebergsåsen och under Bellevueberget. Brunkebergsåsen är 
en grusås. Här byggs tunneln från markytan. Jord och sten schaktas bort, 

Visste du att:

det i Norra länken 
kommer att finnas 
200 impulsfläktar, 
90 nödutgångar och 
en Va-station med 
rening för dagvatten 
och tvätt-/spolvatten.
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därefter byggs en betongtunnel som täcks över. Genom Bellevueberget 
byggs en bergtunnel.

En stor utmaning är att Norra länken byggs så nära Värtabanan och fors
karbostäderna i WennerGren Center. För att vi av säkerhetsskäl inte ska 
tvingas stanna tunnelarbetet varje gång ett tåg passerar, har järnvägsspå
ret byggts in i en skyddsbur på den här sträckan. För att de boende i fors
karbostäderna ska störas så lite som möjligt under byggtiden har fönster 
bytts ut och en tillfällig bullerskärm byggts.
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Norrtull
Vid Norrtull är bygget av Norra länken väldigt påtagligt. Här bygger vi 
en sexfilig motorväg på en av Sveriges mest trafikerade platser samtidigt 
som Värtabanan passerar rakt genom arbetsområdet. Den stora utma
ningen här är att bygga utan att störa varken biltrafik eller tågtrafik. När 
trafiken börjar rulla 2015 kommer den nya trafikleden knappt att påver
ka stadsbilden alls. Eftersom den dras i tunnel kommer tunnelmynning
arna att vara det enda som påminner om Norra länkens framfart i områ
det. 

Anslutningarna till Uppsalavägen kommer att ligga strax intill Euge
niatunnelns mynning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dit kommer 
Norra länken genom tunnlar som sprängts under och bredvid sjukhuset. 
På så vis kommer trafik som ska norrut från till exempel Roslagsvägen 
och Värtan, inte längre behöva passera Norrtull.

Men det är inte bara under jord arbetet sker. Den största förändringen 
är den cirkulationsplats som ska byggas vid Norrtull och kommer att ha 
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anslutningar till Norrtullsgatan, Norra stationsgatan, Sveavägen, Uppsa
lavägen och Norra länkens tunnlar. Bygget har också inneburit att vi rivit 
Värtabanans gamla bro. En ny ska byggas och den kommer att passera 
rakt över cirkulationsplatsen.

Det blir ett grönare och trevligare Norrtull för boende, gående, cyklis
ter, kollektivtrafikanter och bilister i området. Nya cykel och gångbroar 
kommer att göra det lättare för människor att ta sig till Hagaparken och 
Brunnsviken. 
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Norra Stationsområdet har länge varit ett ingenmansland som skiljer 
Solna från Stockholm. 

Nu ska området rustas upp och en ny stadsdel, Hagastaden, anläggas 
så att Stockholms innerstad kan växa. På så vis knyts också Stockholm 
och Solna samman. Här byggs bostäder, lokaler för forskning och för fö
retag inom life scienceområdet. Visionen är att Stockholmsregionen ska 
vara en vetenskapsstad i världsklass år 2025. Två nya parker kommer att 
anläggas. De knyter ihop Norra stationsområdet med Hagaparken.

Bygget av Norra länken är en förutsättning för denna förvandling. Ge
nom att nuvarande Norra länken (E4/E20) och Värtabanan däckas över 
skapas utrymme för den nya stadsdelen. Överdäckningen görs från Norr
tull och fram till strax väster om Solnabron.

Överdäckningen minskar också bullret i ett område som tidigare varit 
hårt drabbat.

E4/E20, nuvarande Norra länken, är idag hårt belastad, särskilt i rus
ningstrafik. Det är den enda motorväg som binder samman norra och 
södra stockholmsregionen. När Stockholm växer ökar belastningen på 
vägarna ytterligare. För att undvika köbildning och långsam trafik i tunn
larna, bygger vi ut Norra länken. Det gör vi genom att flytta av och på
farter utåt så att fler körfält får plats, samt bygga nya broar över spårom
rådet vid Tomteboda. 

Detta är ett enormt byggprojekt och under byggtiden blir det en del 
buller. Det är också en stor utmaning att bygga i ett så trafikerat område. 
För att vi ska kunna tunnla in Norra länken måste den tillfälligt flyttas 
i riktning mot innerstan och Norra Stationsgatan. När intunnlingen är 
klar kan trafiken flyttas tillbaka till den nya sträckningen. Sträckan kom
mer att vara klar i södergående riktning till 2015. I norrgående kommer 
det att dröja till 2016. 

Mellan Karlberg och Norrtull
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torsplan

Norrtull

Wenner-Gren Center
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Det är säkert att köra i en tunnel. Här 
slipper bilisterna mötande trafik och vä
der och årstider påverkar inte väglaget så 
mycket. 

Men i en tunnel finns det inte någon 
stadsbild eller landskap som skapar varia
tion och hjälper föraren att orientera sig. 
Därför är det viktigt att utforma miljön i 
tunneln så att det skapas kännetecken och 
landmärken som gör att trafikanterna kän
ner sig trygga. Det är något vi lagt stor vikt 
vid när vi utformat Norra länken.

Det är framför allt vid Norra länkens sju 
trafikplatser som vi skapar kännetecken. 
Med färgat ljus i tunneltaket, en bild utef
ter väggarna och en installation på väg
gen i fonden där tunnelrören delar sig, ska 
varje plats få en egen identitet som gör att 
trafikanterna ska hitta rätt. När vi utformat 
dessa kännetecken har vi tagit fasta på den 
natur som finns i Stockholm. Det handlar 

om vattnet, som gör Stockholm till en av 
världens vackraste huvudstäder. Vintern 
som ger vidd och ljus. Vassarna i de lång
grunda vikarna. Skogen som blev park med 
norra Europas största bestånd av ekar. 
Ängen, som beskrivs i sången ”Fjäril´n 
vingad syns på Haga…”. Och människan 
som befolkar staden.

Form och funktion
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Vattnet
Här är taket belyst med blått ljus och ut
efter väggen finns en bild av vatten som 
ger en blå känsla. Mellan körbanorna 
finns en vattenyta som belyses med star
ka strålkastare så att taket badar i vatten
reflexer. En vit båtform svävar mellan 
körbanorna och ljuset leker på de välvda 
ytorna.

Vintern
Taket är mörkt, små ljuspunkter lyser som 
snöflingor i natten. På väggen syns bilden 
av ett snölandskap, och i fonden ligger ett 
stort snöklot. Ett frysaggregat ger rimfrost 
på stålklotets yta som gnistrar i skenet från 
en strålkastare.

Vassen
Taket badar i ett gulgrönt ljus och på väg
gen finns en bild av vass och en svan. På 
ytan mellan körbanorna står hundratals 

vasstrån; stora plexiglasrör i gula och grö
na färger. Ljus leds upp i plasten som lyser 
upp vipporna och hela formationen gungar 
när stora fordon dundrar förbi.

skogen
Platsen vilar i höstfärger och bilder av träd 
flankerar vägen. Ett stort träd i stål bär upp 
taket och ljuspunkter från bilstrålkastarna 
rör sig längs de blanka ytorna.

Ängen
Grönt och blått ljus i taket ger rummet vår
känsla och en bild av ängsblommor finns 
utefter väggen. Högt över vägbanan svävar 
stora fjärilar i praktfulla färger.

Människan
På de två trafikplatserna vid Norra Station 
är temat ”Människan”, en koppling till Ka
rolinska Institutet och de forskningsinstitu
tioner inom humanmedicin som finns där.

Väggslitsar med 
animerat glas.

snöramp

stort snöklot

Väggslitsar med 
animerat glas.

Mörkt tak med små ljuspunkter
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En trafikled i tunnel är inte bara en väg ge
nom berget. För att den ska vara trafiksäker 
och behaglig att köra i krävs också att den 
förses med avancerad teknisk utrustning. 
Det handlar om belysning, ventilationssys
tem, styrbara trafikskyltsystem och olika 
typer av teleutrustning.

Belysning 
Belysningen i tunnlarna är placerad så att 
du som kör ska få bra ljus, men också väg

ledning när vägen svänger. Det är också 
viktigt att man som bilist inte störs när 
man kör in i tunneln och dagsljuset ersätts 
med konstgjort. Därför placeras förstärkt 
belysning vid infarterna, för att ge en lång
sam anpassning från dagsljuset till det 
konstgjorda ljuset i tunneln.

I tunnlarna finns också nödbelysnings
armaturer. Nödbelysningen, liksom alla 
styr och säkerhetssystem, strömförsörjs 
från batterier och fungerar även vid ström
avbrott.

trafikövervakning
Trafiken i tunnlarna övervakas av kameror 
och datorer som utför avancerad signal
behandling.  Med hjälp av styrbara väg
visningsskyltar kan trafiken ledas om vid 
störningar och varna för köer och eventu
ella hinder i trafiken. Med hjälp av bom
mar kan hela tunnelsystemet, eller delar av 
det, stängas av för underhålls arbeten eller 

Tekniska installationer 
i Norra länken
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vid olyckor. Dessutom finns styrbara infor
mationstavlor med textbesked till trafikan
terna.

Bra luft
För att luften i tunnlarna ska vara bra ven
tileras tunnlarna och frisk luft tillförs via 
infarterna och tilluftsschakt. Den förore
nade luften lämnar tunnlarna via ventila
tionstorn. För att fläktarna ska fungera op
timalt styrs de av ett avancerat mätsystem 
som registrerar föroreningshalter, sikt och 
lufthastighet.

Hantering av vatten
Vatten från vägbanor samlas in och pumpas 
till en reningsanläggning innan det släpps ut.

Pumpstationer och reningsanläggning 

är primärt dimensionerade för att ta hand 
om regn från kraftiga skyfall och tvättvat
ten men ska även säkert och miljömässigt 
kunna ta hand om eventuella utsläpp av 
farliga vätskor eller förorenat vatten från 
brandbekämpning.

Återutsändning av radio
Eftersom radiosignaler från ytan inte når 
ner under mark är tunnlarna försedda 
med antennsystem och utrustning för 
återutsändning av radio och mobiltele
foni. Än viktigare är att återutsändning 
av räddningstjänstens radiokanaler fung
erar. Polis, brandkår och ambulans har full 
täckning för sina radiosystem i tunnlarna. 
Radiosystemen strömförsörjs från batte
rier och fungerar även vid strömavbrott.



Om olyckan är framme är tunnlarna ut-
formade för maximal säkerhet. Därför 
är tunnlarna försedda med omfattande 
säker hetsutrustning. 

trasigt fordon
Fordon som stannat i tunneln upptäcks 
automatiskt med hjälp av kameror. Då 
kan trafikledningscentralen snabbt 
varna övriga trafikanter med hjälp av de 
styrbara skyltarna och dirigera Vägas-
sistans till platsen. Den drabbade fö-
raren kan sitta kvar i bilen eller gå till 
närmaste hjälprum. I hjälprummet finns 
informationstavlor, hjälptelefon och 
handbrandsläckare.

Bilbrand
En mängd säkerhetssystem aktiveras 
om ett fordon skulle börja brinna i tun-
neln. Rök känns av med kameror, värme 
med värmedetektorer och fläktar i tunn-
larna aktiveras för att kontrollera rök-
spridningen. Tunnlarna töms på trafik 
och inga nya fordon släpps in. I hjälprum 
finns handbrandsläckare och hjälptele-
foner. I trafiktunnlarna finns även vat-
tensprinklersystem för att begränsa en 
eventuell brand. 

utrymning
Om en olycka blockerar tunneln kan fö-
rare och passagerare utrymma via ut-

Maximal säkerhet
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rymningsvägar. Där finns hjälprum och 
brandslussar, och i de fall utrymningsvä-
garna innehåller trappor eller brantare 
lutningar, finns säkra platser, så kallade 
räddningsrum. Där kan trafikanter stanna 
och invänta hjälp från räddningstjänsten. 
I räddningsrummen finns telefoner, kame-
ror och högtalare så att trafikanterna kan 
komma i kontakt med en trafikledare på 
Trafik Stockholm.

strömförsörjning och datakommunikation
Alla de uppräknade systemen som till-
sammans möjliggör en säker och trev-
lig miljö i tunnlarna strömförsörjs via 
ett mycket säkert elkraftsystem. Det är 

uppdelat i 13 olika områden som var för 
sig är fristående och har dubbla inkom-
mande elkraftmatningar. Varje område 
strömförsörjs från ett eldriftutrymme 
som också innehåller batterier och ut-
rustning för avbrottsfri kraftmatning. 
Vid ett eventuellt fel på en matning fort-
sätter alla säkerhetssystem att fungera 
tills överkoppling sker till den andra 
matningen. Batterierna klarar att försör-
ja tekniken i minst en timme vid ström-
avbrott.
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Kontaktinformation
Åse Malm, informationsansvarig,
Tel. 08-627 41 20, ase.malm@trafikverket.se

Michael Lundborg, externa kontakter
Tel. 070-384 01 01, michael.lundborg@trafikverket.se

Björn Terstad, projektchef 
Tel. 08-757 66 76, bjorn.terstad@trafikverket.se

Lars Lilja, bitr. projektchef för delen Karlberg–Norrtull, projektledare Norrtull
Tel. 08-757 66 75, lars.lilja@trafikverket.se

Martin Hellgren, projektledare för Värtan och Frescati
Tel. 08-757 69 64, martin.hellgren@trafikverket.se

Lena Backe, projektledare för tunnlarna under Albano och Lill-Jansskogen
Tel. 08-757 68 38, lena.backe@trafikverket.se

Anders Liwendahl, projektledare för Roslagstull och Bellevue
Tel. 08-627 41 81, anders.liwendahl@trafikverket.se

Håkan Andersson, projektledare för tunnlar inom delen Karlberg–Norrtull
Tel. 08-757 68 57, hakan.andersson@trafikverket.se

Dick Gahnberg, projektledare för ytvägnätet inom delen Karlberg–Norrtull
Tel. 08-757 68 05, dick.gahnberg@trafikverket.se

Tor Thomassen, projektledare för installationer och gestaltning
Tel. 08-757 68 92, tor.thomassen@trafikverket.se
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Information om 
projektet 

Vägverket strävar efter att ha en god dialog med dem som berörs av Nor
ra länken och kommer regelbundet att informera om hur projektet fort
skrider och vilka störningar som kan uppstå. Verksamheter, boende och 
trafikanter har tillgång till flera informationskanaler:

•    Vägverkets hemsida www.vv.se/norralanken
•    Informationsmöten för boende
•    Informationsblad till berörda hushåll
•    Möjlighet att beställa nyhetsbrev, genom www.vv.se/prenumerera
•    Information om samtliga upphandlingar och entreprenader finns 

på www.vv.se/upphandling
•    Öppet hus med visning av bygget
•    Annonser i dagspress om bland annat trafikomläggningar
•    Sms-tjänst för sprängvarning
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Trafikverket, 171 73 Solna, Besöksadress: Sundbybergsvägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se/norralanken

EurOpEISkA uNIONEN
Delfinansierat av TEN-T
Transeuropeiska 
nätverk för transporter 


