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E4 FÖRBIFART STOCKHOLM

Installation av tekniska system
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 
väster om Stockholm som kommer att förenkla 
vardagen och skapa möjligheter för fortsatt ut-
veckling i en starkt växande region. Leden binder 
samman de norra och södra länsdelarna, avlastar 
Essingeleden och innerstaden och minskar käns-
ligheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för 
hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 
kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel. Bygg-
tiden är cirka tio år.

Förbifart Stockholm ska vara en modern trafik-
lösning när den öppnar för trafik och uppfylla 
krav ställda från trafikanter, fordonsindustri och 
väghållare. Den byggs med hög tillgänglighet 
och robusthet och med redundans för säkerhets-
funktioner. Ett antal tekniska system för drift och 
säkerhet kommer att installeras.
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Säkerhet
Till grund för säkerhetsarbetet i Förbifart Stockholm 
har ett säkerhetskoncept utarbetats med syfte att re-
ducera sannolikheten för olyckor och minska deras 
konsekvenser. Säkerhetskonceptet innehåller såväl 
administrativa åtgärder som aktiva tekniska system 
och inbyggda passiva skyddsåtgärder av olika karak-
tär. Det skapar ett robust säkerhetssystem som kan 
hantera tillfälliga störningar, incidenter och större 
händelser.

Två av grundpelarna i säkerhetskonceptet är enkel-
riktad trafik i separata tunnelrör och principen med 
självutrymning när en olycka eller brand inträffat.   
I konceptet ingår aktiva delar som till exempel fast 
släcksystem, belysning, brandgasventilation, brand-
larm, hjälptelefoner, kameraövervakning, radioin-
brytning, tunnelinformationsskyltar, vägvisning och 
körfältssignaler. 

Om en trafikolycka, brand eller annan fara uppstår i 
tunnlarna kommer den berörda sträckan att stängas 
av temporärt och trafiken ledas om.

Styrning och övervakning
Trafiken i tunnelsystemet styrs och övervakas dygnet 
runt av Trafik Stockholm, Trafikverkets trafikled-
ningscentral i Stockholm. 

En mängd tekniska system hjälper personalen i trafik- 
ledningen. Med hjälp av kameror och sensorer kan 
trafikledarna övervaka trafiken och vid händelser 
larma och stödja vägassistans, polis eller räddnings-
tjänst. Med systemens hjälp kan trafikledaren även 
leda och styra trafiken genom att exempelvis sänka 
hastigheten, stänga körfält eller initiera utrymning 
av tunnelsystemet.

Trafikledningscentralen övervakar, styr och leder 
trafik och anläggningar med hjälp av ett nationellt 
trafikledningsstöd (NTS), som är ett avancerat över-
gripande operatörsstödsystem. 

Driftområden och eldriftutrymmen 
Anläggningen är indelad i driftområden, vilket är en 
grundläggande del i säkerhetskonceptet för tunnlarna. 
Indelningen ger en sektionering av de tekniska syste-
men som därmed kan begränsa konsekvenserna inom 
driftområdet vid olycka eller funktionsbortfall. Varje 
driftområde är cirka 2 000 meter av ett tunnelrör. I 
bergrum intill trafikutrymmet placeras eldriftutrym-
men med en elkrafttransformator och ett ställverk.

ETDK-platser och teknikkiosker
Längs med trafikutrymmet finns en ledningskulvert 
där utrustning för el, tele, data och kommunikation 
samlas vid ETDK-platser. Vid trafikplatser på mark-
ytan är utrustningen placerad i teknikkiosker. All 
utrustning inom driftområdet är el- och signal- 
anslutna till ett eldriftutrymme via en ETDK-plats 
eller en teknikkiosk. 

Sektioneringen ger en decentraliserad anläggning, 
vilket även effektiviserar installationsarbete och 
driftsättning.

Totalt i anläggningen

Antal eldriftutrymmen:  ca 30 vid trafikutrymme 
 ca 20 vid övriga teknikutrymmen
 (ex. fläktstationer, VA-station)
Antal ETDK-platser:  ca 210
Antal teknikkiosker:  11

Introduktion till anläggningen
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Styr- och övervakningssystem
Här ingår anläggningsövergripande styr- och över-
vakningssystem.  ASÖ styr säkerhetsfunktionerna 
och används även vid drift och underhåll av de tek-
niska system som ingår i anläggningen.

ASÖ byggs för att uppnå en hög tillgänglighet och 
robusthet med redundans för säkerhetsfunktioner.
Styrfunktioner som är gemensamma för flera drift-
områden realiseras av styrenheter som är fysiskt åt-
skilda och placeras i vardera änden av anläggningen. 
Inom varje driftområde är ASÖ autonomt och hante-
rar all styrning och övervakning. I eldriftutrymmen 
placeras centralenheter för de tekniska systemen.

Systemets uppbyggnad följer det PCMS/ASÖ-
koncept som tillämpats i tunnlar i Norra och Södra 
länken. Lösningen bygger på autonoma styrenheter 
med redundans för operatörsgränssnitt och tunnel-
övergripande säkerhetsfunktioner, som bland annat 
belysning, säker utrymning och tunnelventilation. 

Kommunikationsplattform
Kommunikationsplattformen LCP (Local Commu-
nication Platform), är Ethernetbaserad och hanterar 
all kommunikation mellan anläggningens olika delar. 

Fiber för kommunikationsnätet förläggs i en ingju-
ten brandsäker kanalisation som löper i en lednings-
kulvert längs med tunnlarna. 

Den tekniska lösningen för LCP förväntas vara styrd, 
då plattformen är en integrerad del av Trafikverkets 
centrala kommunikationsplattform. 

Kameraövervakning
Kameraövervakningen innefattar hela vägområdet, 
vilket ger trafikledningscentralen en heltäckande 
bild av anläggningen. Systemet inkluderar funktio-
ner för kodning, avkodning samt lagring av video. 

Den tekniska lösningen förväntas vara styrd då 
anläggningen utgör en enhet i Trafikverkets centrala 
kamerasystem.

Radio och mobiltelefonnät
System för att upprätthålla kommunikation via radio 
och mobiltelefon i tunnlarna installeras. Radiosyste-
met säkerställer tillgången till fungerande mobiltele-
foni, säkerställer blåljusmyndigheters kommunika-
tionsmöjligheter och återutsänder publik radio.

Högtalarsystem
Högtalarsystemet gör det möjligt att ropa ut infor-
mation till personer som befinner sig i de räddnings-
rum som finns i vissa utrymningsvägar.

Telefoni
Hjälptelefoner finns i samtliga utrymningsvägar.
Den tekniska lösningen förväntas vara styrd då 
anläggningen är ansluten till Trafikverkets centrala 
telefonilösning.

Branddetektering
Branddetektering för både trafikutrymmet och för 
övriga utrymmen ingår i entreprenaden.

Passerkontroll
I entreprenaden ingår passerkontrollsystem för 
reglering av passage till utrymmen som inte är pu-
blika. Den tekniska lösningen förväntas vara styrd då 
anläggningen är ansluten till Trafikverkets centrala 
passagekontrollsystem. 

Incidentdetektering
Heltäckande incidentdetekteringssystem, SDS, för 
detektering av till exempel stillastående fordon och 
tappad last ingår i entreprenaden. Här kan tekniska 
lösningar baserade på såväl kamerateknik som radar 
vara möjliga.

Fakta FSE901

Antal I/O-signaler (in- och utgående styr- och mätsignaler) 
för anläggningen: ca 70 000
Antal kameror: ca 900–1000 
Fibernät: täcker 55 km tunnelsystem
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FSE901 – Tele-, styr- och övervakningssystem
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Upphandlingarna av de tekniska systemen delas in i de entreprenader som beskrivs i detta dokument.
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Elkraft och elsystem
Den 16 kilometer långa tunneln mellan Kungens kur-
va och Hjulsta, kommer att få sin elkraftförsörjning 
från två yttre nät via mottagningsstationer. Mottag-
ningsstationerna placeras i norra och i södra delen av 
tunneln. Högspänningsnätet är ringformat med två 
separata slingor, omkoppling av elförsörjningen kan 
göras via trafikledningscentralen. Vid problem eller 
fel i distributionsnätet ska en station kunna försörja 
hela trafikleden. 

Den kortare tunneln på ca 2 kilometer mellan 
Hjulsta och Akalla, försörjs från ett tredje yttre nät 
på motsvarande sätt med två mottagningspunkter i 
dess norra och i dess södra del. 

I eldriftutrymmena placeras ställverk och transfor-
matorer för 33/0,4 kV. I vissa eldriftutrymmen place-
ras även transformatorer för 33/0,69kV och ställverk 
för motordrift av fläktar och pumpar.

I entreprenaden ingår elsystem fram till den utrust-
ning som levereras i andra entreprenader. Kablaget 
förläggs i en ingjuten brandsäker kanalisation som 
löper längs med tunnlarna i en ledningskulvert.

UPS
Utrustning för avbrottsfri kraft, UPS, installeras i 
eldriftutrymmen och vid ETDK-platser. Batterikraft 
ska kunna driva säkerhetsfunktionerna under minst 
en timme.

Belysning
Belysning installeras i trafikutrymmen, exempelvis 
vägbelysning, infartsbelysning, utrymningsbelysning, 
arkitektonisk belysning, skyltbelysning samt utrym-
ningsskyltar med belysning.

Allmän kraft och belysning
Allmän kraft och belysning i teknikutrymmen, led-
ningskulvert, VA-station och fläktstationer ingår  
i entreprenaden.

Allmän ventilation och kyla
Samtliga VVS-funktioner så som allmänventilation 
och kyla för alla teknikutrymmen i hela anläggning-
en. Särskilda renhetskrav ställs på allmänventilatio-
nen för eldriftutrymmen. 

Vid behov kommer vatten för kylfunktioner finnas 
tillgängligt i fläktstationer och eldriftutrymmen.
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Fakta FSE902

Antal mottagningsstationer: 3  
Total längd på högspänningskabel: ca 55 km
Uppskattad total belastning för trafikleden: ca 30 MVA
UPS totalt: ca 250 st.
Lysdiodarmaturer (LED): ca 20 000
Allmänna fastighetsinstallationer: ca 3 000 m2

Allmänventilation i utrymmen med sammanlagd yta  
av ca 1500 m2

Kyla i utrymme med en sammanlagd yta av ca 200 m2

FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS 

Brandsäker kanalisation

ETDK-plats

Eldriftutrymme
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I entreprenaden ingår tunnelventilationssystem med 
reverserbara impulsfläktar i trafikutrymmet, fyra 
frånluftstationer, sex luftutbytesstationer och en 
rökgasstation.

Det naturliga luftflöde som trafiken skapar under-
stöds med längsventilation genom impulsfläktar och 
luftutbytesstationer. Brandventilationen säkerställer 
att rökgaser från brand styrs kontrollerat.

Rökgasstationen i Sätra ska ha kapacitet att hantera 
och minska rökutbredningen vid stor rökutveckling. 

I den långa tunneln mellan Hjulsta och Kungens 
kurva tillförs friskluft via sex luftutbytesstationer. 
Stationerna omfattar både från- och tilluft där luft-
bytet sker via torn ovan mark. 

Vid fyra av tunnelmynningarna byggs frånluftssta-
tioner för att säkra att luftkvaliteten är god kring 
tunnelmynningarna. Dessa är placerade i utfarterna 
vid Hjulsta, Vinsta, Smista och Kungens kurva. 

Impulsfläktar i både huvudtunnlar och ramptunnlar 
ingår i entreprenaden.

Motorvägskontrollsystem
Motorvägskontrollsystem, MCS, används för att 
samla in data om trafikflödet och via körfältssigna-
ler (KFS) styra trafiken. Den tekniska lösningen för 
MCS förväntas vara styrd då anläggningen är en del 
av Trafikverkets centrala motorvägskontrollsystem.

Avstängningsanordningar
Bommar och energiupptagande avstängningsanord-
ningar som används för att stoppa trafikflöden och 
som personskydd vid arbeten i tunnel.

Variabla meddelandeskyltar 
Fullgrafiska variabla meddelandeskyltar , VMS, för 
olika tillämpningar, exempelvis vägvisning (VDS), 
trafikinformation samt utrymningsmeddelanden 
ingår i entreprenaden.

Fakta FSE903
Antal impulsfläktar: ca 250 
Antal axialfläktar: 47
Luftutbytesstationer: 6 

Med vardera en tilluftsfläktstation och en frånlufts-
fläktstation, med kapacitet på 600 m3/s tilluft och  
600 m3/s avluft.

1 rökgasstation i Sätra med kapacitet på 600 m3/s.
Frånluftsstationer: 4
Kapacitet i stationerna: 

Hjulsta (600 m3/s)
Vinsta (200 m3/s)
Smista (200 m3/s)  
Kungens kurva (600 m3/s)

Fakta FSE904
Antal KFS: ca 950
Antal detektorer: ca 950
Avstängningsanordningar: ca 50
Antal VMS: ca 350
Antal VDS: ca 150

FSE904 Trafiksystem

FSE903 Tunnelventilation
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VA-station och VA-system
I entreprenaden ingår utrustning som pumpar, 
ventiler, givare för VA-systemet, inklusive styr- och 
övervakningsutrustning för åtta pumpstationer 
och en VA-station i Kungens kurva, en VA-station i 
Akallatunneln samt ett VA-magasin på Lovö. Rörled-
ningar utanför pumpstationerna, samt uppförande av 
VA-stationsbyggnad, ingår i annan entreprenad.

Anläggningens VA-system tar hand om tunnelav-
loppsvatten och dränvatten och försörjer brandpos-
ter och fast släcksystem med släckvatten. Förbifart 
Stockholms lägsta punkter ligger nära 100 meter 
under mark och de stora höjdskillnaderna mellan 
mark- och tunnelnivåer leder till betydande tryck-
skillnader i VA-systemet.

VA-stationen används för rening/sedimentering 
av tunnelavloppsvatten och ska bland annat kunna 
hantera oljeavskiljning och dosering av fällnings-
kemikalier. Efter mätning, provtagning och rening/
sedimentering släpps vattnet till det kommunala 
avloppsnätet. 

Fast släcksystem
I entreprenaden ingår ett fast släcksystem som är 
mittplacerat i taket i huvudtunnlar och på- och 
avfartsramper. 

Släcksystemet är uppdelat i sektioner som i huvud-
tunneln är cirka 50 meter och i ramptunnlar är cirka 
75 meter långa. Sektionerna är anslutna till närmaste 
utrymningsväg, där det finns ventiler.

Fakta FSE905
8 pumpstationer: kapacitet varierar mellan ca 45 l/s – 75 
l/s och sumpvolymer mellan 5 m3 — ca 640 m3

1 VA-station på ca 2000 m3

Total yta som släcksystemet ska täcka:  
ca 600 000 m2

FSE905 VA och fast släcksystem 
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dränvatten
tunnelavloppsvatten
släckvatten

Fast släcksystem

Bassäng för rening/
sedimentering och 
oljeavskiljning

Eldriftutrymme



Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket .se

Edsviken

Edsviken

Brunnsviken

Lilla Värtan

Stora Värtan

Lilla Värtan

Saltsjön

Riddar�ärden

Årstaviken

Drevviken

Flaten

Järlasjön

Mälaren
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Vårby�ärden

Rödstens�ärden

Mörby�ärden
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Långtarmen

Ulvsundasjön

Lövsta�ärden
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Nacka
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Sundbyberg
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Täby
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Danderyd

Huddinge

Ekerö

Hallunda

Lovö
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E 20

E 20

E 18

E 18

E 18

E 4

E 20

E 4

E 4

E 4

73

75

Entreprenadindelning

Tunnelläge
Ytläge

Korta fakta om Förbifart Stockholm
› Längd: 21 km

›  Varav i tunnel:  18 km

›  Antal körfält: 3 i vardera riktning

›  Antal trafikplatser: 6

›  Hastighet: 80-100 km/h

›  Restid: ca 15 minuter

›  Byggtid: ca 10 år

›  Byggkostnad: knappt 28 miljarder kr

 (2009 års prisnivå)

Läs mer på www.trafikverket.se/forbifartstockholm
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