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TUNNELINSTRUKTIONER 
 

Tunnelnamn Sträcka/plats Från km Till km Sida 

Avatunneln (Sbe) – (Ruk) 50+309 50+630 3 

Bjässholmstunneln (Svj) – (Möl) 427+732 431+232 4 

Björnböletunneln (Häb) – (Döe) 514+085 519+180 5 

Finnborgstunneln (Bja) – (Gån) 538+018 538+450 6 

Gambackstunneln Humn – Råö 0+188 0+422 7 

Gammherrgårds-
tunneln 

Humn 32+212 32+446 8 

Glödbergstunneln (Oxm) – (Öä) 816+160 817+840 9 

Gådeåtunneln (Hnl) – (Hsd) 413+485 413+634 10 

Gålnästunneln (Bja) – (Gån) 545+000 545+385 11 

Gårdbergstunneln (Hsd) – (Svj) 420+076 420+896 12 

Hallbergstunneln (Dns) – (Väy) 473+341 474+132 13 

Hjältatunneln (Hög) – (Gia) 20+028 21+286 14 

Håknästunneln (Non) – (Änö) 70+612 71+202 15 

Hällbergstunneln (Bja) – (Gån) 539+336 539+951 16 

Kalldalstunneln (Hög) – (Gia) 17+920 19+036 17 

Kasatunneln Gia 26+660 26+813 18 

Krokbergstunneln (Svj) – (Möl) 422+613 427+164 19 

Lilltunn (Sngå) – (Ru) 589+783 589+800 20 

Murbergstunneln (Hsd) – (Svj) 416+293 417+982 21 

Namntallstunneln (Han) – (Häb) 503+985 509+986 22 

Pustbergstunneln 
(Hbä) – (Hsö) 
uppspår 

829+050 829+430 23 

Ragunda (Ru) – (Bsg) 598+395 598+522 24 
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Tunnelnamn Sträcka/plats Från km Till km Sida 

Snarabergstunneln (Dns) – (Väy) 474+616 477+021 25 

Strannetunneln (Ara) – (Hög) 12+819 14+255 26 

Svedjebergstunneln Svj 421+178 421+337 27 

Tallbergstunneln (Öä) – (Hbä) 826+170 826+468 28 

Utansjötunneln Möl 432+034 432+273 29 

Varvsbergstunneln (Gån) – (Ök) 549+560 551+650 30 

Åsbergstunneln Ök – Ökn 6+870 7+889 31 

Åskottstunneln (Väy) - (Slm) 485+316 488+592 32 

Öbergstunneln 
(Gia) – 
(Humn) 

30+578 31+053 33 

Öd 1 (Krf) – (Dns) 462+183 462+519 34 

Öd 2 (Krf) – (Dns) 462+699 462+905 35 

Öd 3 (Krf) – (Dns) 462+959 463+050 36 

Öd 4 (Krf) – (Dns) 463+242 464+086 37 
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Avatunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Saluböle) – (Rundvik) 

Från km 50+309 Till km 50+630 Längd 321 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7047720 
E:714854 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7047430 
E:714679 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar. Ca 7 sekunder efter att 
telefonluren lyfts kopplar telefonen automatiskt till 
trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Bjässholmstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Svedje) – (Mörtsal) 

Från km 427+732 Till km 431+232 Längd 3500 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6959700 
E:649549 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6963150 
E:648997 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från trafikcentralen eller 
tryckknappar i tunneln. 

Gångbanor Av Markbetong och kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner vid mynningar och brandslussar samt så att 
avståndet mellan nödtelefoner är mindre än 300 m i spårtunnel. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 6 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningar och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Björnböletunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Hämrasviken) – (Drömme) 

Från km 514+085 Till km 519+180 Längd 5095 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7017580 
E:659620 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7014590 
E:655531   

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 
Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 
Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 
Vägledandebelysning, grön belysning, är alltid tänd. Denna är 
monterad vid utrymningsdörrar och tunnelmynningar. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns utplacerade med ca 250 meters avstånd inne 
i tunneln, på båda sidorna om spåret utanför tunnelns 
mynningar samt vid servicetunnelns anslutningar till 
spårtunneln. 
Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen 
automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 11 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel parallellt med 
spårtunneln. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynningar. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Finnborgstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Bjästa) – (Gålnäs) 

Från km 538+018 Till km 538+450 Längd 432 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7017010 
E:676458 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7016350 
E:676074 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar samt en telefon i mitten av 
tunneln. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar 
telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Gambackstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Husums norra 

Från km 0+188 Till km 0+422 Längd 234 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7031367 
E:708831 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7031300 
E:708623 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på ena sidan om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Gammherrgårdstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Husums norra 

Från km 32+212 Till km 32+446 Längd 234 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7031500 
E:708801 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7031300 
E:708623 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Glödbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 

(Oxmyran) – (Öreälv) 

uppspår 

Från km 816+160 Till km 817+840 Längd 1680 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7078877 
E:710944 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7080219 
E:712118 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Både spårtunneln och servicetunneln är försedda med 
belysning, som normalt är tänd. Nödbelysning tänds 
automatiskt vid bortfall av ordinarie belysningen. 

Gångbanor 
Finns på en sida om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. Handledare finns på båda sidor av spåret. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade vid spårtunnelmynningarna, i 
servicetunnelns öppningar mot spårtunneln samt sex (6) st med 
ca 300 meters mellanrum inne i spårtunneln. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 3 tvärtunnlar med portar 
som leder till en servicetunnel (610 m) parallellt med 
spårtunneln. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. Vintertid 
snöröjs endast vägarna till norra tunnelmynningen samt 
servicetunnelns mynning. 

Övrigt: 
I Servicetunneln finns två luftslussar. Servicetunnelns mynning 
i det fria (koordinat SWEREF 99 TM) N:7079981 E:711959 
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Gådeåtunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Hällenyland) – (Härnösand) 

Från km 413+485 Till km 413+634 Längd 149 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6947480 
E:649589 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6947340 
E:649645 

  

Säkerhets-
information 

Finns ej. 

Belysning Belysning tänds med tryckknapp i resp. tunnelmynning. 

Gångbanor Finns ej. Dock finns 350 mm breda kabelrännelock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningar 

Återsamlings-
plats 

Finns ej. 

Anslutnings-
vägar 

Finns ej. 

Övrigt: Intet. 
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Gålnästunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Bjästa) – (Gålnäs) 

Från km 545+000 Till km 545+385 Längd 385 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7022220 
E:680048 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7022180 
E:679498 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar samt en telefon i mitten av 
tunneln. 

Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen 
automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Gårdbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Härnösand) – (Svedje) 

Från km 420+076 Till km 420+896 Längd 820 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6952470 
E:647620 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6953270 
E:647518 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta, med information om 
närmsta utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner vid mynningar och brandslussar samt så att 
avståndet mellan nödtelefoner är mindre än 300 m i spårtunnel. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Hallbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Dynäs) – (Västeraspby) 

Från km 473+341 Till km 474+132 Längd 791 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6990720 
E:635540 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6991380 
E:635966 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner vid mynningar och brandslussar samt så att 
avståndet mellan nödtelefoner är mindre än 300 m i spårtunnel. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Hjältatunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Högbysjön) – (Gideåbacka) 

Från km 20+028 Till km 21+286 Längd 1258 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7026880 
E:699124 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7026670 
E:697706 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Vägledandebelysning, grön belysning, är alltid tänd. Denna är 
monterad vid utrymningsdörrar och tunnelmynningar. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar, vid servicetunnelns anslutning till 
spårtunneln samt med ca 300 meters avstånd inne i 
spårtunneln. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar 
telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom en brandsluss vid km 
20+650 som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: 
Servicetunnelns mynning i det fria (koordinat SWEREF 99 
TM) N:7026670 E:697706 
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Håknästunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Norrsjö) – (Ängersjö) 

Från km 70+612 Till km 71+202 Längd 590 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7058800 
E:729727 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7058760 
E:729099 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar samt i mitten av tunneln vid km 
70+924. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar 
telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
 



TC ÅNGE 
L16 UNDERLAG TILL LINJEBOK TRAFIKVERKET 
 
 

Hällbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Bjästa) – (Gålnäs) 

Från km 539+336 Till km 539+951 Längd 615 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7018290 
E:677181 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7017670 
E:676869 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar samt en telefon i mitten av 
tunneln. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar 
telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Kalldalstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Högbysjön) – (Gideåbacka) 

Från km 17+920 Till km 19+036 Längd 1116 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7026570 
E:696874 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7026410 
E:695576 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar samt inne i tunneln med ca 300 
meters avstånd. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts 
kopplar telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Kasatunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Gideåbacka 

Från km 26+660 Till km 26+813 Längd 153 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

Uppgift saknas 
Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7029590 
E:703844 

  

Säkerhets-
information 

Finns ej. 

Belysning Finns ej. 

Gångbanor Finns ej. Dock finns kanalisationslock på båda sidor om spåret. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Finns ej. 

Anslutnings-
vägar 

Norra tunnelmynningen kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Krokbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Svedje – (Mörtsal) 

Från km 422+613 Till km 427+164 Längd 4551 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6954920 
E:647967 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6959130 
E:649561 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner vid mynningar och brandslussar samt så att 
avståndet mellan nödtelefoner är mindre än 300 m i spårtunnel. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 8 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Lilltunn 
Sträcka/ 

plats: 
(Singsån) – (Ragunda) 

Från km 589+783 Till km 589+800 Längd 17 m 

Koordinat Uppgift saknas Koordinat Uppgift saknas   

Säkerhets-
information 

Säkerhetsinformation finns ej. 

Belysning Finns ej. 

Gångbanor Finns ej. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna 

Återsamlings-
plats 

Finns ej. 

Anslutnings-
vägar 

Finns ej. 

Övrigt: Intet. 
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Murbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Härnösand) – (Svedje) 

Från km 416+293 Till km 417+982 Längd 1689 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6949770 
E:650063 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6950710 
E:648705 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner vid mynningar och brandslussar samt så att 
avståndet mellan nödtelefoner är mindre än 300 m i spårtunnel. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 3 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Namntallstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Harasjön) – (Hämrasviken) 

Från km 503+985 Till km 509+986 Längd 6001 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7014180 
E:651858 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7010300 
E:647615 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför spårtunnelns mynningar, vid slussarna till 
servicetunneln samt därutöver med ca 250 meter avstånd i 
spårtunneln. Vid servicetunnelsmynningar finns även 
nödtelefoner. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar 
telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 13 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel parallellt med 
spårtunneln. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynningar. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Pustbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Högbänna) – (Hörnsjö) 
Uppspår 

Från km 829+050 Till km 829+430 Längd 381 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7078747 
E:719275 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

Uppgift saknas   

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Spårtunneln är försedd med belysning, som normalt är tänd. 
Nödbelysning tänds automatiskt vid bortfall av ordinarie 
belysningen. 

Gångbanor 
Finns på en sida om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. Handledare finns på båda sidor av spåret. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade utanför tunnelns mynningar samt 
i tunneln vid km 829+255. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. Vintertid 
hålls endast vägen till östra tunnelmynningen (km 829+050) 
öppen. 

Övrigt: Intet. 
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Ragunda 
Sträcka/ 

plats: 
(Ragunda) – (Bispgården) 

Från km 598+395 Till km 598+522 Längd 127 m 

Koordinat Uppgift saknas. Koordinat Uppgift saknas.   

Säkerhets-
information 

Uppgifter saknas. 

Belysning Uppgifter saknas. 

Gångbanor Finns ej. 

Kommunika-
tion 

Uppgifter saknas. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Finns ej. 

Anslutnings-
vägar 

Finns ej. Närmaste allmänna väg ligger i snitt 100 meter från 
tunnelmynningarna. 

Övrigt: Intet. 
 



TC ÅNGE 
TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK L25 
 

Version 2022-09-19 

 

Snarabergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Dynäs) – (Västeraspby) 

Från km 474+616 Till km 477+021 Längd 2405 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6991750 
E:636286 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6993270 
E:638128 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta, med information om 
närmsta utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner vid mynningar och brandslussar samt så att 
avståndet mellan nödtelefoner är mindre än 300 m i spårtunnel. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 4 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg 

Övrigt: Intet. 
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Strannetunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Arnäsvall) – (Högbysjön) 

Från km 12+819 Till km 14+255 Längd 1436 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7025952 
E:692106 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

X=7025780 
Y=690654 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar, vid slussen till servicetunneln 
samt utplacerade med ca 300 meters mellanrum i spårtunneln. 
Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen 
automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom brandsluss vid km 13+519 
som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: 
Servicetunnelns mynning (Koordinat SWEREF 99 TM) 
N:7025980 E:691268 
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Svedjebergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Svedje 

Från km 421+178 Till km 421+337 Längd 159 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6953560 
E:647530 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6953750 
E:647552 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln 

Gångbanor 
Finns på båda sidor av spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Tallbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Öreälv) – (Högbränna) 

Från km 826+170 Till km 826+468 Längd 298 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7079310 
E:716625 

Koordinat Uppgift saknas   

Säkerhets-
information 

Säkerhetsinformation finns ej. 

Belysning Timer för belysningen är placerad vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor Gångbanor finns ej. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Återsamlingsplats finns ej. 

Anslutnings-
vägar 

Ca 100 meter från tunnelmynningen i riktning mot Mellansel 
finns väganslutning från allmänväg. 

Övrigt: Koordinaten ovan visar slutet på anslutningsvägen. 
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Utansjötunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Mörtsal 

Från km 432+034 Till km 432+273 Längd 239 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6963950 
E:649104 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6964170 
E:649164 

  

Säkerhets-
information 

Uppgift saknas. 

Belysning 
Förstärkt nödbelysning. Tänds från DLC eller tryckknappar i 
tunneln 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Varvsbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Gålnäs) – (Örnsköldsviks 
Central) 

Från km 549+560 Till km 551+650 Längd 2090 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7022540 
E:685876 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7022140 
E:684106 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar, vid slussarna till servicetunneln, 
samt med ca 250 meters mellanrum i spårtunneln. En 
nödtelefon finns även vid servicetunnelns mynning. Ca 7 
sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen 
automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 3 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: 
Servicetunnelns mynning (Koordinat SWEREF 99 TM) 
N:7021830 E:685171 
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Åsbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
Örnsköldsviks Central – 
Örnsköldsvik norra 

Från km 6+870 Till km 7+889 Längd 1019 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7024660 
E:686099 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7023710 
E:685532   

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar, vid slussarna till servicetunneln, 
samt med ca 250 meters mellanrum i spårtunneln. En 
nödtelefon finns även vid servicetunnelns mynning. Ca 7 
sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen 
automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 1 tvärtunnel med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Åskottstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Västeraspby) – (Solum) 

Från km 485+316 Till km 488+592 Längd 3276 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6999910 
E:640620 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6996850 
E:640505   

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar, vid slussarna till servicetunneln, 
samt med ca 250 meters mellanrum i spårtunneln. En 
nödtelefon finns även vid servicetunnelns mynning. Ca 7 
sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar telefonen 
automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna eller genom 7 tvärtunnlar med 
brandsluss som leder till en servicetunnel. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna och servicetunnelns mynning. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Öbergstunneln 
Sträcka/ 

plats: 
(Gideåbacka) – (Husums 
norra) 

Från km 30+578 Till km 31+053 Längd 475 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7030560 
E:707783 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:7030250 
E:707367 

  

Säkerhets-
information 

Utrymningsskyltar finns uppsatta med information om närmsta 
utgång. 

Belysning 

Nödbelysningen kan tändas med hjälp av knapp 
”tunnelbelysning”, som sitter monterad ovanför varje 
nödbelysningsarmatur. Tänd nödbelysning lyser i tre (3) 
timmar. I vissa fall kan även belysningen tändas och släckas 
från trafikcentralen. 

Nödbelysning är monterad var 60:e meter på båda sidor om 
spåret. 

Uppsamlingsplatsbelysning finns vid tunnelmynningarna. 

Gångbanor 
Finns på båda sidor om spåret. Gångbanan utgörs delvis av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns placerade i skåp på båda sidor om spåret 
utanför tunnelns mynningar samt mitt i tunneln vid km 
30+812. Ca 7 sekunder efter att telefonluren lyfts kopplar 
telefonen automatiskt till trafikcentralen. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid tunnelmynningarna. 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från allmänväg. 

Övrigt: Intet. 
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Öd 1 
Sträcka/ 

plats: 
(Kramfors) – (Dynäs) 

Från km 462+183 Till km 462+519 Längd 336 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6982230 
E:640887 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6982560 
E:640879 

  

Säkerhets-
information 

Uppgift saknas. 

Belysning Nödbelysning tänds med tryckknappar i tunneln. 

Gångbanor 
Finns på ena sidan om spåret. Gångbanan utgörs av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vändplaner finns vid båda tunnelmynningar utan belysning 

Anslutnings-
vägar 

Samtliga återsamlingsplatser kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Öd 2 
Sträcka/ 

plats: 
(Kramfors) – (Dynäs) 

Från km 462+699 Till km 462+905 Längd 206 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6982710 
E:640861 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6982940 
E:640805 

  

Säkerhets-
information 

Uppgift saknas. 

Belysning Nödbelysning tänds med tryckknappar i tunneln. 

Gångbanor 
Finns på ena sidan om spåret. Gångbanan utgörs av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid södra tunnelmynningen (i riktning mot Kramfors) finns en 
vändplan utan belysning. 

Anslutnings-
vägar 

Återsamlingsplatsen kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Öd 3 
Sträcka/ 

plats: 
(Kramfors) – (Dynäs) 

Från km 462+959 Till km 463+050 Längd 91 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6982990 
E:640783 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6983070 
E:640739 

  

Säkerhets-
information 

Uppgift saknas. 

Belysning Nödbelysning tänds med tryckknappar i tunneln. 

Gångbanor 
Finns på ena sidan om spåret. Gångbanan utgörs av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Ca 100 meter från norra tunnelmynningen (i riktning mot 
Dynäs) finns en vändplan utan belysning. 

Anslutnings-
vägar 

Återsamlingsplatsen kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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Öd 4 
Sträcka/ 

plats: 
(Kramfors) – (Dynäs) 

Från km 463+242 Till km 464+086 Längd 844 m 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6983230 
E:640625 

Koordinat 
SWEREF 99 
TM 

N:6983830 
E:640034 

  

Säkerhets-
information 

Uppgift saknas. 

Belysning Nödbelysning tänds med tryckknappar i tunneln. 

Gångbanor 
Finns på ena sidan om spåret. Gångbanan utgörs av 
kanalisationslock. 

Kommunika-
tion 

Nödtelefoner finns ej. 

Utrymnings-
vägar 

Via tunnelmynningarna. 

Återsamlings-
plats 

Vid södra tunnelmynningen (i riktning mot Kramfors) finns en 
vändplan finns utan belysning. 

Anslutnings-
vägar 

Återsamlingsplatsen kan nås från väg. 

Övrigt: Intet. 
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