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Inledning
Stockholmsregionen fortsätter att växa. Befolkningen i Stockholms län ökar med 
35 000 personer varje år.  Ostsektorn, med de båda kommunerna Nacka och Värm-
dö, är ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden. Befolkningsprogno-
serna pekar också fortsatt på en stark utveckling. Det finns redan ett stort behov av 
att utöka kapaciteten i dagens kollektivtrafiksystem. 

Tidigare utredningar drar slutsatsen att en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka 
är den viktigaste lösningen för att svara mot behovet av en kapacitetsstark och att-
raktiv kollektivtrafiklösning. En utbyggd kollektivtrafik är också en förutsättning för 
en fortsatt utbyggnad av bostäder och arbetsplatser. 

I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms 
stad samt Nacka och Värmdö kommuner beslutades 2012 att en förstudie för Tun-
nelbana till Nacka ska genomföras. 

Förstudiens syfte och innehåll
Syftet med förstudie är att belysa konsekvenser och måluppfyllelse av olika sträck-
nings- och trafikeringsalternativ för en tunnelbana till Nacka. Utifrån identifierade 
konsekvenserna rekommenderas sedan ett alternativ på sträckning.

Arbetet med förstudien leds av Trafikförvaltningen (tidigare SL) som är en del av 
Stockholms läns landsting. Förstudien ska resultera i: 
• Rekommendation av sträckning, trafikering och depåläge med hänsyn tagen till

resande, ekonomi, miljö och övrig samhällsplanering.
• Beskrivning av konsekvenser inom ovanstående områden för såväl den rekom-

menderade som övriga sträckningar.
• Beskrivning av möjlig finansiering av investeringen. I en andra etapp fördjupas

studierna av valt alternativ genom mer detaljerade undersökningar och tidig pro-
jektering samt framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom tas
underlag fram för kostnad och finansiering.

Tidplanen för förstudien är mycket snäv och ett förordat sträckningsalternativ skall 
föreligga under 2013.
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Ny lag påverkar planeringsprocessen

Lagstiftningen med avseende på planläggning av väg och järnväg förändrades den 
1 januari 2013. Skedesindelningen (förstudie, järnvägsutredning alternativt vägut-
redning) inom planläggningsprocessen ersätts med en sammanhållen fysisk pla-
neringsprocess som ska leda fram till en fastställd järnvägsplan alternativt väg-
plan. Syftet med förändringarna är att möjliggöra en mer effektiv planläggning med 
kortare ledtider men med bibehållen kvalitet (TRV 2012:211). Förändringarna i lag-
stiftningen innebär vidare en möjlighet att bygga tunnelbana (och spårväg) utan 
järnvägsplan – detaljplan räcker. Kravet på dubbelprövning enligt både Plan- och 
Bygglagen och Lagen om byggande av järnväg slopas därmed. 

Utredningsalternativ
Med utgångspunkt från den politiska överenskommelsen har fyra huvudsakliga 
utredningsalternativ identifierats. Samtliga alternativ utgår från blå linje (Station 
Kungsträdgården). Dessa alternativ är:
1. Bergtunnel via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.

2. Sänktunnel via östra Södermalm och Hammarby sjöstad

3. Östlig sträckning (samlokaliserad med vägförbindelse)

4. Sträckning med möjlig omstigning till Grön linje (exempelvis Slussen eller Med-
borgarplatsen)

Identifiering av stationslägen sker utifrån trafikanalyser och samhällsekonomiska 
aspekter men kommer att påverkas av teknisk genomförbarhet och praktiska för-
utsättningar.

Möjliga stationslägen på Södermalm kommer att, i stor utsträckning, styras av de 
spårgeometriska förutsättningarna (till exempel krav på kurvradie och lutning) samt 
av den tekniska genomförbarheten i och i anslutning till passagen över Saltsjön.

Figur 1. Ny planläggningsprocess. Källa: Trafikverket.
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Beroende på sträckningsalternativ finns flera möjliga stationslägen i Nacka. Ett möj-
ligt stationsläge är Henriksdal med närheten till det expansiva Kvarnholmen. Sickla 
och Saltsjö-Järla erbjuder möjligheter till omstigning till Saltsjöbanan. En möjlig för-
längning av tvärbanan från Hammarby Sjöstad till Sickla utreds vilket skulle göra 
Sickla till en central kollektivtrafiknod. Slutstation på förlängningen av tunnelbanan 
blir Nacka Forum med möjlig koppling en till Nacka strand och om rådet runt stads-
huset.

Ett uttalat uppdrag inom ramen för förstudien är också att tillsammans med Tra-
fikverket undersöka möjligheterna till samlokalisering eller samplanering av tunnel-
banan och en, av Trafikverket, tidigare utredd dragning av Östlig förbindelse (Öster-
leden).

I och med ett arbetsupplägg som innefattar arbetsgrupper med representanter 
från avnämare (Stockholms stad, Nacka och Värmdö kommuner) ges möjligheter 
att komma med önskemål och synpunkter rörande omfattningen. Detta har resulte-
rat i att en idéstudie för avgrening och anslutning till Grön linje i höjd med Gullmars-
plan också kommer att göras inom ramen för projektet. Syftet är att öka den totala 
kapaciteten i tunnelbanenätet och därigenom ge möjlighet till ökade exploateringar 
i Stockholmsregionens södra halva.

En möjlig punkt för anslutning till grön linje är vid Gullmarsplan och att sedan 
dagens gren till Hagsätra i stället blir en sydlig gren av blå linje.

Figur 2. Utredningsalternativ Förstudie Tunnelbana till Nacka.
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Samråd
En tidig dialog genomfördes under december månad 2012 där Trafikförvaltningen 
fick möjlighet att ta del av allmänhetens åsikter och synpunkter om förstudien och 
dess utredningsalternativ. Dialogen är ett första steg i de samråd som ingår i plan-
läggningsprocessen. Av nästan 3 500 inkomna svar var en överväldigande majoritet 
(86%) mycket positiva till en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträd-
gården till Nacka.  Vidare gav dialogen indikation om vilka stationer allmänhet tycker 
skall finnas utmed den nya tunnelbanesträckningen och vilka stationslägen som bör 
undvikas. 

Samråd kommer att ske under april månad 2013 i Nacka, Värmdö och Stock-
holm.

Tekniska utmaningar
En dragning av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka kommer att medföra 
flera stora tekniska utmaningar.  

Det tekniskt sett mest kritiska passagen är stäckningen under Saltsjön/Ström-
men. I alternativet med en bergförlagd tunnel (alternativ 1) under Saltsjön är det 
kritiskt att erhålla information om djup till bergytan för att kunna ta höjd för tillräcklig 
bergtäckning i en bergtunnelpassage. 

Längs hela Saltsjöns södra begränsning mot Södermalm löper en tydlig förkast-
ningszon som är accentuerad till exempel i anslutning till Stadsgårdskajen. Zon-
en har en regional utsträckning med en öst-västlig orientering och bedöms stupa 
brant. För att kunna passera Saltsjön i bergtunnel krävs kunskap om zonen och 
dess egenskaper. Eftersom denna förstudie har som syfte att identifiera alterna-
tivskiljande egenskaper hos de olika sträckningarna är det viktigt att kunna utreda 
produktionsmetoder och kvantifiera kostnader samt risker för de olika alternativen. 

Ytterligare svaghetszoner förekommer lokalt och dessa zoner bedöms skära den 
öst-västligt orienterade zonen i undersökningsområdet. Utöver djup till bergytan 
kommer information om bergkvalitet samt hydrogeologiska förutsättningar att vara 
viktigt.

En bergförlagd tunnel under Strömmen och Saltsjön kommer på grund av spår-
geometriska krav att medföra djupt belägna stationer på Södermalm. Stationer på 
djup ned mot 80 meter under markytan ställer stora krav på utformning med av-
seende på tillgänglighet och säkerhet. Den obehagskänslan som vissa människor 
känner inför att uppehålla sig i bergrum på stora djup måste, om en sådan station 
blir realitet, hanteras. 

Förstudien utreder också vilken drivningsmetod (TBM eller konventionell driv-
ning) för bergtunnlarna som är optimal ur ett LCC-perspektiv. Detta innefattar såle-
des avvägningar med avseende på teknisk genomförbarhet, produktionsrelaterade 
faktorer (kostnad, tid, omgivningspåverkan) men också effekter i ett livslängdsper-
spektiv. Framför allt måste passagen under Saltsjön beaktas.
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Möjligheterna för lokalisering av arbetstunnlar för tunneldrivningen utreds också. 
Vidare bör byggandet av tunnelbanan till Nacka utföras på sådant sätt att påverkan 
på befintlig Tunnelbanetrafik minimeras. 

Fältundersökningar
En viktig del av förstudien är att utreda om en bergtunnel för tunnelbanan under 
Strömmen (Saltsjön) är genomförbar. Då vi vet att bergytan återfinns på relativt stora 
djup i detta område är det kritiskt för förstudien att finna det djupaste läget samt 
att få en uppfattning om omfattningen på förekomsten av krosszoner (och deras 
egenskaper). I första skedet planeras sonderingsborrningar i form av registrerande 
sänkhammarborrning samt Jb-sondering att utföras. Parallellt med detta avses 
geofysiska mätningar att utföras. 

I ett senare skede avses kärnborrningar utföras för att i detalj kunna karaktärisera 
bergets och krosszonernas egenskaper.

Fältundersökningar för övriga alternativ (med sänktunnel) kommer inte att prio-
riteras inom ramen för förstudien. Resultat från undersökningar i angränsande pro-
jekt (Slussen, Citylink och Östlig förbindelse) bedöms vara tillräckligt som underlag 
i detta skede. 

De tekniska undersökningarna ska påbörjas under februari månad 2013.

Figur 3. Planerade undersökningsområden, tunnelbana till Nacka.
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