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Trafikverket planerar för en utbyggnad av spårkapaciteten genom centrala Stock-
holm genom att anlägga Citybanan, en 6 km lång pendeltågstunnel mellan sta-
tion Stockholms Södra och Tomteboda. Längs banan anläggs två nya stationer, vid 
Odenplan och vid Stockholms central, och när banan tas i drift försvinner Karlberg 
som pendeltågsstation. Anläggandet av Citybanan innebär minskad miljöstörning 
i innerstaden och förbättrade möjligheter för resande med bl.a. förbindelse med 
tunnelbanan vid T-centralen och Odenplan. Samtidigt fördubblas kapaciteten in till 
Stockholm söderifrån, den s.k. getingmidjan byggs bort.

Figur 1. Citybanans 
sträckning genom 
centrala Stockholm
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För att få bygga Citybanan krävs det ett antal tillstånd och beslut. Bland annat har 
en frivillig s.k. Tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens 17 kapitel utförts. Trafikver-
ket har tagit fram två järnvägsplaner enligt Lagen om byggande av järnväg. Dess-
utom har flera ändringar behövt göras i gällande detaljplaner och prövning av ca 40 
bygglov har utförts enligt Plan- och Bygglagen.

Under bygg- och drifttiden av banan kommer grundvatten att läcka in i City-
banans anläggningar och vattnet behöver ledas bort för att hålla anläggningarna 
torra. Under byggtiden behöver temporära grundvattennivåsänkningar utföras. In-
filtration av vatten utförs för att motverka att skador uppkommer. Bortledning av 
grundvatten och infiltration är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 
elfte kapitel. Trafikverket har därför sökt, och fått, tillstånd för vattenverksamhet 
hos miljödomstolen. Miljöprövningen för vattenverksamheten har varit omfattande 
och flera av Citybanans totalt 5 tillstånd har överklagats till högsta instans (Högsta 
Domstolen). 

Tillstånden från Miljödomstolen och Miljööverdomstolen har belagts med ett 
flertal villkor, som kan sammanfattas i följande punkter:
• Trafikverket ska utföra arbetet i huvudsaklig överensstämmelse med vad som

sagts i ansökningshandlingarna
• Trafikverket ska täta tunnlarna så att inläckaget inte överstiger fastställda villkor.

Dessa villkor har delats upp per hydrogeologiska delsträckor, anpassade efter
hög- och lågpunkter längs banan

• Trafikverket ska utföra infiltration för att motverka att grundvattennivån sjunker
till nivåer som kan orsaka skador

• Infiltrationsanläggningar ska vara förberedda och funktionsprovade innan grund-
vattenbortledning får påbörjas

• Infiltration inom delsträckan förbi T-centralen ska utföras till samma mängd som
leds bort från detta område

• Norra delen av Citybanan, mellan Tomteboda och Riddarholmen, har också be-
lagts med villkor för buller, vibrationer och utsläpp av vatten under byggtiden

För att kontrollera att villkoren efterlevs utförs mätningar enligt av Länsstyrelsen och 
Miljöförvaltningen fastställda kontrollprogram. Rapportering sker till Länsstyrelsen 
varje månad och till Miljöförvaltningen kvartalsvis.

Skadeförebyggande åtgärder
Citybanan anläggs genom Stockholms innerstad och det är svårt att bygga en så 
stor anläggning helt utan att skador på omgivande hus och anläggningar sker. De 
risker som är förknippade med vattenverksamheten rör främst marksättningar och 
skador på hus och anläggningar. Skador kan alltså uppkomma ifall grundvatten-
nivåsänkningar sker. För att motverka att skador uppkommer har Trafikverket satt 
upp en strategi för skadeförebyggande åtgärder.
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Uppföljning av tätning och inläckagevillkor
De villkor för inläckage som miljödomstolen och miljööverdomstolen fastställt i dom 
har föreslagits av Trafikverket. Utgångspunkten har varit att tätning av berganlägg-
ningarna ska utföras med konventionell cementinjektering. Effektiviteten av sådan 
tätning kan vanligtvis förutsägas inom huvuddelen av en tunnelsträckning, förutsatt 
att erforderliga bergundersökningar utförts. Dock kan bergprognoser aldrig bli 100% 
tillförlitliga och därför behövs det viss marginal vid arbete med inläckagevillkor. För 
projekt Citybanan har ett projektmål satts upp för att hantera denna osäkerhet:

För att kunna följa upp projektmålet har en inläckagebudget upprättats, som tar 
hänsyn till tunnlarnas framdrift. Mätningar av inläckage utförs i kampanjer efter vart-
annat veckoslut. Trots att Citybanan är en komplex anläggning har dessa mätningar 
resulterat i tillförlitliga värden för inläckaget under hela byggtiden. 

Redovisningen ovan visar att arbetet med att styra tätningen huvudsakligen gått 
bra och följt projektmålet. Liksom det förutsetts har emellertid problem med höga 
inläckage uppkommit inom kortare sträckor av banan och detta har orsakat för-
dyrningar av projektet. Omprövning av villkoren har krävts för en arbetstunnel vid 
Torsgatan.

Figur 2. Principen för de skadeförebyggande åtgärderna inom projekt Citybanan.

Projektmål Citybanan: För 90 % av tunnelsträckningen ska inläckaget 
uppgå till maximalt 75% av villkoret i miljödom
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Infiltration
Eftersom åtskilliga tunnlar redan  tidigare 
byggts längs Citybanans sträckning är 
grundvattnet redan påverkat med avsänkta 
nivåer. Flera områden är därför väldigt käns-
liga för ytterligare grundvattenbortledning 
och grundvattenpåverkan från City banan går 
därför inte att undvika. Sådan påverkan mot-
verkas med infiltration. Principen har varit att 
infiltration ska utföras där den gör mest nytta, 
vilket betyder att den har utförts i jordlagren 
vid känsliga hus. Det är ett relativt omfattande 
arbete med att bygga infiltrationsanläggning-
ar i stadsmiljö, då utrymmet är begränsat och 
markförlagda ledningar ofta kolliderar med 
önskade lägen för infiltrationsbrunnarna. In-
filtration utförs under byggtiden med vatten 
från vattenledningsnätet. I dagsläget har ca 
35 infiltrationsanläggningar byggts och den 
totala kostnaden för sådana anläggningar 
har budgeterats till ca 30 miljoner. 

Effekten av infiltrationen har varit väldigt bra och överträffat förväntningarna. Till 
dags datum har inte någon skadlig grundvattenpåverkan skett inom projekt City-
banan. För närvarande utvärderas det inom vilka områden permanent infiltration 

Figur 3. Uppföljning av inläckagebudget för en del av Citybanan. I figuren visas projektmålet och 
utfall under framdriften av tunnlarna för Norrströmstunneln. Eftersom vissa delar är temporära 
(exempelvis inläckage till temporära öppna schakt i jord), redovisas dessa separat.

Figur 4. Bild över en infiltrationsanlägg-
ning under byggnation.
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kommer att behövas. För sådana anläggningar kommer inläckande grundvatten till 
tunnlarna att användas för infiltrationen. 

En svårighet med infiltration har varit att många källare i Stockholms innerstad 
byggts med för liten mariginal mot fluktuerande grundvattennivåer. Inträngning av 
vatten sker i sådana källare under perioder med snösmältning och intensiva regn. I 
några fall har fastighetsägare menat att Trafikverket orsakat vatteninträngning. 

Sammanfattning
Nu när ca 90% av Citybanan tunnlar sprängts ut kan det konstateras att projektets 
princip för de skadeförebyggande åtgärderna fungerat väl. Tätningen har kunnat 
följas upp med tillförlitliga mätresultat för inläckage. Där tätningen inte räcker för 
att motverka grundvattennivåsänkningar har infiltration utförts. Resultatet visar att 
ingen skadlig grundvattenpåverkan ännu skett.

En viktig lärdom från arbetet med miljöprövningar för Citybanan har varit att vill-
korsförslag måste vara väl avvägda. För Citybanan har det huvudsakligen gått bra, 
men omprövning av villkoren för arbetstunneln vid Torsgatan har krävts. Risken för 
avsevärda fördyringar och tidsförskjutningar av projekten är påtaglig om villkoren 
inte går att efterleva. En reflektion är att det är sökande som föreslår villkor och att 
miljödomstolen för det mesta ger de villkor som föreslagits.

Figur 5. Exempel på hur grundvattennivån påverkats under byggtiden av Citybanan. Exemplet 
är hämtat från Torsgatan, där en arbetstunnel passerar hus som är grundlagda på lera och 
träpålar. I figuren framgår det att grundvattennivån börjar sjunka när tunneldrivningen börjar. 
Innan grundvattennivån passerar en skadlig låg nivå (gult streck i figuren) startas infiltrationen 
och nivån återgår till det normala.

© 2013, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)




