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Inledning
Stockholmsregionen växer. När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm 
ökar behovet av fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna 
fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar. Idag är tunnelba-
nan det mest använda färdmedlet i SL-trafiken. Under rusningstid utnyttjas tunnel-
banans kapacitet i stort sett maximalt. Genom att bygga en ny förbindelse under 
Saltsjön mellan norra och södra staden minskar sårbarheten i tunnelbanenätet och 
den höga belastningen minskar. En förbättrad kollektivtrafik för östra Stockholm  
bidrar också till ett bättre fungerande trafiksystem i hela Stockholmsregionen.

Figur 1. Illustration över tunnelbanenätet 2025.
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Bakgrunden till beslutet att bygga ut tunnelbanan finns i det avtal som tecknades 
i januari 2014 mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka 
kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen kallas för 2013 års 
Stockholmsförhandling och innebär att:
• Tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att Blå linje

byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens
Hagsätragren.

• De fyra kommunerna åtar sig att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i
tunnelbanans närområde – antingen själva eller genom annan markägare/exploatör.

• Den totala investeringen för utbyggnaden inklusive fordon och depå är 25,7 mil-
jarder kronor (prisnivå januari 2013)

• Total ska 19 km nya spår och tio nya stationer byggas varav 12 km och 7  stationer 
ligger i planerna för utbyggnad mot Nacka och Gullmarsplan.

Stockholms tunnelbana står inför en omfattande utbyggnad, figur 1.

Utbyggnad av Blå Linje från Kungsträdgården
Utbyggnaden av Blå linje till Nacka och Gullmarsplan kommer att utgå från Kungs-
trädgårdens tunnelbanestation, figur 2. Den blå linjen kommer att korsa Saltsjön och 
för Nacka grenen planeras stationer i Sofia, Hammarbykanal, Sickla, Järla och Nacka 
Centrum. Efter Sofia skiljs spåren där en gren går mot ny station vid Gullmarsplan 
och Slakthuset för att ansluta till befintlig grön linje strax före Sockenplan station. 

Slakthuset

Nacka CHammarbykanal

Gullmarsplan

Sofia

Sickla
Järlaa

Figur 2. Ortofoto och utbyggnad av Blå linje från Kungsträdgården till Nacka och Gullmarsplan.
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Tabell 1. Snabbdata tunnelbana blå linje.

Tunnellängd 12.5 km
Enkelspårstunnel 35 m2

Dubbelspårstunnel 65 m2

Servicetunnel 25 m2

Stationsrum 200 m2

Teoretisk fastvolym (2015) Ca 2.300 000 m3

Antal arbetstunnlar 6
Antal stationer 7
Stationsuppgångar 13 (+1 nödutrymmningsuppgång)
Anslutningar 2 (Kungsträdgården och Sockenplan)
Uttagsmetod Borra-Spräng
Injektering Kontinuerlig
Förstärkning Konventionell
Lining ca 50–100 m

Spår- och servicetunnel
Spårtunnlarna kommer att drivas som enkelspår (≈35 m2) eller dubbelspårs tunnlar
(≈65 m2). Parallellt med spårtunnlarna kommer en separat service- och utrymnings-
tunnel ((≈25 m2) tas ut, figur 3. För Blå linje är servicetunneln ett sätt att säkerställa 
trafikanttryggheten med hänsyn till de långa och djupa tunnlarna. Sträckan till en 
utrymningsväg ska som mest vara 150 m vilket i praktiken innebär att utrymnings-
tunnlar behöver byggas med minsta avstånd på ca 270 m. Vid varje utrymnings-

Figur 3. 3D-vy över enkelspårstunnlar och servicetunnel med utrymningstunnel och uppställ-
ningsplats.

© 2016, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



tunnel planeras uppställningsplats för säkerhetstjänstens fordon och mellan varje 
utrymningstunnel kommer vändplatser att byggas.

Stationer
Stationsutrymmet omfattar plattformsrum, mezzanine och teknikutrymmen, se 
exempel i figur 4 och 5. Plattformsrummen (ca 200 m2), tas ut till 20–23 m bredd 
beroende på om plattformsbredden är 12 eller 14 m och ca 10–11 m högt. Platt-
formsrummet är 145 m långt och avlöses med en brandavskild mezzanine ca 50 m 

Figur 4. 3D-vy över Station Sofia och vertikalschakt.

Figur 5. 3D-vy över Station Nacka C (nuvarande utformning).
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lång. Tre tvärtunnlar ansluter till teknikutrymmen i servicetunneln. Vid spårtunn-
larnas anslutning till stationsrummet ska tryckutjämningsschakt (25 m2) utformas. 
Detta tänks minska effekten av den luftkudde ett snabbgående tåg skapar framför 
sig (motsvarande gäller även sug av ett passerande tåg). Förutom dessa schakt 
eller motsvarande utrymme under ex rulltrappor ska brandgasevakuering och tilluft 
säkerställas. I typstation görs detta genom ett vertikalschakt. 

Förutom stationsrummet och teknikutrymmen utformas även rulltrappsschakt 
med snedbanehissar eller alternativt expresshissar för djupt liggande stationer, i 
dagsläget Station Sofia på ca 100 m djup under markytan (figur 4) och Gullmars-
plan ca 60 m under markytan.

Geologi
Berggrunden i Stockholmsregionen består i huvudsak av en sedimentär ådergnejs 
med stora inslag av äldre eller yngre granitiska, pegmatitiska och vulkaniska berg-
arter, se Figur 6. Den grå ådergnejsen har bildats av leriga och sandiga avlag-
ringar för ca 1900 miljoner år sedan. De gråa eller röda äldre granitiska partierna 
har antingen bildats genom stark migmatisering (partiellt uppsmältning) av den 
sedimentära gnejsen eller som intrusioner av magma. Äldre granitiska intrusioner 
har ställvis tillsammans med gnejsen genomgått omvandling och uppvisar ofta en 

Figur 6. SGU:s Berggrundskarta med nya blå tunnelbanelinjen.
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folierad struktur. Yngre graniter (Stockholmsgranit) har bildats genom intrusioner 
och har i mindre utsträckning genomgått omvandling. Den yngre graniten uppvisar 
således en jämnkornig massformig bergmassa. De yngre graniterna förekommer 
i större utsträckning vid de norra delarna av regionen och de sedimentära gnej-
serna i de södra delarna av regionen. Äldre gångbergarter i form av metabasiter 
(amfibolit omvandlade) och yngre diabasgångar förekommer även i regionen.

Vid passagen mellan Skeppsholmen och Södermalm korsas en större spröd 
regional deformationszon. Södermalm utgörs huvudsakligen av ”sur intrusivbergart 
(granit, granodiorit, monzodiorit mm)”. Ett flertal deformationszoner (av varierande 
utsträckning) och gångar av ”ultrabasisk, basisk och intermediär intrusivbergart 
(gabbro, diorit, diabas mm)” tväras av sträckningen. Längsmed Hammarby kanals 
norra ”strand” löper en större deformationszon troligtvis brant stupande mot söder.

Under Hammarby sjöstad och Sickla fortsätter ”kvarts-fältspatrik sedimentär 
bergart (sandsten, gråvacka mm)”. Vid Sickla och bort mot Järla går sträckningen 
parallellt och nära en ”strukturell formlinje, plastisk deformation”, som också bitvis 
sammanfaller med gränsen mot ”sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzodio-
rit mm)”. Sträckningen går omväxlande i dessa båda partier.

Figur 7. Ungefärliga lägen för de större svaghetszonerna i området.
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Från Järla till slutet vid Nacka går sträckningen huvudsakligen i ”sur intrusivbergart 
(granit, granodiorit, monzodiorit mm)”, en kortare sträcka redovisas som ”kvarts-
fältspatrik sedimentär bergart (sandsten, gråvacka mm)”.

Förkastningszoner stryker i huvudsak i två riktningar i Stockholmsområdet, se 
Figur 7. Centralt genom Stockholm (Saltsjö-Mälarsnittpassagen) går kraftiga struk-
turer i O-V riktning där de norra partierna rört sig dextralt relativt den södra delen. 
I den tektoniska processen har troligen även den södra delen rört sig upp över den 
norra delen i en motsols liknande rotation. Förkastningszoner med en NV stryk-
ning är mest förekommande i de centrala delarna av Stockholm; längs Hässelbys 
strandlinje mot Mälaren; Stocksund mot Edsviken och Norrviken. Tidigare under-
sökningar för Förbifart Stockholm, Bussterminal Slussen, City Link samt från pågå-
ende byggnationen av Citybanan visar att bergmassan vid svaghetszoner med O-V 
riktning längs Saltsjö-Mälarsnittpassagen är kraftigt uppspruckna. Bergmassan 
vid dessa uppspruckna zoner innehåller mineral med dålig hållfasthet som grafit, 
klorit, kalcit och lera. Även breccierade partier påträffas ofta i dessa zoner. I svag-
hetszoner med NV riktning påträffas ofta en omvandlad (rödfärgad) spröd gra-
nitisk bergmassa. Svaghetszonerna uppvisar inte sällan breccierade partier och 
innehåller mineral med dålig hållfasthet som kalcit och lera. Svaghetszoner består 
ofta av flertal uppspruckna/uppkrossade partier med relativt bra berg  mellan.

Tekniska utmaningar
Sjöpassager 
Under utbyggnaden av Blå linje kommer tre undersjö-passager att utföras. Under 
Ladugårdslandsviken mellan Blasieholmen och Skeppsholmen passeras en svacka 
i berggrunden. Försonderingar visar på ca 5 m bergtäckning av i huvudsak bra till 
medelbra berg. 

Under saltsjön passeras den regionala svaghetszonen med ca 15–20 m bergtäck-
ning. Svaghetszonen består av ett antal områden med sämre leromvandlat berg. 
Det längsta området (RMRbas ca 30) är ca 20 m. Den längsta sammanhängande 
kärnförlusten är ca 2,5 m (vilken vi naturligtvis saknar kunskap om i dagsläget). 
Svaghetszonen bedöms vara en förkastningszon där den södra sidan rört sig väs-
terut och roterat något upp över (relativt) den norra sidan vilket stämmer relativt väl 
med de NV-SO huvudspänningarna i området.

Vid Hammarbykanal kommer en station att anläggas under kanalen med upp-
gångar på respektive Norr och Södra sidan av kanalen. Som lägst har stationen 
10 m bergtäckning dock bedöms en brant stupande svaghetszon tvära stationen.
Problemen med undersjöpassager är först och främst relaterat till inläckage. Den 
oändliga tillgången till vatten och en osäker bergkvalitet och injekterbarhet utgör 
risker som måste beaktas i projektering och under utförande. Tunnelbanan pas-
serar Saltsjön på ca 80–90 m djup. Vattentrycken i kombination med sämre berg 
kan innebära att extra åtgärder kan krävas om bergförhållandena visar sig vara av 
”flowing ground” karaktär. I permanent skedet bedöms en tät betonglining erfor-
dras för att undvika tidsberoende problem som exempelvis erosion av berg massan.
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Konstruktionstekniska utmaningar
Byggnation av konstruktioner i samband med tunnelbaneutbyggnaden kommer att 
ställa entreprenör och konstruktörer inför ett antal utmaningar. Bland några har 
nämnts ex passagen av saltsjön där upprättande av nämnd betonglining har sär-
skilda svårigheter där hänsyn måste tas till stora laster/vattentryck/materialteknik/
byggteknik/täthet etc. 

I samband med uppförande av de stora schakt i Sofia och Gullmarsplan kom-
mer enbart skalan på utformningen medföra särskilda tekniska hänsyn.  Tvärsnittet 
på schakten kan komma att uppgå till (20–30 m) x (10–20 m) med nästan 100 m 
höjd (i Sofia) där dimensionerna kan variera beroende på installationsutformningen. 
Schaktet måste förstärkas under pågående drivning vilken bedöms ut föras upp-
ifrån och ned där utlastning görs genom ett raise-borrat pilothål. De stora dimen-
sionerna på långsidorna medför att kil/block-problematiken måste analyseras. 
Storleken på schakten innebär att egenvikten på konstruktionerna blir en last 
att ta särskild hänsyn till. Samtidigt måste alternativ att hänga upp konstruktio-
nerna i bergsidorna beaktas. Även övergången mellan vertikalschakt och stations-
rum (mezzanine) kommer att analyseras och byggtekniskt utvärderas. Djupläget 
kan även innebära att relativt höga in situ spänningar kan påverka de storskaliga 
stabilitets förhållandena.

För Gullmarsplan ligger ny blå linje delvis under befintlig station och där plane-
ras omnämnda vertikalschakt (hisslösning) för att koppla samman grön och blå 
linje. Denna knutpunkt är mycket viktig för att reducera trafikering och trängsel på 
tunnel banans gröna linje. Naturligtvis utgör planerad om-”färgning” av Hagsätra 
grenen från grön till blålinje den främsta reduceringen av belastning på spåren 
genom Södermalm och Gamla Stan. Byggandet av schaktet kommer att utföras 
under pågående drift av tunnelbanans gröna linje, önskvärt med minimala avstäng-
ningar. Placering av schakt och arbeten planeras för att uppfylla vitt skilda krav 
avseende exempelvis, stabilitet, byggbarhet, resenärsupplevelse, kostnad, tid och 
påverkan under byggtid.

Ett stort antal befintliga tunnlar kommer att korsas vilket i sig ställer krav på 
utformning, byggteknik och byggprocess. I de flesta fall förkommer dock ingen 
direkt konflikt. 

Vid Sickla station korsas just en sådan tunnel med relativt liten bergtäckning. 
Men det som i dagsläget ses som en större potentiell risk för tid och budget är 
den svaghetszon som löper i stor parallellt med station och den första delen av 
sträckan mot Järla station. Många minns injekteringen vid Torsgatan i samband 
med byggnationen av Citybanan. Dock visar de borrningar som hittills utförts i 
området Sickla-Järla på en mer koncentrerad zon där sidoberget är av i huvudsak 
medelgod till god kvalitet. Detta föranleder den inledande prognosen till att var 
försiktig och balanserad. 

I Järla upptäcktes att ovanstående regionala zon strök ost-västligt parallellt med 
tunnelsträckning och station. För att undvika omfattande problem flyttades spår-
linjen och Järla station till ett mer gynnsamt bergtekniskt läge. Nuvarande läget 
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avgjordes av Nacka kommuns krav, spårtekniska villkor och påverkan på angräns-
ande stationer och stationsuppgångar. 

Station Nacka centrum är orienterad under Värmdö leden med uppgångar på 
ömse sidor om denna. Stationen är inklämd mellan Värmdö leden och en VA-tunnel 
vilket innebär att bergtäckningen kan vara kritisk för stationens utformning. Utform-
ningen är dock tillsvidare en enkelvalvsstation med 22 m spännvidd. Osäkerheter 
kring bergtäckningen utreds i skrivande stund men kan föranleda alternativa lös-
ningar avseende utformningen av stationsrummet och därmed även uttagsmeto-
derna. 

Slutord
Utbyggnaden av tunnelbanan bedöms som den enskilt främsta (och mest bety-
dande) åtgärden för att utveckla Stockholmsregionen. Inte nog med att tunnel-
banan möjliggör exploatering av nya bostäder, ca 78 000. Det är dessutom i sär-
klass det mest miljövänliga sättet att resa på i Stockholm. 

Tekniskt innebär utbyggnaden ett antal utmaningar i form av bergtekniska, kon-
struktionstekniska, kalkylmässiga, tidsmässiga och miljömässiga osäkerheter. 
Dessa ställer utomordentliga krav på kompetens hos beställare, projektörer och 
entreprenörer. Det är vår förhoppning att vi tillsammans kan tackla de utmaningar 
som vi kommer att möta. Tillsammans bygger vi framtiden
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