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Bakgrund
Citybanan är en 6 km lång tunnel för pendeltåg mellan Tomteboda vid Stockholms 
innerstads norra del och Södra station på Södermalm. När Citybanan står klart 
2017 har vi fått dubbelt så många järnvägsspår genom Stockholm och två helt nya 
pendeltågsstationer.

Projekt Citybanan hade den 24 januari 2009 och anläggningen tas i bruk 2017. 
Som mest kommer projektet att sysselsätta ca 2500 personer. Projektet är ett sam-
arbete mellan Trafikverket, Stockholms stad och Stockholms läns landsting genom 
Storstockholms lokaltrafik (SL). Budgeten för projektet är 16,8 miljarder SEK i 2007 
års penningvärde.

Citybanan byggs under och rakt igenom Stockholms innerstad. Merparten 
förläggs i bergtunnlar men några avsnitt genomförs som betongtunnel. Den nya 
pendeltågstunneln kommer att ligga mellan 10 och 40 meter under mark med en 
maximal lutning på tre procent. Parallellt med spårtunneln byggs en service och 
räddningstunnel med förbindande tvärtunnlar på 300 meters mellanrum. Normal-
sektionen för enkelspårstunneln är cirka 70 m2 och för dubbelspårstunnel cirka 
110 m2. Stationerna får en största bredd på 28 meter och höjden cirka 12 meter. 

Citybanan är det största sprängningsprojekt i tättbebyggda områden i landet 
sedan

tunnelbanans utbyggnad på 1950- och 1960-talet. Sedan den tiden har givetvis 
kraven på omgivningskontroll och information till boende och verksamhetsutövare 
ökat markant.

Norrströmstunneln
Norrströmstunneln är Citybanans enskilt största entreprenad och innehåller Station 
City som förbinder den framtida pendeltågstrafiken med tunnelbanan vid T-Centra-
len. Geografisk sträckning är från Gamla Brogatan i norr till Riddarholmen i söder, 
en sträcka på 1048 meter. Stationen är 255 meter lång och består av två parallella 
plattformsrum som sedan övergår i fyra enkelspår. Parallellt utmed hela sträckan 
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ligger även en mindre servicetunnel för installationer, utrymning och räddningsin-
satser. Arbetet inkluderar även betongarbeten med stombetong för plattformar, rull-
trappsschakt, installationsrum, mellanplan och stationsuppgångar samt VA-arbeten 
och markarbeten.

Entreprenaden innehåller två stationsingångar från markplan, den ena belägen 
framför Centralstation inom den fastighet som idag Scandic Hotel Continental har 
sin verksamhet, den andra integrerad med dagens nedgång till T-Centralen vid Vas-
aplan. Dessutom förbinds den blivande stationen via rulltrappor med dagens tun-
nelbana inne på T-blå plattform, på Röd/grön plattform och via Blå gången.

Påverkan av sprängningar
Arbetet har stor påverkan på T-centralen och dess resenärer som berörs av spräng-
ningar upp till sex gånger per dag genom bl.a. stationstömning och tillfälliga tåg-
stopp. Vi har idag 3 fasta skjuttider mot T-centralen och 3 skjuttider mot Röd/Grön 
tunnelbanas spårtunnlar söderut. Vid sprängningar över 30 mm/s på T-Blå:s platt-
form stoppas tågen och plattformen töms på resenärer. Avfyrning av salvor koordi-
neras med SL genom information om kommande dags salvor, vilket sedan bekräf-
tas till trafikledningen samma dag 90 min innan skjuttid. Vid avfyrningstillfället har 
sprängarbas direkt telefonkontakt med trafikledning för klartecken att skjuta samt 
återkoppling efter salvan från bergsakkunniga på plats i SL:s tunnlar.
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Alla sprängningsarbeten föregås av 
noggrann planering med hänsyn till 
restriktioner för att kunna maximera 
framdriften. I särskilt känsliga delar 
används elektroniksprängkapslar för 
bättre vibrationsreduktion och ökad 
salvlängd. Sprängningsarbeten som 
påverkar SL:s tunnelbanetrafik före-
gås av omfattande förberedelser där 
samordning av planering, genomför-
ande, gemensam riskanalyser m.m. 
sker i särskilda arbetsgrupper. Samordningsgrupperna består av representanter 
från City banan, SL, Staden samt NCC. Syftet är att skapa en gemensam bild hur 
arbetena påverkar omgivningen samt säkerställa att åtgärder vidtas hos resp. part 
för att möjliggöra byggande av den nya stationen utan oacceptabel påverkan på 
SLs verksamhet. En av de viktigaste uppgifterna som NCC har i detta fora är att i 
god tid förankra planerat utförande och skapa förutsättningar för att kunna genom-
föra jobbet enligt tidplan. 

I ett senare skede när vi passerar med tunnlarna under Riddarholmen får om-
givningspåverkan från stomljud att ökad betydelse. Av hänsyn till Hovrättens be-
hov tysta miljöer under dagtid kommer bergarbetena att bedrivas med omvänt 
dygn, vilket betyder borrning och sprängning på nattetid. Särkilt försiktighet kom-
mer även att behövas med hänsyn till de historiska kulturbyggnader som finns på 
Riddarholmen.

Påverkan plattformar T-centralen
Dessutom påverkas stationerna genom andra förberedande arbeten som avväx-
lingar av bärande delar i stationerna och biljetthallarna samt rivnings- och betong-
arbeten. Planeringen sker i samverkan mellan CB/NCC och SL där både tekniska 
lösningar, riskhantering och information inkluderas. Exempel på detta är avväxling-

arna av bärande pelare på plattformen vid 
Röd/Grön tunnelbanelinje. 

På bilden till vänster ses avväxlingar 
av pelare för kommande rulltrappschakt 
från plattformen ner till den nya pendel-
tågsstationen. Bilden överst på nästa 
sida visar rulltrappsschaktet i sektion.

Under sommaren 2009 stoppades tra-
fiken på tunnelbanans Blå linje i 4 måna-
der för föreberedande förstärkningsarbe-
ten samt installation av spårbrygga för att 
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möjliggöra korsningen av de nya tunnlarna under blå linje. Denna sommar sker det 
2:a stoppet av Blå Linje. Ytterligare ett stopp planeras sommaren 2012. Under som-
maren sker genomslag från plattformstunnlarna att ske upp till plattformen på Blå 
linje. Nedan ses berguttag för Citybanans nya spårtunnlar i sektion där citybanans 
nya spårtunnlar korsar under Blå Linje.  

Förutom SLs resenärer är det flera näringsidkare och verksamheter däribland  hotell 
som berörs av entreprenaden, då framför allt de hotell som är belägna i direkt an-
slutning till stationsnedgångarna från markplan vid Centralplan och Vasaplan. Vid 
Centralplan har hotellet delvis byggts om som förberedelser för nya stationsupp-
gången som kommer passera genom fastigheten. Vid Vasaplan transporteras berg- 
och rivningsmassor genom hotellgaraget för att minska påverkan direkt framför 
hotellentrén.

© 2011, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



FAKTARUTA
Beställare: Trafikverket.
Entreprenör: NCC/ Norrströmstunneln AB
Projektör: WSP
Kontraktssumma: 1,5 miljarder
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Tid: oktober 2008 – februari 2015

Berg: 470 000 tfm3
Sprutbetong: 25 000 m3
Konstruktionsbetong: 15 000 m3
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