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En trafi kled planeras och byggs

En trafi kled planeras. Många kommer att få 
nytta av den och välkomnar projektet. Några 

får känna av olägenheter under byggtiden och kan-
ske också av trafi ken när leden tagits i bruk. Det är 
oundvikligt att omgivningen under byggtiden störs 
av buller, vibrationer, luft- och vattenföroreningar 
och tunga transporter. Arbetsplatser kan – tillfälligt 
– inkräkta på parkmark och framkomligheten på 
lokala vägar kan bli begränsad. 

Vägverket strävar efter att besvären ska bli så små 
som möjligt. Under hela planerings- och bygg-
processen - men också därefter - för Vägverket en 
dialog med myndigheter, företag och enskilda. 
Information skickas ut, samråd och utställningar 
anordnas och förhandlingar sker om intrång och 
eventuella ersättningar för skador. 

Denna broschyr har två syften. Under planerings-
tiden ska den underlätta för läsare att förstå vad 
som beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning och 
vägutredning. Den ska också förbereda berörda, de 
som bor och är verksamma nära ett vägbygge, på 
hur omgivningen kan påverkas under själva bygg-
tiden.

Vägverket beskriver här olika arbetsmoment som 
kan bli aktuella när en trafi kled ska byggas, vilka 
störningar som kan uppkomma under byggtiden 
och hur de kan begränsas. Vägverkets mål är att 
skapa ett säkert, effektivt och tillgängligt väg-
transportsystem. Med god planering kan också 
transportsystemets negativa inverkan, i form av  
intrång i natur- och kulturmiljöer, begränsas. 

  Att planera en större trafi kled kan ta fl era decennier sid 4

  Störningar och olägenheter som kan uppkomma sid 6

  Så arbetar Vägverket för att minska störningar sid 8

  Först ordnas ett etableringsområde sid 9

  Vägbyggen sid 10

  Allmänt om tunnelbyggen sid 12

  Bergtunnel sid 14

  Betongtunnel sid 18

  Tunnel under vatten sid 19

  Broar sid 20

  Transporter och lagring sid 21

När byggtiden är slut – återställande   sid 23
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Att planera och bygga en 
större trafi kled kan ta 
fl era decennier EtEtE t väl fungerande trafi ksystem är en för en för en f rutsärutsäruts tt-

ning fEning fE öning föning f r kontakter människor emellan, fönniskor emellan, fönniskor emellan, f r trans-
porter av olika slag och ytterst föporter av olika slag och ytterst föporter av olika slag och ytterst f r tillväxt och växt och vä älfälfälf rd. 

Ett trafi ksystem kan effektiviseras på fl era sätt. 
Enligt regeringsbeslut arbetar Vägverket i sin pla-
nering efter en fyrstegsprincip som syftar till att 
utveckla trafi ksystemet mot ökad framkomlighet, 
tillgänglighet och trafi ksäkerhet, hushålla med 
resurser och samtidigt minska trafi kens negativa 
effekter på ett för samhällets totalt sett bästa sätt. 
Enligt fyrstegsprincipen ska både enkla och mer 
genomgripande lösningar prövas, vilket innebär 
att olika sätt att förbättra trafi ksystemet kan an-
vändas:

En ombyggnad av en vägkorsning som medger bättre 
framkomlighet och ökad trafi ksäkerhet kan vara ett sätt att 
förbättra trafi ksystemet med måttliga intrång i miljön.

När kollektivtrafi kens tidtabeller anpassas efter människors 
resebehov kan bussar och tunnelbanetåg utnyttjas effektivt.
När kollektivtrafi kens tidtabeller anpassas efter människors 

En ombyggnad av en vägkorsning som medger bättre 

En samhällsplanering som gör att avstånden blir måttliga mellan 
bostäder och arbetsplatser och som ger kollektivtrafi ken företräde 
kan påverka transportbehovet. 

En samhällsplanering som gör att avstånden blir måttliga mellan 

Ibland krävs större satsningar för att på ett effektivt sätt lösa 
dagens och morgondagens framkomlighetsproblem.

1. Kan man påverka transportbehovet   
 och val av transportsätt?

2. Finns det åtgärder som kan ge    
 effektivare utnyttjande av befi ntlig infra-  
 struktur och fordon?

3. Kan man göra begränsade ombyggnader?

4. Behövs nyinvesteringar och större    
 ombyggnader?

Att bygga en ny väg behöver alltså inte 
vara det enda eller första alternativet. När 
åtgärder inom stegen 1-3 inte räcker, blir 
det aktuellt med mer omfattande nyinves-
teringar. Innan en väg byggs har således 
många alternativa lösningar prövats och 
värderats. Att arbeta efter fyrstegsprincipen 
innebär att alltid sträva efter att välja den 
mest effektiva åtgärden.

Ibland krävs större satsningar för att på ett effektivt sätt lösa 
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Under en mångårig arbetsprocess växer trafi klösningen successivt fram.Under en mångårig arbetsprocess växer trafi klösningen successivt fram.

Från förstudie till byggstart
Först genomförs en föföf rstudie för att inventera och 
klarlägga förutsättningarna för ett vägprojekt och 
ge underlag för ett beslut att gå vidare. Därefter 
görs en vägutredningägutredningä  som mer konkret beskriver gutredning som mer konkret beskriver gutredning
de alternativ som är möjliga och projektets miljö-
konsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB) ska granskas och godkännas av länsstyrel-
sen. Miljökonsekvensbeskrivningen har fokus på 
vad som händer när en trafi kled väl har tagits i bruk 
men i beskrivningen ska också ingå en redovisning 
av vad som sker under byggtiden (se sid 8).

Efter länsstyrelsens granskning behöver miljökon-
sekvensbeskrivningen eventuellt kompletteras.  
Slutligen ska vägutredningen ställas ut och - om  

det är en större trafi kled - skickas till regeringen 
för tillåtlighetspråtlighetsprå övning. Om regeringen tillåter 
att projektet fortskrider utarbetas en arbetsplan
för trafi kleden som sedan utvecklas i en bygg-
handling. Sedan upphandling skettupphandling skettupphandling startar  
bygget.

Under hela processen för Vägverket en dialog 
med de människor och andra berörda som påver-
kas av byggarbetet. Ett antal samråd genomförs i 
former som beskrivs i väglagen. Dessutom kartläg-
ger Vägverket vilka konsekvenser som kan uppstå 
både under byggtiden och när vägen tagits i bruk, 
informerar och förbereder berörda på vad som 
kommer att ske och förhandlar om vissa intrång 
och olägenheter som berättigar till ersättning.  

De olika processerna från förstudie till bygge.De olika processerna från förstudie till bygge.
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EnEnE  trafi kled kan dras på många sänga sänga s tt. Den kan gå tt. Den kan gå tt. Den kan g
pEpE å markytan – eventuellt nedsämarkytan – eventuellt nedsämarkytan – eventuellt neds nkt eller på väg-äg-ä

bank - i tunnel eller på bro. 

När en väg ska byggas uppkommer alltid stör-
ningar i olika omfattning. Här beskrivs de tillfäl-
liga olägenheter som i regel uppkommer under 
byggtiden och hur Vägverket arbetar för att göra 
störningarna så små som möjligt. 

Intrång på fria ytor

Ett vägbygge medför alltid permanent intrång på 
fria ytor för själva vägsträckningen samt tillfälliga 
intrång för etableringsplatser. De ytor som påver-
kas tillfälligt under byggtiden återställs (se sid 23). 

Buller

En vägarbetsplats alstrar ljud av olika slag. Det 
ljud som kan uppfattas som störande är framför 
allt buller från pålning och spontning – d v s när 
stålprofi ler drivs ner i marken för att skydda en 
nedsänkt arbetsplats (se sid 18) - samt borrningar 
inför sprängningar. Själva sprängningen medför en 
mycket kortvarig störning. 

Arbetsplatser på marken alstrar framför allt luft-
buret ljud. Underjordiskt arbete – borrningar 
och sprängningar – alstrar stomljud när vibratio-stomljud när vibratio-stomljud
ner fortplantas via berg till byggnadsstommar och 
därefter till luften och människor som vistas i en 
byggnad. Stomljud förekommer främst när berg-
tunnlar byggs (se sid 14).  

Lokala hälso- och miljövårdsförvaltningar sätter 
regler för när störande arbete får utföras i bebodda 
områden. När det inte fi nns människor eller verk-
samheter i närheten kan arbete pågå i fl era skift 
såväl vardag som helgdag.

Exempel på riktvärden för högsta bullernivå 
inomhus som lokala hälso- och miljövårdsförvalt- 
ningen kan ange. Dispens för högre nivåer under 
kortare tidsperioder kan förekomma.

Vardagar  07-18 Vardagar  07-18 V 45 dB(A)

Kväll (vardagar)  18-22 40 dB(A)

Natt  22-07 
samt lördag, söndag, helgdag 25 dB(A)

När man borrar eller spränger i berg fortplantas både vibrationer 
och stomljud genom berget och i stommen på de byggnader som 
fi nns i närheten. Kombinationen av vibrationer och stomljud 
kan kännas påfrestande.

När en väg ska byggas uppstår buller, särskilt i inledningsskedet När en väg ska byggas uppstår buller, särskilt i inledningsskedet 
när man måste schakta, sponta och ibland spränga.

När man borrar eller spränger i berg fortplantas både vibrationer 

Störningar och 
olägenheter som 
kan uppkomma
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Trafi kstörningar

Ett vägbygge alstrar i 
sig omfattande behov 
av transporter. 
Dessutom skapar 
själva arbetsplatsen en 
”barriär” som kan 
skära igenom befi nt-
liga vägar. Vid väg-
byggen i tätbebyggda 
områden, också vid 
ombyggnad av befi ntliga vägar, behövs därför ofta 
omfattande trafi komläggningar. Det är därför 
nödvändigt att sträva efter att hitta de bästa tillfäl-
liga vägalternativen och skylta omläggningarna 
tydligt. 

Masshantering

Vägbyggen alstrar stora mängder jord- och berg-
massor som tillfälligt kan behöva mellanlagras i 
anslutning till arbetsplatsen och slutligen transpor-
teras bort. 

Bortsprängda bergmassor körs till stationära sten-
krossar. Krossat berg är en efterfrågad produkt, 
särskilt i storstadsområdena.

Vibrationer

Vår förmåga att känna vibrationer är väl utveck-
lad. Långt tillbaka i tiden handlade det primärt 
om överlevnad. Den som kände skakningar i mar-
ken kunde lättare upptäcka annalkande faror som 
vilda djur och jordbävningar. Människokroppen 
känner av vibrationer på 0,1 mm/sekund (måtten-
het för vibrationer). 

Hus är tåligare än människor. För varje hus i 
närheten av ett vägbygge där borrningar och 
sprängningar ska göras sätts ett högsta tillåtna  
vibrationsvärde som bl a beror på husets indivi-
duella skick och grundläggning. Vid sprängningar 
i tättbebyggt område är gränsen satt till cirka  
50 mm/sekund för näraliggande fastigheter grund-
lagda på berg. 

Vibrationer från sprängningar registreras med 
känsliga instrument, vibrationsmätare, som mon-
teras på husen och fortlöpande registrerar vibratio-
ner. Med hjälp av dessa mätare kan entreprenören 
anpassa sprängningarna så att skador på byggnader 
eller fasta inventarier undviks.

Damm och luftföroreningar

Luftföroreningar uppkommer främst vid spräng-
ning samt från fordon.

Grundvattensänkningar

Många vägbyggen, t ex nedsänkta vägar och tunn-
lar, sker under grundvattenytan och kan leda till 
att grundvattennivån temporärt påverkas. Särskilt 
i lerjordar kan detta medföra att marken sätter sig 
och det uppstår skador på hus och ledningar. För 
att grundvattennivåerna inte ska påverkas måste 
ibland nedsänkta vägar byggas i vattentäta betong-
konstruktioner och bergtunnlar tätas ordentligt. 
Grundvattennivåerna mäts före arbetsstart och se-
dan löpande under arbetets gång.   

Det berg som sprängts loss vid ett tunnelbygge kan krossas Det berg som sprängts loss vid ett tunnelbygge kan krossas 
antingen invid tunnelmynningen eller på permanenta kross-
anläggningar. Även förkrossning inne i tunneln kan förekomma.
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Så arbetar Vägverket för 
att minska störningar

VäVäV gverket fägverket fä ögverket fögverket f rsöker att så ker att så ker att s lålål ngt det är möjligt att öjligt att ö
begrVbegrV äbegräbegr nsa stönsa stönsa st rningar förningar förningar f r dem som bor eller vistas 

i närheten av ett vägbygge. Nägbygge. Nä ägbygge. Nägbygge. N r stör stör st rningar är ound-
vikliga informerar Vävikliga informerar Vävikliga informerar V gverket om vad som kommer ägverket om vad som kommer ä
att ske och om hur läatt ske och om hur läatt ske och om hur l nge stönge stönge st rningarna berärningarna berärningarna ber knas pågågå ågåg . 
I vissa fall kan VäI vissa fall kan VäI vissa fall kan V gverket ge ersägverket ge ersä ägverket ge ersägverket ge ers ttning föttning föttning f r olär olär ol genhe-ägenhe-ä
ter eller på annat säannat säannat s tt hjätt hjätt hj lpa dem som drabbas.

Vägverkets miljöprogram
Vägverkets miljöprogram utgår från att dagens 
vägtransportsystem inte är hållbart i ett långsiktigt 
perspektiv. Trots tekniska framsteg är vägsystemets 
miljöpåverkan fortfarande omfattande. I både in-
ternationella och nationella sammanhang påpekas 
hur viktigt det är att miljöanpassa vägtrafi ken. De 
kritiska miljöfrågorna, som är svåra och viktiga att 
lösa och därmed står i centrum för allt miljöarbete 
i Vägverket, är:

• Energianvändning och koldioxidutsläpp
• Hälsopåverkan från luftföroreningar  
 och buller
• Vägarnas inverkan på stadens respektive 
 landsbygdens natur- och kulturvärden.

Vägverket arbetar på olika sätt för att bidra till att 
miljömålen förverkligas.

Miljökonsekvensbeskrivning
När en vägutredning eller arbetsplan görs ska den 
– enligt väglagen - innehålla en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB. En MKB ska beskriva de 
miljövärden som fi nns inom det berörda området 
– natur-, kultur- och rekreationsvärden, landskaps-

bild m m - och en beskrivning av konsekvenserna 
av projektet, både under bygg- och driftstiden. En 
MKB ska alltid godkännas av länsstyrelsen (se sid 5). 

Miljöstyrning vid vägbyggen
När en trafi kled ska byggas ställer Vägverket – i 
upphandling och avtal – krav på entreprenörer att 
de ska utföra arbetet på sådant sätt att miljöstör-
ningar blir så små som möjligt. Vägverket har krav 
på högsta accepterade buller- och vibrationsnivåer 
samt på hur bränslen, kemikalier och eventuellt 
påträffade föroreningar i mark eller vatten ska han-
teras. Det kan innebära att en entreprenör inte får 
arbeta nätter eller helger eller att vissa miljöskadli-
ga metoder och material inte får användas. En en-
treprenör kan åläggas att i samråd med beställaren 
informera kringboende om hur arbetet bedrivs. 

Under byggtiden kontrollerar Vägverket och föl-
jer upp entreprenörens miljöarbete genom kon-
trollplaner, miljörevisioner och miljöronder på 
arbetsplatsen. 

Säkerhet för människor och fastigheter
När en trafi kled ska byggas eftersträvar Vägverket 
att förebygga att skador inträffar – för människor, 
på fastigheter och på natur- och kulturvärden.

För dem som arbetar på bygget gäller stränga ar-
betsmiljöregler. De som fi nns i ett vägbygges när-
het skyddas i första hand genom avspärrningar och 
genom att arbetsmoment, som skulle kunna leda 
till risker (t ex vid sprängningar), sker i noga kon-
trollerade former.

Fastigheter kan komma att skadas av vibratio-
ner, av sättningar i marken eller på annat sätt. 
När arbetsplan utarbetas, d v s innan bygghand-
lingar upprättas, gör Vägverket inspektioner och 
riskbedömningar. Innan bergsprängningar in-
leds förbesiktigas alla byggnader inom 100-200 
meters avstånd från sprängplatsen. Också vibra-
tionskänslig utrustning inventeras. Persondatorer, 
musikanläggningar och tv är normalt inte särskilt inte särskilt inte
vibrationskänsliga. Sedan anpassas arbetet efter de 
lokala förutsättningarna. Det kan t ex innebära att 
man i stället för göra ett färre antal större spräng-
ningar skjuter fl er mindre salvor. När arbetet av-
slutas görs efterbesiktning. Skulle skador inträffa 
ersätts de drabbade.



9 

Först ordnas ett etableringsområde

UnUnU der ett trafi kledsbygge behöver etableringsom-
rUrU årår den ordnas. Om en trafi kled delvis ska gå den ordnas. Om en trafi kled delvis ska gå den ordnas. Om en trafi kled delvis ska g i 

tunnel behövs etableringsplatser vid mynningarna till 
sjäsjäsj lva tunneln och vid eventuella arbetstunnlar som 
anläanläanl ggs speciellt fäggs speciellt fä öggs speciellt föggs speciellt f r byggtiden.

Ett etableringsområde ska rymma upplag, man-
skapsbodar, kontor, maskiner, kranar och annan 
utrustning samt byggmaterial. Vid tunnelbygge 
behövs också utrymme för borraggregat, fl äktar 
och annan skrymmande utrustning. Arbetsplatsen 
måste därför vara väl inhägnad.

Så går arbetet till
När en trafi kled dras i ytläge är själva leden en 
enda stor arbetsplats som särskilt i tätbebyggda 
områden ska avskärmas och skyddas genom stäng-
sel eller motsvarande. 

Under ett vägbygge behövs också upplagsplatser 
för sten, jord etc som senare forslas till andra plat-
ser inom eller utanför vägbygget.

En etableringsplats behöver vara väl inhägnad. Det får inte vara möjligt för barn att ta sig in för att leka på en En etableringsplats behöver vara väl inhägnad. Det får inte vara möjligt för barn att ta sig in för att leka på en 
spännande men farlig plats. Det är också viktigt att dyr utrustning skyddas mot stöld eller åverkan. 
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Vägbyggen
EnEnE  trafi kled i markplanet kan byggas genom att 

en ny vEen ny vE äg anläg anlä äg anläg anl ggs eller genom att en befi ntlig väggs eller genom att en befi ntlig vä äg äg ä
breddas. En trafi kled kan ligga i huvudsak i mark-
planet men delvis vara föplanet men delvis vara föplanet men delvis vara f rsärsärs nkt i marken, länkt i marken, länkt i marken, l ggas päggas pä å 
en vägbank ägbank ä över marken eller gå ver marken eller gå ver marken eller g på en bro över en 
dalgådalgådalg ng eller ett vattendrag.

Så går arbetet till
De arbetsmoment som ska utföras är:

• Schaktning i jord och berg

• Markförstärkningsarbeten,   
 t ex spontning, pålning, 
 kalkcementpelare

• Ledningsomläggningar

• Väguppbyggnad

• Beläggningsarbeten

• Vägvisning

UUppbyggnad av vägkroppen.ppbyggnad av vägkroppen.Uppbyggnad av vägkroppen.UUppbyggnad av vägkroppen.U

MarkfMarkförstärkningörstärkningMarkförstärkningMarkfMarkförstärkningMarkf genom sätt-genom sätt-
ning av kalkcementpelare.

Schaktning av jord.Schaktning av jord.

Ledningsomläggning.Ledningsomläggning.

Beläggningsarbete.

Vägvisning.Vägvisning.

Beläggningsarbete.
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Att bygga en trafi kplats – eventuellt i fl era plan trafi kplats – eventuellt i fl era plan trafi kplats
med nedsänkt körbana eller vägbro – innebär att 
en relativt stor arbetsyta krävs. Ofta ska en ny väg 
kopplas ihop med en befi ntlig, och tillfälliga tra-
fi klösningar krävs som ofta innebär att trafi ken 
måste passera själva arbetsplatsen med reducerad 
hastighet. 

Metoden att bygga en nedsänkt väg liknar den 
som används när arbetet med en betongtunnel 
inleds: schaktning och eventuellt spontning (se 
sid 18). Om det inte fi nns utrymme för vägslänter 
måste vägens sidor förses med stödmurar. 

Störningar som kan förekomma och 
hur de kan minskas

Buller och vibrationer

Vägbyggen kräver omfattande maskin- och transportinsatser.Vägbyggen kräver omfattande maskin- och transportinsatser.

Trafi kplatser kräver stora ytor.Trafi kplatser kräver stora ytor.

Lastmaskiner och transportfordon Lastmaskiner och transportfordon 
alstrar buller.

Under byggtiden  
uppstår störningar i 
form av buller från  
bl a arbetsmaskiner, 
från pålning, spont-
ning och sprängnin-
gar. Tunga transporter 
av berg- och jord-
massor och annan 
byggtrafi k kan temporärt förorsaka buller längs 
transportvägarna. Vissa av dessa störningar kan 
tillfälligt ge så höga ljudnivåer att arbetet måste 
begränsas till dagtid i bebyggda områden. 
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Allmänt om
tunnelbyggen 

En trafi kled i tunnel består i regel av två separata tunnelrör En trafi kled i tunnel består i regel av två separata tunnelrör 
– en för vardera körriktningen.

Geologin ger föologin ger föologin ger f rutsärutsäruts ttningar föttningar föttningar f r vilken form av 
tunnel som kan bli aktuell när en trafi kled ska 

byggas. Ska tunneln passera ett områbyggas. Ska tunneln passera ett områbyggas. Ska tunneln passera ett omr de däde däde d r berg-
grunden är hård eller genom en grusård eller genom en grusård eller genom en grus s eller genom ås eller genom å
lerlager? Är områr områr omr det genomkorsat av födet genomkorsat av födet genomkorsat av f rkastningar 
eller spricksystem? Ofta måste man vid ett tunnel-åste man vid ett tunnel-å
bygge kombinera sträbygge kombinera sträbygge kombinera str ckor med bergtunnlar och  bergtunnlar och  bergtunnlar
betongtunnlar. I synnerhet tunnelmynningar gbetongtunnlar. I synnerhet tunnelmynningar gbetongtunnlar ö. I synnerhet tunnelmynningar gö. I synnerhet tunnelmynningar g rs 
ofta i betong.  

Så går arbetet till
Ett tunnelbygge innehåller många arbetsmoment:

Ovanjordsarbeten omfattar:

• Schaktning i jord
• Sprängning i berg
• Spontning och pålning
• Betongarbeten
• Ledningsomläggningar
• Lastbilstransporter

Tunneldrivning omfattar:

• Borrning för förinjektering
• Förinjektering
• Borrning för sprängning
• Sprängning
• Utlastning
• Skrotning och förstärkning av tunnelns  
 väggar och tak genom bultning eller  
 sprutbetong
• Läckagekontroll och vattenförlustmätning 
• Efterinjektering
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Arbete under markytan påverkar dem som bor ovanpå.Arbete under markytan påverkar dem som bor ovanpå.
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Bergtunnel

15-20 m långa hål borras runt den blivande 
tunneln och föföf rinjekterasörinjekterasö  (insprutas) med rinjekteras (insprutas) med rinjekteras
cement. När cementen stelnat bildas en tät-
ning runt den blivande tunneln. I genomsnitt 
går det åt cirka 300 kg cement för att täta en 
meter tunnel, men variationerna är stora och 
beror på bergets kvalitet och förekomst av 
sprickor. 

Därefter borras hål föl föl f r sprör sprö är sprär spr ngning. Hålen är ngning. Hålen är ngning
4-5 m långa. Om huset man bor i är grundlagt 
på berg så hörs borrningarna som stomljud, 
särskilt om berget är av god kvalitet.

De borrade hålen laddas med sprängmedel. 
SpräSpräSpr ngningen sker sedan med anpassade  
metoder för att minska vibrationerna. 

Det lossprängda berget lastas på fordon och 
transporteras ut ur tunneln. Sprängsten är en transporteras ut ur tunneln. Sprängsten är en transporteras
naturresurs och efterfrågan på krossat berg är 
stor. 

Eventuellt löst berg tas bort – så kallad skrot-
ning. ning. ning Bergytan förstärks vid behov med sprut-
betong eller bultar som säkrar att inte större 
block faller ner.  

Miljödomstolen ställer krav på att tunnlar ska 
vara täta så att inte grundvattennivån i om-
givningen påverkas långsiktigt. En tunnel kan 
därför behöva ytterligare tätning med efterin-
jektering som kan ske både med cement och jektering som kan ske både med cement och jektering
med polyuretan eller annat kemiskt medel 
utan miljörisker.

En stor del av arbetet sker under jord vilket inne-
bär att störningar från arbetsplatser och transpor-
ter begränsas till tunnelmynningar och eventuella 
arbetsvägar och arbetstunnlar. Även om huvudde-
len av arbetet inte är synligt uppstår ändå olägen-
heter – främst buller och vibrationer - för dem 
som bor över eller nära tunneln. Också ovanjords-
arbete vid tunnelpåslag, ventilationsschakt m m 
alstrar buller. 

Så går arbetet till

1

2

3

4

5
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Takten i tunneldrivning (3-fältig körbana) är cirka 
15 m per vecka för huvudtunnel och 30-35 m för 
ramptunnel. Det innebär att störningar av buller 
och vibrationer ”fl yttar sig” under arbetets gång. 
De som bor ovanpå en tunnel börjar höra ljud 
cirka sex veckor innan borrningen befi nner sig 
rakt under huset. Därefter tar det ytterligare lika 
många veckor innan tunneldrivningen avlägsnat 
sig så mycket att ljudet inte längre kan uppfattas. 

Vid många tunnelbyggen krävs tillfälliga arbets-
tunnlar. Dessa ansluts till det befi ntliga vägnätet 
på ett sätt som gör att kringboende störs så lite 
som möjligt. Om störningarna blir stora uppförs 
bullerdämpande avskärmningar och plank kring 
arbetsplatsen.

Fullortsborrad tunnel
Vissa bergarter lämpar sig bättre för borrning än 
för sprängning. Men om en tunnel ska vara bred 
och ge utrymme för tre körfält kräver en full-
ortsborrad tunnel med en stor diameter att stora 
mängder berg i onödan måste tas bort vilket är 
tidskrävande och kostsamt. Däremot kan man 
först borra en mindre tunnel som är avsedd att bli 
en övre del av den färdiga tunneln. Från den min-
dre tunneln spränger man sig sedan nedåt, vilket 
minskar olägenheterna för kringboende.

Störningar under byggskedet för dem som bor 
nära ett tunnelbygge blir större om man fullorts-
borrar än om man spränger. Sprängning ger vis-
serligen större vibrationer, men bara under korta 
tidperioder. Borrning medför ett ihållande buller 
och vibrationer under längre tid.

Takten i tunneldrivning är cirka 15 meter per vecka och tunnelrör.Takten i tunneldrivning är cirka 15 meter per vecka och tunnelrör.
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När bergtunnlar byggs 
uppkommer framför allt 
vibrationer och stomljud. 
Störningen ökar om man 
samtidigt upplever buller 
och vibrationer. För varje 
projekt görs en avvägning 
mellan en längre bygg-
tid med arbetsuppehåll 
på nätter/helger eller en 
kortare och intensivare 
byggtid. 

Bullrande  Nivå och omfattning  
arbetsmoment av buller

Borrning och injektering Hög nivå i 6-8 tim/  Borrning och injektering Hög nivå i 6-8 tim/  
 vecka och tunnelfront

Injektering Låg nivå, inga problem

Borrning för salva Hög nivå i 3-4 tim/dag   Borrning för salva Hög nivå i 3-4 tim/dag   
 och tunnelfront

Laddning Låg nivå

Sprängning Hög nivå under kort tidHög nivå under kort tidHög

Skrotning Låg nivå under    Skrotning Låg nivå under    
 kortare tider

Förstärkningsarbete:

Borrning för bult Hög nivå under   Borrning för bult Hög nivå under   
 kortare tider

Sprutbetong Låg nivå under     nivå under    Låg nivå under    Låg
 kortare tider

Ventilationsfl äktar Medelhög nivå, kan   Ventilationsfl äktar Medelhög nivå, kan   
 skyddas med inbyggnad

Stomljud

De bullernivåer som uppkommer under byggtiden 
ligger långt under de nivåer som kan orsaka hör-
selskador. De högsta nivåer som man vid tunnel-
arbeten kan räkna med att få uppleva inomhus är 
cirka 55 dBA vilket innebär att man vid ett samtal 
måste höja rösten något eller skruva upp volymen 
på radio eller tv. Miljö- och hälsovårdsförvaltning 
kan medge att ekvivalentvärden (se sid 6) får över-
skridas under kortare perioder av byggtiden.

Erfarenheter visar att ljudnivån inomhus (bot-
tenvåningen) kan bli cirka 50 dBA när man på 45 
m avstånd borrar för injektering och sprängning. 
Ljudet minskar med avståndet till cirka 40 dBA 
när avståndet är 60 m och till 35 dBA (knappt 
hörbart) när avståndet är 85 m. Ljudnivån avtar 
med 3-5 dBA för varje våningsplan.  Vibrationer

Vid tunneldrivning uppkommer vibrationer bl a 
när hål borras för förinjektering samt vid själva 
sprängningen. Vibrationsnivåerna medför normalt 
inga risker för skador på byggnader. 

För att minska vibrationer vid sprängning kan 
entreprenören arbeta med små, korta salvor eller 
delade salvor. Man använder då en mindre mängd 
sprängmedel per gång men behöver längre tid för 
tunneldrivning. 

Bullermätning.Bullermätning.

Faktorer som påverkar stomljudsnivåer i byggnader vid borrning Faktorer som påverkar stomljudsnivåer i byggnader vid borrning 
och sprängning för bergtunnlar.

Störningar som kan uppkomma och  
hur de kan minskas
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Förvaring och hantering av massor

När en bergtunnel ska byggas sker huvuddelen av 
arbetet under marken men upplagsplatser krävs 
ovan mark för byggnadsmaterial och lossprängt 
berg. 

Luftföroreningar och damm

Spränggaser påverkar luftkvaliteten inne i en 
tunnel och vid utsläppspunkter för ventilation. 
Damm kan spridas vid torrt väder och lera och 
slask kan uppkomma vid regn.

För att tunnelarbeten ska kunna utföras på ett för 
arbetsmiljön godtagbart sätt krävs att tunnlarna 
ventileras genom tunnelmynningar, arbetstunnlar 
eller ventilationsschakt. Utvädring av spränggaser 
kan upplevas som störande om ventilationen myn-
nar i direkt anslutning till ett bostadsområde.  

Rester av sprängmedel

Vid tunnelsprängning åtgår cirka 1,5-2,0 kg 
sprängmedel till varje fast kubikmeter berg. Va-
riationerna kan dock vara stora. Kväveandelen 
och lösligheten i vatten varierar med olika typer 
av sprängmedel. Ju mer man spolar sprängstenen 
inne i tunneln, desto mindre kväverester blir det 
kvar på sprängstensytan vid mellanlagring och   
desto mindre kvävemängd i lakvattnet från upp- 
laget. För att minska kvävemängden utbildas  
personal i att minimera spill vid laddning.

Lakvatten, läckvatten och påverkan   
på grundvattennivån

Vid tunneldrivning används en stor mängd vat-
ten när hål borras för injektering och sprängning. 
Detta förorenade spolvatten, lakvatten, hamnar i 
tunnelbotten och behöver pumpas ut. Trots förin-
jektering kommer också en viss mängd inläckande 
grundvatten att behöva pumpas bort. 

Det är svårt att förutse hur stort inläckaget blir 
eftersom det varierar med hur krossat eller spruck-
et berget är. Vid normalt berg bedöms läckvatten-
mängden bli högst tre liter vatten per 100 meter 
tunnel och minut. I krosszoner kan vattenmäng-
den bli betydligt större. Sedan det lossprängda 
berget lastats ut tätas berget ytterligare genom ef-
terinjektering och läckvattenmängderna minskar 
snabbt. 

Läckvattnet är under byggskedet förorenat av olja, 
odetonerat sprängämne, borrkax, cement och 
sprutbetongrester. Vattnet från tunnelarbetena 
kan också ha höga kvävehalter och högt pH-värde. 
Marken där bergmassor mellanlagras kan därför 
ibland förses med en hårdgjord yta och lutas så att 
lakvattnet leds till en tillfällig sedimentationsan-
läggning med oljeavskiljare.

 Redan i planeringsskedet kontrolleras grundvat-
tennivåerna och därefter följs nivåerna upp under 
arbetets gång. En temporär och lokalt begränsad 
sänkning av grundvattennivåerna vid ett tunnel-
bygge kan knappast undvikas. Förinjekteringen 
har till syfte att täta berget och minska läckaget. I 
vissa situationer kan det bli aktuellt att kombinera 
cement och kemiska icke miljöfarliga injekterings-
medel, som ger en bättre tätningseffekt. Berörd 
kommun ska godkänna de kemiska material som 
används. 

Grundvattensänkning

Grundvattensänkning kan i ogynnsamma fall 
medföra sättningar i ovanliggande jordlager. 
Under byggskedet kan inläckage med grundvat-
tensänkning som följd förhindras eller begränsas 
genom tätning och genom att inläckande vatten 
återpumpas och infi ltreras i det berörda området. 
Enskilda vatten- eller energibrunnar kartläggs lik-
som riskområden, där skador i mark eller på bygg-
nader skulle kunna uppkomma.

Även om arbetet med att spränga en bergtunnel sker under Även om arbetet med att spränga en bergtunnel sker under 
markytan kräver ett bergtunnelbygge stora arbetsplatser och 
upplag i anslutning till tunnelmynningar.
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Betongtunnel

Gjutningsarbete för en betongtunnelvägg.Gjutningsarbete för en betongtunnelvägg.

Spont minskar risker för intilliggande fastigheter.Spont minskar risker för intilliggande fastigheter.

Så går arbetet till

Om en tunnel – helt eller delvis - inte kan spräng-
as i berg måste den byggas i betong från markni-
vån. Också mynningar till bergtunnlar kan behöva 
utföras som betongtunnlar.

Formsättning och armering.Formsättning och armering.

För en betongtunnel schaktas normalt ner till 
cirka 4 meters djup men på korta sträckor upp till 
10-15 meters djup. Eftersom jordmassor från slän-
terna kan rasa ner behöver sidorna stödjas genom 
spontning eller på annat sätt förstärkas. Om det 
ligger en bergklack i vägen för tunneln kan den 
behöva sprängas bort och är undergrunden för 
svag kan en tunnel behöva grundläggas på pålar.

När schaktningen är klar gjuts en bottenplatta 
för tunneln och därefter själva tunneln. Om tun-
nelns botten hamnar under grundvattennivån  
behöver en vattentät betongkonstruktion byggas 
för att inte grundvattennivån ska sänkas. 

Under den tid tunneln gjuts behöver stora mäng-
der betong transporteras till arbetsplatsen. När 
tunneln är färdigbyggd täcks den med jord och 
marken återställs.  

Störningar som kan förekomma  
och hur de kan minskas

Luftburet buller

Särskilt spontningen alstrar mycket ljud. Detta 
kan minskas genom att stålprofi ler förs ner i jor-
den med vibrationsteknik. Det är också möjligt att 
förse stålprofi ler med en ”dämpare” som absor-
berar en del av slagljudet. Ibland kan alternativa 
- tystare men dyrare – metoder vara motiverade.  

Sprängningar i ett öppet schakt alstrar främst 
luftburet ljud men bara kortvarigt.

Grundvattenpåverkan

Om betongtunnelns botten ligger under grund-
vattenytan gjuts en vattentät konstruktion – ett 
”tråg” – som gör att arbetet kan ske utan att 
grundvatten tränger in på arbetsområdet och att 
den färdiga tunneln blir vattentät.

Trafi k

När en betongtunnel ska byggas blir störningarna 
i trafi ken ofta relativt omfattande. Byggarbetsplat-
sen bildar en barriär som gör att trafi k i korsande 
riktning kan behöva styras om. Själva bygget ska-
par också mycket transporter både när jord- och 
stenmassor ska fraktas bort och byggmaterial  
fraktas till bygget.    
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En En E tunnel under vatten kan sprätunnel under vatten kan sprätunnel under vatten kan spr ngas som en djup 
bergtunnel om tillrEbergtunnel om tillrE äbergtunnel om tillräbergtunnel om tillr cklig bergstäcklig bergstäcklig bergst ckning fi nns. 

Den  kan ocksåDen  kan ocksåDen  kan ocks   byggas som en betongtunnel på  byggas som en betongtunnel på å bot-
ten antingen som säten antingen som säten antingen som s nktunnel bestånktunnel bestånktunnel best ende av betongele-
ment eller direkt på plats inom spont.

Så går arbetet till
En sänktunnelänktunnelä  består av element som gjuts i en 
torrdocka. Därefter bogseras de ut och sänks på 
plats på sjöbotten. Segmenten fogas sedan ihop så 
att de bildar en sammanhängande konstruktion 
från strand till strand. 

För att skydda en sänktunnel vid eventuella på-
körningar av stora fartyg läggs en skyddsfyllning 
av sprängsten över och vid sidan av tunneln. Detta 
medför att schakt- och fyllnadsarbeten måste göras 
på en väsentligt större yta än den som själva tun-
neln upptar.  

För att en tunnel under vatten ska kunna byg-
gas på plats behöver en torr arbetsplats skapas. Då 
byggs spontade väggar och arbetsplatsen länspum-
pas. Tunneln byggs sedan med samma teknik som 
en vanlig betongtunnel.  

Störningar som kan förekomma 
och hur de kan minskas

Buller

Om tunneln ska byggas på plats uppkommer sam-
ma bullerstörningar vid spontning som vid bygge 
av betongtunnlar på land.

Arbetsplatser och trafi kstörningar 

Vid tunnelfästena kan det behövas relativt stora 
etableringsområden och transporter kan bli störan-
de för den närmaste omgivningen.   

Sjötrafi ken utsätts för störningar när segment ska 
bogseras ut och läggas på plats eller när en torr-
lagd arbetsplats skapar en barriär. På samma sätt 
kan sjötrafi ken hindras när brostöd ska byggas i en 
farled.

Påverkan på vattenmiljön

Under arbetet med tunnlar i vatten, brostöd och 
pelare (se sid 20) grumlas vattnet och detta kan få 
konsekvenser för vattenlevande organismer, vat-
tenförsörjning, friluftsliv och fi ske. Det område 
som påverkas kan begränsas med hjälp av djuplän-
sar som består av vertikala fi berdukar som hänger 
i fl ytkroppar och når ända ner till botten. För att 
hindra att oljespill och andra föroreningar sprids 
kan hela arbetsområdet omgärdas med oljeupp-
samlande länsar.

Störningarna på vattenmiljön blir mindre om en 
tunnel byggs på en torrlagd plats som skyddas av 
spontning. 

Tunnel under vatten
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Brospann kan konstrueras på olika säolika säolika s tt  Vanligen 
fBfB öföf rekommande brotyper är rambroar, balkbroar 

och bågbroar. Broar byggs huvudsakligen i betong ågbroar. Broar byggs huvudsakligen i betong å
eller ståeller ståeller st l eller i en kombination av dessa material. 
Mindre broar kan byggas i träMindre broar kan byggas i träMindre broar kan byggas i tr .

Så går arbetet till
Bottenplattor byggs i huvudsak i betong. Botten-
plattor kan ibland behöva byggas i vatten, exem-
pelvis när man korsar en sjö eller annat vattendrag. 
På bottenplattorna byggs sedan brons bärande 
stöd. På dessa byggs brons överdel, som ska bära 
själva vägbanan.

Ett brobygge kräver en omfattande arbetsplats för 
att få utrymme för ställnings- och formbygge, ar-
betsmaskiner, kranar m m. Stora broar kan ta fl era 
år att bygga.

Störningar som kan förekomma och  
hur de kan minskas

Vanligen förekommande störningar är:

• Buller

• Grundvattenpåverkan

• Påverkan på vattenmiljön

• Trafi kstörningar på tillfartsvägar

• Störningar för sjötrafi ken

Dessa störningar är av samma natur som när man 
bygger en betongtunnel i ett öppet schakt (sid 18) 
eller en tunnel under vatten (sid 19).

Av säkerhetsskäl kan båtar förbjudas att passera 
under ett brobygge.

Lådbalkbro över ett större vattendrag. Lådbalkarna kan byggas 
i betong eller av stål.

Rambro i betong. En vanlig brotyp där en gång- och cykelväg 
korsar en trafi kled.
Rambro i betong. En vanlig brotyp där en gång- och cykelväg 

Lådbalkbro över ett större vattendrag. Lådbalkarna kan byggas 

Bågbro för en mindre väg över en sexfältig trafi kled. Bågar 
och bärande delar är byggda i stål. Brobanan är byggd med 
fabrikstillverkade betongelement.

Bågbro för en mindre väg över en sexfältig trafi kled. Bågar 

Broar 
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Transporter och lagring

ViViV d ett vägbygge – och sägbygge – och sä ägbygge – och sägbygge – och s rskilt ett tunnelbygge 
– mV– mV åste stora måste stora må ängder jord och bortsprängder jord och bortsprängder jord och bortspr ngt berg 

forslas bort. En kubikmeter fast berg motsvarar –  
efter spräefter spräefter spr ngning - 1,6 kubikmeter sprängning - 1,6 kubikmeter sprängning - 1,6 kubikmeter spr ngsten som vä-
ger 2,5 ton. Det kräger 2,5 ton. Det kräger 2,5 ton. Det kr vs också vs också vs ocks omfattande transporter 
till vägbyggen av t ex krossat berg fägbyggen av t ex krossat berg fä ögbyggen av t ex krossat berg fögbyggen av t ex krossat berg f r vägkroppar och ägkroppar och ä
betong när betongtunnlar ska byggas.

Så går arbetet till

Arbetsvägar och tillfälliga trafi komläggningar

Under ett trafi kledsbygge kan man både behöva 
anlägga särskilda arbetsvägar och trafi kera befi nt-
ligt vägnät. För att begränsa störningar för kring-
boende och inte onödigtvis störa den normala 
trafi ken kan Vägverket bestämma att en entrepre-
nör bara får använda sig av vissa vägar.    

Olika transportmöjligheter

Transporter inom ett arbetsområde eller till och 
från vägbygget kan ske på fl era olika sätt, som t ex 
med truckar och lastbilar av olika storlek.

Inom arbetsområdet kan jord- och bergmassor 
även transporteras med transportband.

I vissa situationer kan det bli aktuellt att anläg-
ga en tillfä tillfä tillf llig hamn för att skeppa bort sten, jord 
etc utan att belasta det lokala vägnätet. Tillfälliga 
hamnar läggs så nära en arbetsplats som möjligt.

Lastning av bergmassor på truckar kan innebära störande buller. Transporttruckar blir ett vanligt inslag i trafi ken Lastning av bergmassor på truckar kan innebära störande buller. Transporttruckar blir ett vanligt inslag i trafi ken 
under byggtiden. Mellanlagringsplatser behövs för vägbyggen. 
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Mellanlagringsplatser behövs för vägbyggen.Mellanlagringsplatser behövs för vägbyggen.

Mellanlagring

Jord- och bergmassor som schaktas eller sprängs 
bort kan användas som byggnadsmaterial vid det 
egna eller andra byggen. Men dessförinnan måste 
det bortsprängda berget krossas och massorna ofta 
mellanlagras under kortare eller längre tid på en 
permanent lagringsplats hos en entreprenör. 

Störningar som kan förekomma   
och hur de kan minskas 

Buller

För att minska störningar av trafi kbuller begrän-
sas de tider som transporter får pågå i tätbebyggda 
områden. 

Luftföroreningar och avgaser

När ett vägbygge planeras strävar man efter att 
placera etableringsområden, leda byggtrafi ken och 
bedriva arbetet så att inte människor onödigtvis 
exponeras för höga halter av luftföroreningar. 
Vägverket ställer krav på entreprenörer att de ska 
använda lastbilar och arbetsmaskiner med låga av-
gasutsläpp och att transporter ska ske med miljö-
klassat bränsle.    

Trafi kstörningar

Tunga maskintransporter sker vid lågtrafi ktid.

Transporttruckar blir ett vanligt inslag i trafi ken under byggtiden.Transporttruckar blir ett vanligt inslag i trafi ken under byggtiden.

Lastning av bergmassor på truckar kan innebära störande buller.Lastning av bergmassor på truckar kan innebära störande buller.
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I  nnan ett vägbygge har fägbygge har fä ägbygge har fägbygge har f rdigstärdigstärdigst llts ska den mark 
som inte anvI  som inte anvI  änds fönds fönds f r trafi ksystemet iordningstär trafi ksystemet iordningstär trafi ksystemet iordningst llas.

Redan under projekteringen deltar landskapsarki-
tekter i arbetet. Deras uppgift är både att hjälpa till 
att dra en väg på sådant sätt att den inte gör onödi-
ga intrång i natur- eller bebyggelseområden och att 

planera för återställande av mark som använts för 
arbetsplatser och tillfälliga vägar. Också de ”sår” 
som skapats vid schaktning för betongtunnlar ska 
täckas över och tunnelns ”tak” antingen planteras 
eller bebyggas. I första hand strävar man efter att 
återplantera sådana växter som tidigare funnits på 
platsen.

När byggtiden är slut  — återställande

I slutskedet iordningställs vägens sidområde...I slutskedet iordningställs vägens sidområde... ... och förbereds för växtlighet.... och förbereds för växtlighet.
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Vision

Verksamhetsidé
Med människan i centrum skapar Vägverket 
möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade 
transporter för medborgare och näringsliv.

”Vi gör den goda resan möjlig”


