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Sammanfattning
Föredraget ger en allmän lägesrapport och beskrivning av de olika delarna av Ci-
tybanan projektet från Tomteboda till Södermalm. Specifika detaljer kommer att 
redovisas av entreprenadarbetena i City och Norr, som omfattar Norrströms- och 
Norrmalmsentreprenaderna respektive Odenplan och Vasatunneln samt Tomtebo-
daentreprenaden.

Fördraget kommer också att belysa viktiga resultat som åstadkommits genom 
nära samarbete med SL i fullskaleförsöken i Vattugatan. Omfattande arbeten har 
utförts för att klarlägga olika anläggningar och byggnaders vibrationskänslighet. Fö-
redraget kommer att redovisa en del av detta arbete och vad det resulterat i samt en 
kort beskrivning av den omfattande omgivningskontroll som Citybanan utför genom 
syneförrättningar och kontroller av vibrationer, luftstötvåg och stomljud. 

Inledning
Föredraget ger en kort introduktion till projekt Citybanan med en översiktlig beskriv-
ning av de större entreprenaderna och en del av den omgivningskontroll som City-
banan utför. En fördjupad lägesbeskrivning för projektets bergentreprenader ges på 
Bergsprängningskommittens den 9 mars 2010. En kontinuerligt uppdaterad, över-
siktlig lägesbeskrivning av Citybanans entreprenader ges på www.citybanan.se.

Omfattande arbeten har utförts för att klarlägga olika anläggningar och bygg-
naders vibrationskänslighet. Vid föredraget 9 mars 2010 ges en mer detaljerad be-
skrivning kring delar av detta arbete. Fokus kommer att ligga på vad arbetet har 
resulterat i, att ge en kort beskrivning av de kontroller av vibrationer, stomljud, syne-
förrättningar med mera som kommer att utföras i projektet.
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En ny pendeltågstunnel ger dubbel kapacitet 
Citybanan är en 6 km lång tunnel för pendeltåg mellan Tomteboda vid Stockholms 
innerstads norra del och Södra station på Södermalm. Två nya stationer byggs, 
Stockholm Odenplan och Stockholm City. Till projektet hör även en ny järnvägsbro 
mellan Årsta och Älvsjö i söder. Citybanan ansluter till Storstockholms befintliga 
pendeltågsnät och ger med sitt dubbelspår dubbel kapacitet för järnvägstrafik ge-
nom Stockholm. De två nya stationerna ger bättre tillgänglighet och smidigare by-
ten mellan olika trafikslag. 

Citybanan kommer att byggas i två etapper. I den första etappen byggs spår-
tunnlar, stationerna Odenplan och Stockholms Södra som två-spårsstationer 
medan station City byggs som fyr-spårsstation. Byggtiden för den första etappen 
beräknas till ca 8 år från byggstart till driftstart. I ett senare skede, när behovet 
av kapacitet har ökat, byggs stationerna Odenplan och Stockholms Södra ut med 
ytterliggare en plattform och två spår.

Projekt Citybanan hade officiell byggstart den 24 januari 2009 och anläggningen 
tas i bruk 2017. Som mest kommer projektet att sysselsätta ca 2500 personer. Pro-
jektet är ett samarbete mellan Banverket, Stockholms stad och Stockholms läns 
landsting genom Storstockholms lokaltrafik (SL). 

Budgeten för projektet är 16,8 miljarder SEK i 2007 års penningvärde. Staten ge-
nom Banverket står för 10 miljarder, SL för 4 och Stockholms stad för 1 miljard. Res-
terande 2 miljarder betalar landsting och kommuner i Mälardalen och Östergötland.

Tunnelsträckning och 
entreprenader
Citybanan byggs under och rakt ige-
nom Stockholms innerstad. Merpar-
ten förläggs i bergtunnlar men några 
avsnitt genomförs som betongtunnel. 
Den nya pendeltågstunneln kommer 
att ligga mellan 10 och 40 meter un-
der mark med en maximal lutning på 
tre procent. Parallellt med spårtun-
neln byggs en service och räddnings-
tunnel med förbindande tvärtunnlar 
på 300 meters mellanrum. Normal-
sektionen för enkelspårstunneln är 
cirka 70 m2 och för dubbelspårstun-
nel cirka 110 m2. Stationerna får en 
största bredd på 28 meter och höjden 
cirka 12 meter.

Figur 1. Perspektivbild över Citybanans spår- 
och servicetunnel i berg 
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Ett stort antal tunnelfronter kommer att drivas samtidigt då bergarbetena på projekt 
Citybanan genomförs i full skala mot slutet av 2010 och fram till 2013. Uttaget av 
berg sker via sex arbets- och tillfartstunnlar (se figur 2. Översiktskarta Citybanan i 
Stockholm nedan): Tillfartstunnel Tomteboda, Arbetstunnel Norra station, Arbets-
tunnel Torsgatan, Tillfartstunnel Bangårdsområdet, Arbetstunnel Vattugaraget och 
Tillfartstunnel Söder Mälarstrand. Tre av dessa tunnlar tas således i bruk som till-
fartstunnlar vid trafikstarten 2017. Dessutom byggs Fatburstunneln på Södermalm 
som blir ytterligare en tillfartstunnel. 

Bergarbetena för Citybanan börjar med drivningen av arbetstunnlarna och när 
de är klara påbörjas drivningen av spårtunnlar och stationer. Dessa arbeten utförs 
i sju entreprenader. I varje entreprenad ingår sprängningar för tekniska utrymmen, 
servicetunnlar och spårtunnlar. Den totala mängden tunnelberg i Citybanan är ca 
1,5 miljoner m3 eller ungefär 4,3 miljoner ton. Till detta tillkommer ca 200 000 ton 
jordmassor och 30-45 000 ton muddringsmassor. En viktig pusselbit för hela pro-
jektet är också delen Årsta-Älvsjö, en ny järnvägsbro.

Projektet kan indelas i åtta större entreprenader, från norr till söder, med en unge-
färlig siffra på bergmassor:

Tomteboda betongtunnel  120 000 ton berg
Odenplan och Vasatunneln 1 450 000 ton berg
Norrmalmstunneln 1 000 000 ton berg
Norrströmsentreprenaden med station City 1 500 000 ton berg
Söderströmstunneln
Södermalmstunneln 330 000 ton berg
Anslutning Stockholms södra 10 000 ton berg
Järnvägsbro Årsta-Älvsjö

Tomteboda betongtunnel 
Vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr. Entrepre-
naden utför en övergång från tågtrafik ovan mark till tunnel under jord och i berg. 
På en sträcka av 455 meter byggs längst i norr en 135 meter del med stödmurar, 
därefter en tråg-sektion på 150 meter, sedan följer en betongtunneldel på 150 meter 
som ansluter entreprenaden till bergtunneln söderöver. Den sista biten på 20 meter 
förläggs tunneln i berg. Entreprenör är PEAB som har påbörjat arbetet som beräk-
nas vara klart i december 2012. 

Odenplan och Vasatunneln
Entreprenaden omfattar byggnation av den ena av Citybanans två nya stationer och 
en bergtunneldel norr om stationen upp mot Tomteboda. Entreprenaden avgränsas 
av Tomteboda i norr och Observatorielunden i söder och är 1 870 meter lång. Berget 
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tas ut via arbetstunneln vid Norra Stationsgatan och en mindre del via tillfartstun-
neln vid Tomteboda. Entreprenör är Bilfinger Berger. Arbetet är igång och tunnelar-
betena beräknas vara klara kring årskiftet 2012/2013. 

Norrmalmstunneln
Norrmalmstunneln går från i höjd med Observatorielunden och fram till Gamla bro-
gatan, strax norr om T-centralen, en sträcka på 972 meter. Det är en renodlad ber-
gentreprenad där berget tas ut via arbetstunnel Torsgatan. Entreprenör är Oden. 
När arbetstunneln vid Torsgatan är färdigställd under våren 2010 påbörjas tunnel-
drivningen av Norrmalmstunneln som beräknas vara klar 2013.

Norrströmsentreprenaden med station City
Citybanans enskilt största entreprenad avgränsas av Gamla brogatan i norr och 
Riddarholmen i syd. Det blir en tunneldel och en stationsdel med en total längd av 
1048 meter. Berget transporteras ut via Bangårdstunneln. Upphandlad entreprenör 
är NCC. Drivning av arbetstunneln vid Bangården pågår och man kommer att närma 
sig läget för den blivande stationen sommaren 2010. Entreprenaden beräknas vara 
klar 2014. 

Söderströmstunneln
Söderströmstunneln förbinder bergtunnlarna mellan Riddarholmen och Söder Mä-
larstrand. Det är en 300 meter lång sänktunnel i betong som grundläggs med stål-
kärnepålar förankrade i berget under Söderströms sjöbotten. Tunneln består av tre 
element, tillverkade av betong och stål i en samverkanskonstruktion. I entrepre-
naden ingår även tillfartstunnel Söder Mälarstrand samt anslutande delar av berg-
tunnlarna söder och norr om Söderström. Sjötransporter spelar en viktig roll i denna 
entreprenad som ett sätt att möta miljökraven för bland annat de känsliga kvarteren 
på Riddarholmen med stora kulturvärden. Entreprenör: JVS, Joint Venture Söder-
ström ett konsortium mellan Zublin och Pihl. Tillfartstunneln vid Söder Mälarstrand 
var klar sommaren 2009. Arbetet med Södertrömstunneln pågår och beräknas vara 
klar 2013. 

Södermalmstunneln
Entreprenaden går från strax söder om Söder Mälarstrand till Högbergsgatan på 
Södermalm och blir 570 meter lång. Vid passagen av Maria Magdalena kyrka kom-
mer tunneln ett kortare stycke att förläggas i en betongtunneldel. I övrigt är detta 
en bergentreprenad där allt berg tas ut via tillfartstunneln på Söder Mälarstrand. 
Kontrakt med entreprenör skrivs under våren 2010. 

© 2010, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Anslutning Stockholms södra
Där Södermalmstunneln slutar vid Högbergsgatan ansluts Citybanan till delvis re-
dan utförd betongtunneldel och befintlig plattform på Stockholms Södra genom en 
200 meter lång betongtunnel. Tunneln byggs med ”cut and cover-teknik” genom en 
park, Mariagårdstäppan, och under Fatbursgatans östra del. Efter förstärkningsar-
beten på befintliga, intilliggande fastigheter tas ett ca 14 meter djupt schakt upp i 
etapper varvat med spontningsarbeten. Därefter påbörjas arbetet med betongtun-
neln. Närhet till befintliga fastigheter och stambana i full drift är en del av utma-
ningarna i entreprenaden. Entreprenör är Bilfinger Berger. När arbetet är klart och 
arbetsområdet återställs täcks även stambanans befintliga spår över, så att Ma-
riagårdstäppan och Fatbursparken binds samman till en större och mer tillgänglig 
helhet. Bygget startade i januari 2010 och beräknas vara klart 2014. 

Järnvägsbro Årsta–Älvsjö
Entreprenaden omfattar en cirka 1,4 kilometer lång järnvägsbro som byggs över 
spårområdet i Årsta, från norr om Årstabergs station till strax söder om Älvsjö gods-
bangård. När Citybanan invigs 2017 kommer alla Stockholms pendeltåg att köra 
på den nya Årstabron och alla andra tåg på den gamla Årstabron över Årstaviken. 
Järnvägsbron Årsta-Älvsjö är helt enkelt pusselbiten som gör detta möjligt. Man kan 
säga att järnvägsbron fungerar som en planskild spårväxel och är en förutsättning 
för att kunna köra pendeltågen i Citybanan med full hastighet och få ut maximal 
kapacitet. Kontrakt med entreprenör är klart sommaren 2010 och bygget beräknas 
starta kort därefter och vara klart 2017 till Citybanans trafikstart. 

När projekt Citybanans stora bergentreprenader och tunnelarbeten är avslutade 
kring 2014 återstår stomkomplettering för de nya stationerna och byggande av järn-
väg, så kallade BEST-arbeten – Bana, Elektricitet, Signal, Tele. Därefter går projektet 
in i driftsättningsfas innan Citybanan kan invigas för trafikstart 2017.

Vattugaraget – fullskaleförsök tillsammans med SL
Citybanan är det största sprängningsprojekt i tättbebyggda områden i landet se-
dan tunnelbanans utbyggnad på 1950- och 1960-talet. Sedan den tiden har kraven 
på omgivningskontroll och information till boende och verksamhetsutövare ökat. 
Till grund för omgivningskontroller ligger delar av de riskanalyser för vibrationsalst-
rande arbeten upprättats i system- och projekteringsstadiet. I dessa har riktvärden 
för byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning fastställts. Vidare har 
bullerkänslig verksamhet inventerats. 

Men i Citybanan har man gått ett steg längre än i konventionella riskanalyser. 
Tack vare det nära samarbetet med SL har fullskaleförsök kunna genomföras i ar-
betstunnel Vattugaraget. 
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Figur 2. Översiktskarta Citybanan i Stockholm.
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För att trafiken i T-Banan skall kunna bedrivas med ett minimum av temporära stopp 
i trafiken på grund av sprängningarna genomfördes fullskaleförsöket. Syftet med 
försöket var att undersöka hur trafikanter reagerar på vibrationsnivåer över 10 mm/s. 
Gränsvärdet 10 mm/s har tillämpats för tågstopp sedan början av 1970-talet. Nedan 
finns en beskrivning av fullskaleförsöken.

Arbetstunnel Vattugaraget
Arbetstunneln har sitt påslag i Vattugaraget i centrala Stockholm och är en av de två 
arbetstunnlar som Citybanan delprojekt City arbetar ifrån. Den går först under och 
efter en 90 graders sväng parallellt med plattformen för Röd och Gröna linjen på 
station T-Centralen. Avståndet från arbetstunnelns hjässa till underkant tunnelbane 
tunneln är ca 8 m. Stationen är en betongkonstruktion liggandes i en bergskärning 
som uppfördes i slutet av 1940 talet och under början av 1950 talet.

Våren 2009 inledde Banverket sprängningarna i nära samarbete med SL. 
Sprängningarna utfördes nattetid under trafikfri tid med varierande laddningar för 
att gemensamt testa vilka svängningshastigheter som genererades. Den låga in-
driften medgav möjligheten att skjuta två salvor per natt. I den vibrations tekniska 
riskanalys hade anläggningens gränsvärden satts till 60 mm/s för berg och 70 mm/s 
för betongkonstruktionen.

Arbetet gav tillfälle till en unik möjlighet att i full skala och genom att variera 
storleken på salvorna studera och utvärdera hur vibrationerna upplevdes på platt-
formen. Salvornas laddningsmängd varierades för att på plattformen känna skillna-
den mellan olika vibrations- och ljudnivåer och dess fortplantning i anläggningen. 
Referensgrupper från såväl SL som fristående undersökningsinstitut med grupper 
som representerade ett urval av trafikanter fanns på plats vid ett flertal tillfällen. Ar-
betet och samverkan mellan parterna resulterade i beslut att höja tillåtet gränsvärde 
för trafikstopp från 10 till 30 mm/s. Ett beslut som är en milstolpe och som innebär 
minskade störningar för SL:s trafikanter och en möjlighet till ökad indrift vid tunnel-
drivning utan avstängning av trafiken i närheten av SL:s anläggning.  

Att investera i förstärkningsarbeten inom SL:s anläggningar syftar till att säker-
ställa dessa och trafikanternas säkerhet. Genom SL:s krav och Citybanans investe-
ringar minskar vi störningarna för trafikanterna i tunnelbanan samtidigt som möjlig-
het till ökad indrift medges.  

Resultatet från arbetstunneln Vattugaraget har medfört att SL har gett ut nya 
säkerhetsföreskrifter som komplement till våra allmänna anvisningar. Arbetet och 
samverkan mellan parterna har också inneburit att vi står väl rustade inför de många 
utmaningar som byggandet av Citybanan innebär. 

Bland de utmaningar där Citybanan berör SL:s anläggning kan nämnas:

• Minimera störningar för trafik och trafikanter.
• Byggande av nya uppgångar mitt i befintliga plattformar, tre stycken på Odenplan

och en på T-Centralen utan påverkan på befintliga konstruktioner.
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• Uttag av berg under spårbroar på T-Centralen utan störningar i driften. SL:s och
Vägverkets goda erfarenheter och kunskap från Norra Länken kan här komma
väl till pass.

• Sprängning nära befintlig anläggning som är i drift huvuddelen av dygnet.
• Passage under Blå linjes station på T-Centralen där berguttag sker med stora

spännvidder utan påverkan på anläggningen

Framgångsfaktorer i dessa utmaningar är:

• Samverkansprojekt
• Förståelse för helheten
• Trafikant hänsyn
• Öppenhet och förståelse i granskningsprocessen mellan Citybanan och SL

Omgivningskontroller
För Citybanans riskanalyser har ett område som sträcker sig cirka 200 m ut från 
tunnlarna inventerats. Inom området bor och arbetar ungefär 35 000 människor. 
Totalt finns cirka 15 000 lägenheter till detta kommer ett stort antal kommersiella 
lokaler samt kyrkor, skolor. I figur 3 finns en uppräkning av verksamheter inom in-
venteringsområdet. I riskanalyser har omfattningen av kontroller för syneförrättning, 
vibrations-, luftstötvågsmätning etcetera fastställts

Figur 3. Sammanställning av verksamheter inom inventeringsområdet för Citybanan.
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För att utföra syneförrättningar, vibrations-, luftstötvågs- och stomljudsmätning, vi-
brationsisolering samt särskilda utredningar inom dessa områden har Citybanan 
handlat upp NCA HB som består av Nitro Consult och Ansvarsbesiktning för alla 
deluppdragen Norr, City, Söder och delen Årsta–Älvsjö

Syneförrättningar
Besiktningsområdet sträcker sig cirka 150 m åt vardera hållet från tunnelspräng-
ningarna. Syneförrättningarna inklusive tillhörande provtryckning av rökkanaler be-
räknas ta cirka 30 manår. Förbesiktningarna utförs successivt så att det alltid är ut-
fört i samtliga byggnader och anläggningar som ligger 200 meter framför närmaste 
tunnelfront. Besiktningarna utförs enligt Svensk Standard, SS 460 48 60 – Arbets-
metod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsal-
strande verksamhet. 

För kyrkorna och byggnader på Riddarholmen som är kulturhistoriskt viktiga 
objekt ställs högre krav på dokumentationen av befintliga skador. I samarbete med 
Svenska Kyrkans representanter utformas särskilda kontrollprogram för kyrkorna 
som ligger inom besiktningsområdet. Detta innebär bland annat att dokumenta-
tion av arkitekturbunden konst, som utgörs av altare, gipsfigurer, muralmålningar 

Figur 4. Konservatorteknisk besiktning av valv i Lukas kapellet i Gustaf Vasa Kyrka av Konser-
vator Anna Henningsson. De röda markeringar visar sprickor. 
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och stuckaturer på väggar och valv kompletteras med konservatortekniska besikt-
ningar. På högupplösta fotografier (64 Mpixel) som rektifieras för att bli skalenliga 
dokumenteras skador, i figur 4 nedan visas dokumentation utförd i Gustaf Vasa 
kyrka av Konservator Anna Henningsson (KAH).

Vibrations- och stomljudsmätning
Citybanan går under tätbebyggelse från Norra Stationsgatan i norr till Tegelbacken 
i Söder och sedan under Riddarholmen och Södermalm. Förutom byggnader ovan 
mark passeras ett stort antal undermarksanläggningar inklusive tunnelbanan. Den 
senare korsas på totalt fem ställen. För kontroll av vibrationer och stomljud kommer 
det att i genomsnitt under fyra år krävas cirka 200 mätpunkter fördelade på bygg-
nader och anläggningar ovanför ett trettio-tal tunnelfronter.

Samtliga mätningar redovisas på webbportalen NCA net (NCVIB/Vipnet). Vibra-
tionsmätningar utförs med logger typ Infra Mini/Master med givare med inbyggda 
processorer. Mätning i tunnlar utförs med triaxiella geofoner. Mätning på byggnader 
utförs enligt krav i SS 460 48 66. Utökad vibrationsmätning kommer att utföras på 
en del av den arkitekturbunda konsten.

Information
Information till omgivningen är av stor betydelse för projekt som bedrivs under mark. 
Förutom regelbunden uppdatering av Citybanans webbsida, utskick etcetera hålls 
återkommande informationsmöten i områden som berörs av sprängnings- och an-
läggningsarbetena. När sprängningarna närmar sig ett område erbjuds alla boende 
att få en förvarning via ett telefonsystem, Viraya. Alla som anmält sig till systemet 
blir uppringda 30 minuter före sprängningen.

För att ta hand om klagomål från allmänheten har Citybanan en telefonjour som 
är bemannad av NCA:s personal mellan kl 07:00 och 22.30. Under vissa perioder 
när arbeten måste bedrivas nattetid exempelvis i angränsande järnvägstunnlar är 
telefonjouren bemannad dygnet runt. Citybanans målsättning är att alla ärenden 
som kommer in till telefonjouren skall behandlas inom ett dygn.

Riktvärden för vibrationer
För huvuddelen av byggnader och anläggningar har riktvärden fastställts enligt 
svensk standard (SS 460 48 66) men för Tunnelbanan och kyrkorna har avancerade 
analyser  genomförts för att fastställa riktvärden med en rimlig säkerhet mot skada. 

Citybanan korsar på ett tjugo-tal ställen olika undermarksanläggningar. På fem 
ställen går Citybanan under tunnelbanan. Detta inträffar mellan T-Centralen och 
Centralbron samt vid  Odenplan och på Södermalm. Vid T-Centralen passerar tun-
nelbanan under både T-Blå linje och T-Röd/Grön linje. Den förra passerar under med 
en bergtäckning på ungefär 4 meter. Avståndet är något större till spårtunnlarna 

© 2010, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



för T-Röd/Grön linje. Men från södra delen av stationen för T-Röd/Grön kommer 
servicetunneln och de fyra spårtunnlarna att drivas under och parallellt med tun-
nelbanans betongtunnlar på en sträcka av 400 m. Bergtäckningen är på sträckan 
är ungefär 15 meter. SL:s har allmänna anvisningar FÖ-I-364 och FÖ-I-365 anger 
gränsvärden för sprängningsinducerade vibrationer. De särskilda utredningar som 
föreskrivs i FÖ-I-365 har kompletterats med FEM-beräkningar på betongkonstruk-
tioner i stationerna och på bergblock i bergtunnlarna.

Beräkningarna som utförts på betongkonstruktionerna av Göran Svedbjörk, 
Grontmij och Anders Fredriksson för bergtunnlar. De senares beräkningar har le-
gat till grund för kompletterande bergförstärkningar av vissa bergslänter och de-
lar av bergtunnlar. Fredrikssons beräkningar visar att gränsvärden fastställda enligt  
FÖ-I-365 för bergtunnlar har en acceptabel säkerhetsfaktor. Beräkningarna gjorda 
på betongkonstruktionerna har visat att gränsvärden beräknat enligt Svensk Stan-
dard, SS 460 48 66 – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader 
– kan tillämpas även på anläggningar som är förlagda i bergskärningar, utan risk för
att anläggningen tekniska livslängd påverkas.

Den mest avancerade modellen för att simulera sprängningsinducerade vibra-
tioners utbredning i byggnader har gjorts för Gustaf Vasa kyrka. Citybanan passerar 
rakt under kyrkan. Bergtäckningen till, grundläggningsnivån för de djupaste grund-
murarna är ungefär 12 meter. Avståndet till lägsta våningen är cirka 22 meter. Kyrkan 
är Stockholms största med 1 500 sittplatser. Kyrkans kupol reser sig 60 meter över 
golvet och inventarier av vilka det unika altaret av Burchardt Precht ursprungligen 
uppfört i Uppsala Domkyrka 1725–31 har dokumenterats i en konservatorsteknisk 
besiktning, se figur 4 ovan.
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