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Förord 

Behovet av mer omfattande underhållsåtgärder på Söderströms- och 

Norrströmsbron har varit känt en längre tid. Därutöver finns motsvarande 

behov på tunnlar och överdäckningar på järnvägssträckan mellan Stockholm 

central och Stockholm södra. Eftersom en reinvestering här är svår att förena 

med samtidig järnvägstrafik har det funnits behov av att göra en bred analys av 

förutsättningarna.  

Föreliggande rapport ligger till grund för ett inriktningsbeslut för 

reinvesteringarna på järnvägen mellan Stockholm central och Stockholms södra. 

Inriktningsbeslutet utgör en ram för Trafikverkets fortsatta förberedelser för 

åtgärderna på sträckan och syftar till att klarlägga planeringsförutsättningar för 

andra aktörer, t.ex. operatörer på järnvägen. Därigenom skapas möjlighet för 

utveckling av tågtrafiken åren efter att Citybanan har öppnat, 

reinvesteringsarbetena till trots. 

Arbetet startade våren 2012 med analyser av olika trafikscenarios. Under hösten 

2012 och våren 2013 har även en teknisk utredning genomförts och analyser 

inom samhällsekonomi. Löpande samråd har skett med trafikoperatörer och 

många andra aktörer. En hearing hölls i mars 2013. 

Projektet har haft en intern styrgrupp som letts av Samhälle Region Stockholm. 

Deltagare har varit: 

Hans Öhman (ordförande), Helena Sundberg, Malin Holen, Tony Persson, 

Kennet Stjerndorff, Kjell-Åke Averstad, Per-Olov Karlsson, Ulrika Ericson. Den 

interna projektgruppen har bestått av Sofia Lindblad (projektkoordinator), 

Veronica Bergfors Runing, Jim Johansson, Peter Huledal och Hans Larsson.  

Konsulter som har arbetet i projektet: 

 Föreliggande rapport; Reinvestering av ”Getingmidjan” – Järnvägen 

mellan Stockholm central och Stockholms södra. Uppdragsledare John 

Fridlund (Vectura)  

 Teknikutredningen har tagits fram av COWI och WSP. Uppdragsledare 

Henrik Johansson (COWI) 

 Trafikutredningen har tagits fram av Vectura. Uppdragsledare Olov 

Lindfeldt 

 Samhällsekonomin har tagits fram av WSP och Vectura. Uppdragsledare 

Sirje Pädam (WSP) 
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Sammanfattning 
Järnvägen mellan Stockholm central och Stockholms södra, den så kallade ”Getingmidjan”, 

har i vissa anläggningsdelar snart nått sin tekniska livslängd och behovet att renovera och 

underhålla järnvägen är stort. Efter att Citybanan är tagen i drift minskar trafiken och det är 

lämpligt att göra åtgärder. Både Norrströmsbron och Söderströmsbron behöver bytas och 

tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm underhållas. 

Utredningsområdet består av följande anläggningsdelar; Viadukt över Tegelbacken, 

Norrströmsbron, Riddarholmstunneln med tillhörande tråg och uppfartsramp, 

Söderströmsbron, bro över Söder Mälarstrand, Viadukt söder om Söder Mälarstrand samt 

Södertunneln. 

Syftet med utredningen är att visa på förutsättningar, alternativa åtgärder och effekter för 

genomförandet av åtgärderna vad gäller reinvestering av Getingmidjan. Målet med 

reinvesteringen är att vidmakthålla och återskapa anläggningens standard och funktion. 

Utredningen ligger till grund för Trafikverkets inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet ska i sin 

tur, bland annat, ge andra aktörer planeringsförutsättningar. 

Alternativen är framarbetade ur ett brett perspektiv och skillnaderna mellan de olika 

alternativen kan därmed också vara stora. Vissa alternativ har formulerats för att visa på 

ytterlighetslösningar. 

Alternativen innebär att banan mellan Stockholm central och Stockholms södra stängs av 

helt eller att arbeten sker under pågående trafik. 

Kort totalavstängning (sommartid) – alternativ A 

Alternativet innebär en kort totalavstängning under en period på 4 veckor. Den korta 

avstängningstiden medför att endast begränsade underhållsarbeten är möjliga att 

genomföra. Detta medför att den tekniska livslängden inte förlängs nämnvärt (ca 5-10 år) för 

de delar där åtgärdsbehovet är störst. 

Längre totalavstängningar (sommartid) – alternativ B 

Alternativet innebär sommaravstängningar på 8 veckor under tre somrar. Befintlig 

grundläggning förstärks och nya brobanor lanseras in. Förstärkningsåtgärder på tråg och 

tunnlar kan genomföras. Den tekniska livslängden har bedömts kunna förlängas med minst 

60 år för hela anläggningen. 

Under perioden mellan avstängningarna pågår arbeten inom etableringsytorna på 

Söderström och Norrström samt längs med kajerna på Södra Mälarstrand och Klara 

Mälarstrand. 

Enkelspårsavstängning (flera år) – alternativ C 

Alternativet innebär att arbeten sker i ett spår i taget, vilket medför att arbetena inte kan 

utföras effektivt och tiden för genomförandet blir längre, ca tre år. Alternativet innebär att 

mer omfattande åtgärder på befintlig grundläggning kan genomföras samtidigt som nya 

brobanor byggs. Enkelspårsdrift innebär dock att Södertunneln inte kan åtgärdas för att 

uppnå en teknisk livslängd på 60 år vilket bedöms kunna åstadkommas för övriga 

anläggningsdelar. 
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Temporär dubbelspårig bro (flera år) – alternativ D 

Alternativ innebär byggande av helt nya broar och även delen på Riddarholmen (tråg, 

tunnel, stödmurar och betongkonstruktioner) skulle kunna åtgärdas för en teknisk livslängd 

på ca 120 år. För att detta ska vara möjligt byggs en temporär dubbelspårig förbifart som 

skulle rivas efter att åtgärderna är genomförda. Södertunnel kommer inte att kunna åtgärdas 

för att uppnå en teknisk livslängd på 60 år. 

Val av alternativ och fortsatt arbete 

Samråd med berörda parter har skett under hela utredningens gång och en hearing hölls 19 

mars 2013. På hearingen rådde det en stor enighet om att alternativet med totalavstängning 

under tre sommarperioder är att föredra (alternativ B). 

Den samlade utvärderingen visar även på att alternativ B är den bästa lösningen och det 

enda alternativet som uppfyller projektmålen. Alternativ B är därav valt som inriktning för 

det fortsatta arbetet. 

En successiv kalkyl har genomförts och skattar kostnaden för ett genomförande till 2,6 

miljarder kr (50%-nivån). Enligt kalkylen ligger kostnaden inom 2,1-3,0 miljarder kr med 

70% sannolikhet. 

För att kunna hantera tågtrafiken vid en totalavstängning på sträckan mellan Stockholm 

central och Stockholms södra har olika alternativ studerats. Genomförda analyser av 

kapacitet för tågtrafiken pekar på tre tänkbara alternativ som innebär att regional- och 

fjärrtåg söderifrån vänder på utvalda stationer: 

1. Stockholms södra (spår 3 och 4) i kombination med Flemingsberg utbyggd med 

ytterligare ett plattformsspår, spår 0. 

2. Stockholms södra (spår 3 och 4) utbyggd med ytterligare en plattform och 

kompletterad med ersättningstrafik (buss). 

3. Stockholms södra (spår 3 och 4) kompletterad med trafikering via Citybanan. 

En samhällsekonomisk värdering är också genomförd för de tänkbara alternativen. Utifrån 

kapacitetsanalyserna och den samhällsekonomiska värderingen är bedömningen att 

alternativ 1 sammanvägt är det bästa alternativet. Alternativ 3 kan ses som ett eventuellt 

kompletterande alternativ om det under det fortsatta arbetet kan konstareras att det är 

genomförbart. Godståg som brukar passera centrala Stockholm kommer behöva ledas om via 

Mälardalen. 

Projektet planeras fortsätta under åren 2013-2021 med produktionsstart 2016. I det 

kommande arbetet ska de trafikala- och tekniska förutsättningarna studeras genom 

fördjupade analyser.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Järnvägen mellan Stockholm central och Stockholms södra, den så kallade ”Getingmidjan”, 

har i vissa anläggningsdelar snart nått sin tekniska livslängd och behovet att renovera och 

underhålla järnvägen är stort. Efter att Citybanan är tagen i drift minskar trafiken och det är 

lämpligt att göra åtgärder. Både Norrströmsbron och Söderströmsbron behöver bytas och 

tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm underhållas. 

Banverket genomförde en studie 2009 gällande omfattning och åtgärdsbehov av 

byggnadsverk mellan Stockholm central och Stockholms södra. Trafikverket har nu, under 

2012/2013, utrett hur renovering och underhåll kan genomföras och hur arbetet ska bedrivas 

för att orsaka minsta möjliga trafikantstörning. 

Getingmidjan har en omfattande trafik med ankommande och avgående tåg till och från en 

stor del av södra Sverige. Antalet tåg per dygn uppgår till ca 500 på sträckan i båda 

riktningarna. Påverkan på trafiken på Getingmidjan får effekter på tågtrafiken långt utanför 

Stockholm, t.ex. till Malmö/Köpenhamn, Göteborg, Oslo, Karlstad, Linköping, Norrköping, 

Örebro, Hallsberg, Eskilstuna och Nyköping. Studerade åtgärder och dess effekter har därför 

diskuterats genom särskilt samråd med tågoperatörerna. 

Åtgärderna behöver samordnas med angränsande projekt som Stockholms stad, Statens 

fastighetsverk och Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SL) planerar i området, 

exempelvis ombyggnadsprojekt Slussen och ”Återställningsplan för Riddarholmen”. Under 

byggtiden behöver också den unika miljön vid Riddarholmen och Gamla Stan skyddas. 

Omfattningen av störningarna beror av hur ombyggnaden sker. Trafikverket har under 

hösten 2012 och våren 2013 undersökt olika alternativ. Alternativen har olika effekter på 

teknisk livslängd, kostnad, trafik under byggtiden, miljö m.m. 

Föreliggande rapport utgör underlag till Trafikverkets inriktningsbeslut angående fortsatt 

planering, utredning och genomförande. 

1.2 Syfte 
Syftet med utredningen är att visa på förutsättningar, alternativa åtgärder och effekter för 

genomförandet av åtgärderna vad gäller reinvestering av Getingmidjan. Målet med 

reinvesteringen är att vidmakthålla och återskapa anläggningens standard och funktion. 

Utredningen ligger till grund för Trafikverkets inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet ska i sin 

tur, bland annat, ge andra aktörer planeringsförutsättningar. 

1.3 Avgränsning 
Reinvesteringsåtgärder i anläggningen studeras för järnvägssträckan mellan Tegelbacken 

(km 0+220) och Fatbursparken (km 1+841) som ligger inom sträckan Stockholm central och 

Stockholms södra. Denna sträcka utgör avgränsning för beskrivning av 

reinvesteringsåtgärderna samt genomförande och effekter av dessa åtgärder. Före detta 

tredje spåretanslutningen (Bockfoten) och tunneln under kvarteret Överkikaren samt 

breddningen av viadukten vid Tegelbacken ingår inte i projektet. Ett stort antal aspekter 

ingår att studera, såsom trafik, teknik, miljö, ekonomi etc. Utredningen är i detta avseende 

omfattande och samtliga kända förutsättningar och effekter beskrivs i syfte att ge en 

heltäckande bild. 
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Eftersom sträckan utgör en liten del i ett större järnvägssystem kommer följdåtgärder och 

effekter under byggtiden uppstå utanför den studerade sträckan, primärt för tågtrafiken och 

dess resenärer. Dessa följdåtgärder och effekter beskrivs ur ett tågtrafik-, resenärs- och 

samhällsekonomiskt perspektiv. För att kunna beskriva dessa åtgärder och effekter utifrån 

andra perspektiv, t.ex. teknik och miljö, krävs ytterligare studier och utredningar och ligger 

inte inom ramen för föreliggande utredning. 

1.4 Tidigare utredningar och studier 
En idéstudie (Idéstudie Norrström-Söderström) färdigställdes av Banverket i mars 2009. I 

denna studerades åtgärder för att eftersträva 120 års teknisk livslängd för nya konstruktioner 

och 20-50 års kvarstående livslängd för konstruktioner som repareras eller förstärks. 

Kostnaden angavs till mellan 1 - 3,2 miljarder kr i 2008 års prisnivå. Åtgärderna bedömdes 

som aktuella efter att Citybanan har tagits i drift. Utöver denna studie har en mängd olika 

handlingar studerats. Flertalet av dessa handlingar har tillhandahållits från Trafikverket 

alternativt plockats fram ur arkiv i samband med utredningens framskridande. Utöver detta 

har inventering utförts i Trafikkontorets arkiv och handlingar som härrör från 3:e spåret-

utredningen och erforderligt material har inhämtats. 

En förteckning över tidigare utredningar finns i bilaga 11 till Teknisk utredning – 

Reinvestering av ”Getingmidjan”. Stockholms län, Sluthandling 2013-05-23.  

1.5 Läsanvisning 
Föreliggande rapport utgör den samlade rapporten för de studier som genomförts under 

hösten 2012 och våren 2013. Utöver denna rapport finns tre underlagsrapporter: 

 Teknisk utredning – Reinvestering av ”Getingmidjan”. Stockholms län. 2013-05-23. 

Projektnummer: 133829. 

 Tågtrafikutredning – Reinvestering av ”Getingmidjan”. Stockholms län. 2013-05-23. 

Diarienummer: TRV2013/18688. 

 Samhällsekonomi för tågtrafikeffekter och stödåtgärder – Reinvestering av 

”Getingmidjan”. Stockholms län. 2013-05-23. Diarienummer: TRV2013/18688. 

Underlagsrapporterna beskriver studierna mer detaljerat. 
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2 Förutsättningar 
2.1 Tillståndet i befintlig anläggning 
Den befintliga anläggningen byggdes i början av 1950-talet förutom Hornsgatuviadukten 

(1930-tal), Viadukt över Tegelbacken (1960-talet) och breddningen av viadukten över 

Tegelbacken som byggdes 2006. Vissa förstärknings- och reparationsarbeten har utförts, 

framförallt på broarna. Begreppet teknisk livslängd är relativt nytt och fanns inte när de 

äldre delarna byggdes, konstruktionerna är dock robust uppbyggda och förväntades ha en 

betydande livslängd med de då kända förutsättningarna.  

Beroende på den trafikmängd som passerat sträckan och yttre miljöpåverkan har idag en 

stor del av konstruktionerna betydande brister. Att bedöma den återstående tekniska 

livslängden är mycket komplicerat och svårt med det underlag som finns att tillgå, och i vissa 

konstruktionsdelar nästan omöjligt eftersom de inte är åtkomliga för inspektioner, t.ex. 

tätskikt som är inbyggda i konstruktioner. 

Utredningsområdet består av följande åtta olika anläggningsdelar (från norr till söder): 

 Viadukt över Tegelbacken 

 Bro över Norrström – Norrströmsbron 

 Tråg och tunnel på Riddarholmen – Riddarholmstunneln 

 Uppfartsramp 

 Bro över Söderström – Söderströmsbron 

 Bro över Söder Mälarstrand 

 Bro söder om Söder Mälarstrand 

 Tunnel under Södermalm – Södertunneln 

De olika anläggningsdelarna åskådliggörs i figuren nedan och beskrivs sedan var för sig. 

 

FIGUR 1:  ANLÄGGNINGSDELAR. 
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2.1.1 Viadukt över Tegelbacken 
Viadukten över Tegelbacken är 60 m lång med en varierande bredd från 15 till 36 m. 

Konstruktionen är uppbyggd i två plan, där järnvägen trafikerar det över planet. 

Betongöverbyggnaden vilar på betongpelare på gemensamma bottenplattor. Viaduktens 

norra landfäste är grundlagt på en plint förankrad i berget. Övriga stöd är grundlagda med 

betongpålar slagna till fast botten. 

I tidigare utredning (Tegelbacken - järnvägsviadukt, Bärighetsberäkning, Tyrens 2008) har 

det med beaktande av ett konservativt/strikt synsätt påpekats att bron beräkningsmässigt 

inte uppfyller normerna. En mer detaljerad analys och inspektion bör genomföras för att 

kunna klarlägga brons status. 

2.1.2 Bro över Norrström 
Bro över Norrström är 245 m lång och utformad med en fritt upplagd stålöverbyggnad 

vilande på betongfundament. På den västra sidan av bron finns en gång- och cykelväg. 

Stöden 0 (norra landfästet), 3-10 och 13 är grundlagda på berg, medan stöd 1 och 2 är 

grundlagda med betongpålar. Stöd 11 och 12 var ursprungligen grundlagda med platta på 

friktionsjord, men är grundförstärkta med pålar. Även stöd 3 är grundförstärkt med pålar. 

Banverket genomförde 2007 bärighetsberäkningar på stålöverbyggnaden med avseende på 

utmattning. Det konstaterades att överbyggnaden är nära gränsen för utmattning. Det 

rekommenderades därför att överbyggnaden borde bytas ut inom en 10 års period, d.v.s. 

innan år 2017. I januari 2009 publicerade Andreas Anderssons en licentiatavhandling i 

Brobyggnad vilken också påvisar att stålöverbyggnaden börjar närma sig gränsen för 

utmattning. En utförd bärighetsbedömning av underbyggnaden samt dykinspektion 

genomförd 2013 visar att underbyggnaden är i relativt gott skick men att reparationer och 

grundförstärkningsåtgärder behövs. Överbyggnaden bör bytas ut så snart som möjligt. 

Förstärkt underhåll krävs tills bron byts. 

Parallellt med Norrströmsbron finns en gång- och cykelbro på västra sidan. Den sydliga 

delen av gång- och cykelbron står på Norrströmsbrons fundament som i denna del var 

förbredd för en framtida breddning. 

Tillbyggnaden av både Viadukt över Tegelbacken och delar av Norrströmsbron är utformad 

med en kilformad stålöverbyggnad vilande på cirkulära betongpelare på gemensamma 

bottenplattor vid Tegelbacken och som en utbyggnad av befintlig grundläggning på 

Norrströmsbron. 

Hela tillbyggnaden (breddningen) är grundlagd med pålar, förutom de mest sydliga stöden 

som står på Norrströmsbrons befintliga berggrundlagda fundament. 

Gångbron är inom den tillbyggda delen grundlagd på och konsolar ut från järnvägsbrons 

fundament. 

Den tillbyggda konstruktionen, breddningen av viadukten vid Tegelbacken, har inga kända 

skador och ingår inte i föreliggande reinvesteringsprojekt (se avgränsning). 
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2.1.3 Tråg och tunnel på Riddarholmen 
Konstruktionerna på Riddarholmen utgörs dels av stödmurar (60 m), öppna 

trågkonstruktioner (60 m) och dels av en tunnelkonstruktion 102 m. Alla konstruktioner på 

Riddarholmen är byggda i öppen schakt. 

Tråg 

Trågkonstruktionen är byggd som ett separat gjutet bottentråg som ansluter till och passerar 

genom Riddarholmstunneln. Tätning är utförd under tråget och upp på sidorna mellan tråg 

och tunnelvägg. 

Norr om Riddarholmstunneln är tråget grundlagt på rälspålar. Trågets västra sida är här 

uppdragen och fungerar som en stödmur mot Arkivgatan. 

Övriga delen av tråget är grundlagd direkt på berg eller på plintar nedförda till berg. Trågets 

södra kant är utformad som en vertikal tröskel grundlagd på berg. 

Tätning under tråget är inte tillgängliga för inspektion utan att banöverbyggnaden tas bort. 

Det finns inga synliga spår av sättningar eller deformationer i bottentråget. Osäkerhet råder 

dock om någon deformation kan ha inträffat på grund av sättning och om risk finns för att 

rälspålarna förstör tätskiktet. 

Pumpverk och ledningar behöver med stor sannolikhet renoveras eller bytas ut. 

Riddarholmstunnel 

Tunneln är byggd gränsle över tråget och är grundlagd på berg. Under fastigheten 

Gråmunkeholmen 1 är tunneltaket utfört med stålbalkar i olika dimensioner. Separat finns 

en beklädnad (väggar och tak) inne i tunneln. 

Tunnelväggar och -tak har inspekterats 2007, där inga indikationer på korrosionsangrepp 

fanns. Infästning av beklädnad och dess skick behöver kontrolleras. Balkarnas skick behöver 

kontrolleras. 

Kulvert 

Över den kulverterade Riddarholmskanalen ligger järnvägsspåren på en utfylld bank. 

Kulverten är byggd i armerad betong i två fack med bredden är 3,6 m och höjden är 2,0 m.  

I samband med dykinspektion i april 2013 noterades inga skador av betydelse. Inga särskilda 

åtgärder bedöms nödvändiga för kulverten. 

Stödmur 

Över Riddarholmskanalen finns en stödmur med gångbana. Gångbanans brobaneplatta är 

reparerad 2001. Gångförbindelse mellan Riddarholmen och Munkbron betecknas Hebbes 

bro, men är en del av stödmurskonstruktionen. 

Stödmuren behöver kontrolleras och eventuellt repareras på spårsidan. 
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2.1.4 Uppfartsramp söder om Riddarholmen 
Uppfartsrampen utgörs av 104 m stödmurar och 65 m betongkonstruktioner 

(rampmonoliter) med en total längd på 169 m. Rampmonoliterna är grundlagda på en 

grusbädd som delvis är förstärkt med träpålar. 

Uppfartsrampens monoliter är delvis byggd över den tidigare kajkonstruktionen som är 

träpålad. 

Inspektion av stödmurar och rampmonoliter har hittills inte varit möjligt med anledning av 

att dessa delar inte är tillgängliga i sin helhet. Därför är också status för dessa delar okänd.  

Markförhållandena i området har sedan länge varit kända som ogynnsamma. Trots att 

diverse förstärkningsåtgärder i intilliggande kajområde genomförts har rörelser i hela 

området uppmäts sedan byggnationen. Dessa rörelser har förorsakat att monoliterna 

kommit i rörelse och sprickor uppkommit i diverse konstruktionsdelar. Det är idag ännu inte 

fastställt om dessa rörelser upphört eller om de fortfarande pågår. 

Konstruktionen kommer att behöva åtgärdas och repareras. I vilken utsträckning går i 

dagsläget inte att fastställa. En noggrann utredning beträffande rörelserna i området måste 

genomföras. Att dessa rörelser även påverkar intilliggande anläggningar så som Gamla stans 

Tunnelbanestation, Centralbron, Munkbrokajen och Söderströmsbron gör situationen än 

mer komplex. 

I nuläget bedöms monoliterna vara i så bra skick att de går att behålla men det krävs 

reparationsåtgärder. 

2.1.5 Bro över Söderström 
Bro över Söderström är 189 m lång och utformad med en öppen stålöverbyggnad vilande på 

betongpelare på gemensamma, så kallade svävande bottenplattor. På den västra sidan finns 

en gångväg som hänger på bron med konsoler. 

Konstruktionen är till merparten grundlagd på igengjutna stålrörspålar, till viss del stående 

fritt i vattnet. Övriga stöd och landfästen är även de grundlagda på stålrörspålar, dock i 

mark. 

I tidigare bärighetsberäkningar på stålöverbyggnaden från 2007 (Banverket), konstaterades 

att stålöverbyggnaden i vissa snitt kraftigt överstiger gränsen i utnyttjandegrad med 

avseende på utmattning. Genomförda bärighetsberäkningar finns rapporterade i Andreas 

Anderssons licentiatavhandling i Brobyggnad, som publicerades i januari 2009. Det 

rekommenderades därefter, att överbyggnaden så snart som möjligt borde bytas ut inom en 

10 års period, dvs. senast 2017. Omfattande reparationer av sprickor i bron genomfördes 

2012. Förstärkt inspektion samt underhåll krävs tills bron byts. 

En utförd bärighetsbedömning av underbyggnaden samt dykinspektion 2013, visar på att 

underbyggnaden är i relativt gott skick men troligtvis kommer att behöva mindre 

reparationer och grundförstärkningar på landfästena. 

2.1.6 Bro över Söder Mälarstrand 
Bro över Söder Mälarstrand är 40 m lång och utformad med en öppen stålöverbyggnad, i 

stort sett identisk med Söderströmsbron. Överbyggnaden vilar delvis på samma landfäste i 
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betong som Söderströmsbron, ett mellanstöd på 2 stålpelare med individuella betongplintar, 

samt ett delat landfäste med bro söder om Söder Mälarstrand i betong. 

Konstruktionen är grundlagd vid landfästet mot Söderströmsbron på stålrörspålar och 

resterande delar på grävpålar. 

I samband med grundläggningsarbetet för tredjespåret bron (Bockfoten) uppmättes stora 

sättningar i stöden för bro över Söder Mälarstrand. Mätningar utförda sedan dess har dock 

inte påvisat några sättningar av betydelse. 

Grundförstärkningsåtgärder på stöd 11 erfordras. 

Överbyggnaden bör i likhet med den för Söderströmsbron bytas ut så snart som möjligt. 

2.1.7 Bro söder om Söder Mälarstrand 
Bro söder om Söder Mälarstrand är utformad som en samverkanskonstruktion med stål och 

betong. Överbyggnaden vilar delvis på samma landfäste i betong som bro över Söder 

Mälarstrand, ett skivstöd på bottenplatta, samt ett landfäste beläget delvis inne i 

Södertunneln. 

Grundläggningen är utförd på grävpålar och landfästet mot tunneln är även förankrat i berg. 

I samma tillståndsbedömning (Andreas Anderssons licentiatavhandling i Brobyggnad, 

januari 2009) som genomfördes för Norr- och Söderströmsbron, inkluderades även bro 

söder om Söder Mälarstrand. Det konstaterades då att bron var i gott skick med en bedömd 

kvarvarande teknisk livslängd på ca 100 år. 

På dragstagen (stålbalkar) mellan stöd 12 och 14 erfordras rostskyddsåtgärder för att 

förlänga den tekniska livslängden. 

2.1.8 Tunnel under Södermalm 
Tunneln består av olika typer av konstruktioner och kan delas in i följande delar med början 

från Söder Mälarstrand; 250 m betongtunnel uppdelad i ca 20 m långa 

betongkonstruktioner (monoliter) med varierande utförande, 120 m bergtunnel förstärkt 

med betongvalv i taket, 100 m bergtunnel, 60 m bergtunnel förstärkt med betongvalv i taket 

och 80 m betongtunnel. Ovanpå tunneln finns såväl gator som byggnader. 

Tunneln har idag identifierade problem med skador på betong och armering, inläckage av 

vatten med vägsalt från ovanliggande gator, och troligtvis uttjänta tätskikt. Skadornas 

omfattning är idag inte klarlagda och vidare undersökningar erfordras. 

Betydande reparations- och förstärkningsåtgärder kommer behöva vidtas för att säkerställa 

betongens och armeringens beständighet samt åtgärder mot inläckage. Eftersom skadornas 

omfattning inte är klarlagd är därför bedömningen om behov av åtgärder och därmed även 

tidsåtgången för dessa åtgärder osäker. Flera av tunnelns betongkonstruktioner och valv kan 

bara undersökas vid tågfri tid, vilket innebär att även genomförande av undersökningarna 

kan komma att ta längre tid. De flesta åtgärderna måste utföras med totalavstängning av 

tågtrafiken och på grund av tillgänglighetsproblem i en tunnel kan fysiska ingrepp bara 

utföras på ett fåtal konstruktionsdelar samtidigt. 
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2.2 Trafik och resande 
Samtliga transportslag berörs av projektet och beskrivs var för sig i följande avsnitt. 

2.2.1 Tågtrafik 
När Citybanan öppnar 2017 ändras de kapacitetsmässiga förutsättningarna på 

järnvägssträckan Årstaberg – Tomteboda. Pendeltågen, som fram till Citybanans öppnande, 

utgjort mer än 60 % av den genomgående trafiken kommer då att gå genom den nya 

Citybanan istället för via Stockholm central och Getingmidjan. 

Citybanans tillkomst innebär att järnvägen genom Stockholm har sex trafikspår på sträckan 

Tomteboda – Stockholm central/Station City1 och fyra spår vidare söderut.  

Trafiken under vinterhalvårets maxtimmar kommer att uppgå till 12-15 ytspårståg (fjärr-, 

regional- och godståg) per timme och riktning via Stockholm central och 18-20 pendeltåg per 

timme och riktning via Citybanan några år efter att Citybanan tagits i drift. Därefter 

förväntas en gradvis trafikökning upp till systemens maxkapacitet via Stockholm central och 

22-24 pendeltåg per timme och riktning genom Citybanan.  

Trafiken i båda systemen varierar kraftigt mellan sommar- och höst-/vinter-/vår-perioderna. 

Sommartid är trafikmängden ca 70 % av vad den är under höst, vinter och vår. Detta faktum 

utgör ytterligare en möjlighet, eftersom kapacitetsnedsättningar är lättare att hantera på 

sommaren då ytspårstrafiken är mindre omfattande samtidigt som restkapaciteten i 

Citybanan är större. Reinvesteringsstrategier som begränsas till sommarperioder är därför 

lättare att hantera. 

2.2.2 Vägtrafik 
Längs med järnvägsförbindelsen mellan Tegelbacken och Södermalm går Centralbron. 

Centralbron är ett viktigt biltrafikstråk som sammanbinder de norra och södra delarna av 

centrala Stockholm över Saltsjö-Mälarsnittet. Andra förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet är 

Slussen (Munkbroleden och Skeppsbron), Västerbron samt Essingeleden. Centralbron är en 

del av en nord-sydlig förbindelse som sträcker sig från Norra länken och ansluts till Södra 

Länken. Förbindelsen utgörs av Klarastrandsleden, Centralbron och Söderledstunneln.  

Klarastrandsleden har endast ett körfält i vardera riktningen i sin minst kapacitetsstarka del 

vilket utgör en begränsning i den nord-sydliga förbindelsen. Precis norr och söder om 

Centralbron finns anslutningar, bland annat till/från Tegelbacken/City/Kungsholmen 

respektive till Söder Mälarstrand/Slussen/Stadsgårdsleden. På Centralbron finns tre körfält i 

vardera riktning. Hastighetsgränsen är 50 km/h. Vardagsmedeldygnsflödet på Centralbron 

är idag cirka 100 000 fordon. Trafiken under morgonens maxtimme är ca 6 800 fordon och 

på eftermiddagen ca 6 900 fordon. Under morgonens maxtimme är 65 % av trafiken riktad 

norrut och under eftermiddagens maxtimme är 45 % av trafiken riktad norrut. 

Söder Mälarstrand utgör tillsammans med Stadsgårdsleden ett viktigt biltrafikstråk i öst-

västlig riktning. Söder Mälarstrand passerar under Söderströmsbrons och Centralbrons 

södra brofäste. Ramper till/från Centralbron ligger under Söderströmsbron/Centralbron. 

Vid korsningarna finns tre inkommande körfält i vardera riktningen längs Söder 

                                                        

 

1 Station City heter den nya stationen på Citybanan som byggs under Stockholm central. 
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Mälarstrand, två för trafik i riktning rakt fram och ett för fordon som svänger upp på rampen 

mot Centralbron. Längre västerut har Söder Mälarstrand ett körfält i vardera riktning, 

förutom vid vissa korsningar där det finns extra körfält. Åt öster leder Söder Mälarstrand till 

Slussen med flertalet korsningar och förbindelser. Hastighetsgränsen längs Söder 

Mälarstrand är 50 km/h. 

Vardagsmedeldygnsflödet på Söder Mälarstrand, mellan på- och avfarten till Centralbron, är 

8 000 fordon. På avfarten från Centralbron uppgår trafiken till 13 000 fordon per 

vardagsmedeldygn och på påfarten mot Centralbron är flödet 12 000 fordon per 

vardagsmedeldygn. I korsningarna är trafikflödet under ett dygn högst i riktningen från 

Slussen mot Centralbron. På morgonen (kl 7-9) och mitt på dagen (kl 12-14) är flödet i denna 

riktning ungefär dubbelt så stort som i övriga riktningar. På eftermiddagen (kl 16-18) är 

flödet i denna riktning och i motsatt riktning (Centralbron mot Slussen) ungefär lika stora.  

Parallellt med detta projekt kommer arbeten med att bygga om Slussen att pågå. Planerad 

byggtid för huvuddelen av arbetet är cirka sju år med start år 2014. Kompletterande arbeten 

kommer att pågå ytterligare några år. Arbetet är indelat i två etapper där första 

huvudetappen omfattar östra delen och andra omfattar västra delen. En prioriterad aspekt i 

Slussen-projektet är att hålla Stadsgårdsleden-Söder Mälarstrand öppen. När byggnationen 

av Slussen pågår kommer projektet att ge betydande påverkan på Stockholms trafiksystem.  

Den största påverkan på trafiksystemet kommer att ske under de fyra första åren av 

byggtiden (etapp 1). För denna etapp utreds två alternativ. Det ena alternativet innebär att 

förbindelsen Södermalm-Gamla stan hålls öppen för biltrafik och den andra att den inte 

hålls öppen. Beroende på vilket alternativ som väljs för trafiken under etapp 1 minskar 

biltrafikens kapacitet till mellan 1 500 fordon/h och 100 fordon/h (endast busstrafik). Idag 

är trafiken över Slussen ca 3 000 fordon under maxtimmen. På grund av 

kapacitetsminskningen kommer biltrafik att hänvisas till andra förbindelser över Saltsjö-

Mälaren, i första hand Centralbron. 

2.2.3 Sjötrafik 
Under Norrströmsbron är båttrafiken mycket begränsad och ingen reguljär båttrafik går 

under bron. Klara Mälarstrand trafikeras av färjetrafik.  

Under Söderströmsbron finns en farled. Inga uppgifter finns om antal passager under bron 

men genom Slussen passerar idag ca 22 000 fritidsbåtar och 3 000 yrkesbåtar under ett 

sommarhalvår. Mellan Söderströmsbron och Slussen finns Munkbrokajen och Mälarkajen. 

Mälarkajen används inte för båttrafik idag på grund av dess oattraktiva läge, men det finns 

möjlighet att lägga till med båtar. Munkbrokajen utnyttjas av en restaurangbåt och som 

tillfällig förtöjning för fritidsbåtar under sommartid. 

På Riddarfjärden pågår en del evenemang under sommarhalvåret. 

Under ombyggnationen av Slussen kommer det inte vara möjligt för båtar att passera 

igenom slussanläggningen. Farleden under Söderströmsbron måste dock hållas öppen för 

byggtrafik. 

2.2.4 Tunnelbanetrafik 
Mellan Slussen och Gamla stan finns en separat tunnelbanebro öster om Centralbron. Norr 

om Gamla stans station går tunnelbanan i tunnel under Norrström. Sträckan trafikeras av 
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Röd linje mot Norsborg, Fruängen, Ropsten och Mörby centrum (linje 13 och 14) samt Grön 

linje mot Skarpnäck, Farsta Strand, Hagsätra, Åkeshov och Hässelby strand (linje 17-19). 

Samtliga tunnelbanetåg som passerar sträckan stannar både vid Gamla stan och Slussen. 

Röd och Grön linje trafikeras av ca 750 tåg och ca 330 000 resenärer under ett vardagsdygn 

mellan Gamla stan och Slussen. Vid Gamla stan finns en utgång mot Riddarholmen, strax 

norr om Söderströmsbron. Det finns även en utgång åt andra hållet mot Munkbroleden och 

Mälartorget.  

En grundförutsättning för planeringen av Slussens ombyggnad är att tunnelbanan ska kunna 

fungera under hela byggtiden. 

SL har utfört en förstudie för tunnelbanebron över Söderström (2012) i vilken åtgärder för 

bron planeras utan större trafikstörningar för tunnelbanan. 

2.2.5 Gång- och cykeltrafik 
Väster om spåren på Norrströmsbron samt i markplan på Riddarholmen går en gång- och 

cykelförbindelse och utefter Söderströmsbron går en gångväg. Söder om Riddarholmen går 

förbindelsen på en kaj strax över vattennivån. Trappor finns mellan kajen och de centrala 

delarna av Riddarholmen samt mellan kajen och Söderströmsbron. På grund av trapporna är 

framkomligheten för cyklister begränsad och förbindelsen används mest av gående.  

Gång- och cykelförbindelsen har direkt koppling från Tegelbacken, Riddarholmen, 

Riddarholmsbron mot Gamla stan, Gamla stans tunnelbanestation samt Södermalm, vid 

Brännkyrkagatan-Bastugatan. Förbindelsen är den genaste vägen mellan västra city/vissa 

delar av Kungsholmen och delar av västra Södermalm. En annan anledning till att 

förbindelsen används är att den har fin utsikt. 

Gång- och cykeltrafikanter på Söderströms- och Norrströmsbron och delar av Riddarholmen 

har räknats manuellt under sex timmar, klockan 7-9, 12-14 samt 16-18, den 11 april 2013. 

Trafiken under de sex timmarna bedöms utgöra cirka hälften av dygnstrafiken. Under de sex 

timmarna passerade cirka 1 750 fotgängare och cyklister Norrströmsbron och 1 600 

fotgängare och cyklister Söderströmsbron. Cyklister utgjorde 5- respektive 2 %. Flödena var 

ungefär dubbelt så stora under morgonen (7-9) och eftermiddagen (16-18) jämfört med mitt 

på dagen (12-14). Under morgonen och eftermiddagen bedömdes de allra flesta som 

passerade vara på väg till arbete/skola. Bland övriga var de flesta joggare eller turister. 

Utöver de som passerade broarna noterades att många personer går mellan Gamla stans 

tunnelbanestation och Riddarholmen (cirka 1100 personer under de sex timmarna). 

I Slussen-projektet är Stockholms stads framkomlighetsstrategi styrande för 

trafikplaneringen under byggtiden. Det innebär att kollektiv-, gång-, och cykeltrafiken 

prioriteras i planeringen. Gång- och cykeltrafik kommer alltid att kunna passera genom 

arbetsområdet i både nord-sydlig och väst-östlig riktning. Trots detta är det högst sannolikt 

att ombyggnaden kommer att påverka förutsättningarna att gå och cykla i området. 

2.2.6 Flygtrafik 
Vid Munkbrohamnen ligger en boj och helikopterplatta som nyttjas som flygplats för 

samhällsnyttig skärgårdstrafik. Det vill säga att skärgårdsbor skrivna på öar i Stockholms 

skärgård som saknar färja vintertid har en möjlighet att kunna komma in till Stockholm för 

läkarbesök etc. Helikopterflygplatsen används enbart för denna typ av trafik.  
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Flygplatsen används främst under perioden december till maj, och därefter sporadiskt. 

Landstinget har ansvar för trafiken, men själva trafikeringen är utlagd på entreprenad. 

Entreprenören, Waxholmsbolaget anlitar i sin tur Arlanda Helicopter AB som 

underentreprenör. Arlanda Helicopter äger och förvaltar helikopterplattan och hyr platsen 

av Stockholms hamnar.  

Flygplatsen opererar med tillstånd från Transportstyrelsen och utgörs av bojen ute i vattnet. 

Det innebär att det är vid själva bojen som helikopterpiloterna går ned med helikoptrarna. 

Helikopterplattan fyller en funktion som parkeringsplats för helikoptrar. För att landa och 

lyfta behövs ett fritt rum på 20 till 30 meter räknat från plattans mittpunkt. 

Under hela Citybanans genomförande har flygplatsen opererat utan störningar. Detta har 

skett genom ett nära sammarbete mellan flygoperatören och Citybanans entreprenör. 

2.3 Kulturmiljö och arkeologi 
Spårsträckan går genom ett område i centrala Stockholm med mycket höga 

kulturmiljövärden. I projektet berörs broar, viadukter och tunnlar som löper i anslutning till 

ett flertal känsliga och unika kulturmiljöer. Särskilt betydande värden finns utmed passagen 

förbi Riddarholmen och Stadsholmen med Gamla stan. Riddarholmen och Gamla stan är 

navet för den medeltida stadens framväxt. Området har unika kulturhistoriska miljöer med 

höga arkitektoniska värden. 

På Riddarholmen finns bebyggelse av nationell betydelse som är historiska landmärken och 

kärnan i Stockholms karakteristiska stadsbild. Särskilt tongivande är Riddarholmskyrkan 

som är en del av Stockholms bäst bevarade medeltida klosteranläggning. I bebyggelsen 

söderut finns även lämningar efter tillhörande klosterbyggnader. Kyrkan har även under 

lång tid fungerat som kunglig begravningskyrka. Riddarholmen har sedan lång tid spelat en 

viktig roll som Sveriges administrativa centrum. Här finns rester efter vasatidens 

befästningsverk och adelspalats från stormaktstiden. Flera av palatsen har därefter inrymt 

olika stadsförvaltande funktioner. På Riddarholmen finns fortfarande stadsförvaltning med 

lång tradition som högsta domstolsväsendet med Svea Hovrätt. 

Riddarholmens rika historia gör platsen till ett av Stockholms viktigaste turistmål.  

På Södermalm berör projektet flera känsliga kulturmiljöer och kulturhistorisk bebyggelse, 

bland annat tangerar projektet Maria Magdalena kyrkans fastighet. 

2.4 Buller och vibrationer 
Idag ligger de ekvivalenta bullernivåerna i området mellan Klara Mälarstrand och 

Södermalm över 70 dBA. Tågtrafiken orsakar ekvivalenta bullernivåer upp mot 75 dBA vid 

fasader på bostäder vid Söder Mälarstrand, och maxnivåer ligger runt 85 dBA. Österut 

skärmar Centralbron av bullret, med undantag för Gamla stans tunnelbanestation. Västerut, 

mot Mälaren, skärmas inte bullret av och bland annat gångvägen utsätts för mycket höga 

nivåer. 

I dagsläget bedöms endast ett fåtal byggnader i området vara utsatta för vibrationer över 1 

mm/s, vilket är riktlinjen för sannolik störning enligt Svensk standard SS 460 48 61. 
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2.5 Vattenmiljö och hydrologi 
Mälaren är dricksvattentäkt för hela Stockholmsområdet och försörjer runt 1,7 miljoner 

människor med dricksvatten. För att säkerställa en dricksvattensförsörjning av hög kvalitet 

beslutade länsstyrelsen i Stockholms län att inrätta vattenskyddsområdet Östra Mälaren. 

Vattenskyddsområdet omfattar vattnen kring Görvälns-, Lovöns-, Skytteholms- och 

Norsborgs vattenverk. Dessa ligger uppströms Söderström och Norrström och Stockholms 

vattenförsörjning kommer inte påverkas av arbeten förknippade med vattenarbeten vid 

Getingmidjan. 

Hela Mälaren är ett riksintresse för yrkesfisket, men kommersiellt fiske och vattenbruk 

förekommer endast i mindre skala och då utanför Stockholmsområdet. I Stockholms 

översiktsplan anges Stockholms ström som ett ekologiskt särskilt känsligt område på grund 

av dess betydelse för fiskars vandring och lek samt dess känslighet för ökade variationer i 

vattenflödet. Vandringsplatser finns i huvudsak på Riddarholmens norra sida. Riddarfjärden 

söder om Riddarholmen har inget unikt växt- och djurliv och det förekommer inga sällsynta 

eller hotade arter. 

Mälarens avbördning är reglerad enligt fastställda vattendomar år 1966 och 1989. Mälarens 

högsta tillåtna vattenstånd är +0,86 (RH00, Rikets höjdsystem), vilket motsvarar ett 

maximalt flöde för Mälarens alla utsläppspunkter av strax under 800 kubikmeter per 

sekund. Vattenföringen i Norrström och Söderström styrs av vattennivån i Mälaren och 

avtappningen kommer att styras av befintlig vattendom fram till dess att en ny miljödom 

erhålls och Slussen är ombyggd. I de modelleringar som gjorts för regleringen av Mälaren 

har SMHI använt sig av en mätserie från åren 1976 till 2005, denna period innehåller såväl 

år med extrem torka (år 1976) som år med extrema högvatten (år 2000). Medelvattennivån i 

Mälaren var under denna period +0,37 och den högsta vattennivån som uppmätts under 

reglerad tid är +0,89. 

Mälarens avtappningspunkter är idag Riksbron, Stallkanalen, Nils Ericson kanalen, Karl-

Johan slussen, Kulvert Skanstull, Hammarbyslussen, Södertäljeslussen och Kulvert Maren.  

Efter Slussens ombyggnad kommer Nils Ericssons kanal och Karl-Johan slussen att ersättas 

med kanal A1 och A2 samt en ny sluss. Efter Slussens ombyggnad kommer 

tappningskapaciteten vid Riksbron och i Stallkanalen bibehållas men kapaciteten att tappa 

större flöden via Slussen kommer att öka. Huvudtappningen kommer även fortsättningsvis 

ske via Riksbron och Stallkanalen och tappning via övriga tappningsställen kommer att ske 

då nivåerna i Mälaren överstiger +0,37. Hur kommande tappningsregim kommer att se ut är 

ännu inte fastställt utan kommer att tas fram i samråd med berörda myndigheter. 

2.6 Luftkvalitet 
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) överskrids längs med 

järnvägen mellan Stockholm central och Södermalm. Luftföroreningarna härrör främst från 

biltrafiken på Centralbron, och det är i första hand på gångvägen längs med broarna över 

Söderström och Norrström som miljökvalitetsnormerna överskrids. 

2.7 Angränsande projekt 
Trafikverket, Stockholms stad och SL har idag kända planerade trafikstörande arbeten i 

centrala Stockholm under perioden 2016-2022. Eftersom trafiksystemet har en hög 

belastning ger varje arbete som inskränker på vägytan (etableringsytor, byggtrafik etc.) 
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effekter i omkringliggande vägsystem. Detta kräver samordning mellan aktörerna vad gäller 

genomförande av arbetena samt information till trafikanterna. 

Aktörerna har startat ett gemensamt projekt för trafikanalyser, information och förbättrat 

utbud för trafikanterna där nedan angivna projekt har en gemensam arena att samordna 

arbetena. (Även kallat mobility management i byggskedet) 

 Liljeholmsbron är ett alternativ till trafiken som i vanliga fall skulle nyttja nord – 

sydlig förbindelse. Underhållsarbeten är planerade till 2014 samt 2016. 

 Norra Danviksbron, ny bro planeras med genomförande 2018-2022 där 

genomförandet påverkar bil- och kollektivtrafik på väg 222 samt i Södra Länken 

 Vasabron går parallellt med Centralbron och är en del i nord – sydlig förbindelse i 

Stockholm som har stor betydelse för kollektivtrafik-, gång- och cykelresenärer. 

Stockholms stad planerar underhållsarbeten åren 2018-2022. 

 Västerbron är ett alternativ till trafiken som i vanliga fall skulle nyttja nord – 

sydlig förbindelse. Underhållsarbeten är planerade till 2017-2022 

 Saltsjöbanan ersätts med busstrafik som trafikerar väg 222 och har målpunkt vid 

Slussen. Underhållsarbeten planeras till 2014 samt 2016-2022 

 Tunnelbanebroarna söderström, det planeras underhållsarbeten 2017-2022 vilket 

har påverkan i närområdet genom etableringsytor och byggtrafik. 

 Slussens ombyggnad 

o År 2013 påbörjas tidiga arbeten som ledningsomläggningar. År 2014 

börjar de stora arbetena när de östra delarna av Slussen rivs och den nya 

huvudbron börjar byggas. Då startar också bygget av den nya 

bussterminalen som beräknas stå klar år 2018. År 2017 inleds arbetet med 

de västra delarna. Genom att dela upp projektet i två etapper underlättas 

trafikflödena. Kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafik kommer att 

prioriteras. Hela projektet bedöms vara klart år 2020. 

2.8 Avtal som reglerar nuvarande järnväg 
Sträckan som Getingmidjan passerar regleras i ett flertal olika avtal. De avtal som i det här 

läget har identifierats beskrivs nedan. 

- Broar över Klara Mälarstrand och Klarastrandsleden 

Trafikverket äger befintlig gatuport/järnvägsbron över Klarastrandsleden. 

Trafikverket äger den befintliga gc-bron och anslutande ramper och trappor 

(Genomförandeavtal mellan Stockholms Kommun och Banverket, BRÖP 03-

1347/SA40). 

- Gatumark tillhörande Klarastrandsleden 

Staten äger gatumarken under delar av den tillfälliga breddningen av 

järnvägsbron (Genomförandeavtal mellan Stockholms kommun och Banverket, 

BRÖP 03-1347/SA40). 

- Bro över Norrström 
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Trafikverket äger järnvägsbron över Norrström och dess bärande 

konstruktioner. Staden äger befintlig ombyggd gc-bro (Genomförandeavtal 

mellan Stockholms kommun och Banverket, BRÖP 03-1347/SA40). 

- GC-stråk längs med västra sidan av järnvägsbron över 

Norrström 

Staden äger gc-stråket. Gc-bron över Klarastrandsleden ligger delvis på 

järnvägsfastigheten. 

- Riddarholmen till Tegelbackan och Tunneln under Södermalm 

Tilläggsavtal mellan Stockholms stad och SJ gällande området Riddarholmen 

till Tegelbacken, tecknat år 1940. Stockholms stad får förfoganderätt över den 

gamla stambanetunneln under Södermalm, medan den nya tunneln ägs av 

staten.  

Staden har rätt att utan särskild ersättning nyttja marken under 

viaduktpartierna till upplags- eller parkeringsplats, dock endast ifall det inte 

uppstår någon fara för järnvägsdriften eller hinder för tillsyn och underhåll av 

järnvägen. 

Tillägg till avtalet från år 1940, tecknat år 1947. Staden överlåter till kronan 

(staten) utan ersättning all sin rätt till den nya tunneln mellan Stockholms 

södra och Hornsgatans norra gräns. Den nya tunneln ska utföras med de fria 

bredd- och höjdmått samt med den standard i övrigt som numera tillämpas av 

statens järnvägar för dubbelspåriga järnvägstunnlar. Staden befriar kronan för 

all framtid från allt ansvar för skador eller intrång som kunna uppstå för ägare 

av närliggande fastigheter och deras hyresgäster på grund av statens järnvägars 

övertagande av den nya tunneln och dennas användande för normal 

järnvägstrafik. 
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3 Studerade alternativ 
De olika alternativen har identifierats successivt under hösten 2012/våren 2013. 

Alternativen är framarbetade ur ett brett perspektiv och skillnaderna mellan de olika 

alternativen kan därmed också vara stora, t.ex. vad gäller genomförandeaspekter eller 

teknisk livslängd. Vissa alternativ har formulerats för att visa på ytterlighetslösningar. 

Alternativen innebär att banan stängs av helt eller att arbeten sker under pågående trafik.  

Om banan stängs av helt har det studerats vilka åtgärder som kan göras i anläggningen 

under olika långa tidsperioder. För att minimera påverkan på tågtrafiken ligger 

avstängningsperioderna under sommaren. 

Om banan ska trafikeras under pågående arbete har alternativ med enkelspårsdrift studerats 

samt att bygga en temporära dubbelspårig bro över Norrström och Söderström. I dessa två 

alternativ kan arbeten på dessa delar ske under längre tider och begränsas inte till 

sommarperioden. 

Fyra olika handlingsalternativ är studerade utifrån påverkan på tågtrafiken, åtgärdad 

anläggnings tekniska livslängd och de då kända bristerna i anläggningen. Med åtgärdad 

anläggnings tekniska livslängd avses perioden tills nya större trafikpåverkande arbeten 

måste utföras. 

Nedan beskrivs de fyra alternativen lite mer ingående vad gäller de tekniska aspekterna. 

3.1 Kort totalavstängning (sommartid) – alternativ A 
För att påverka tågtrafiken minimalt har det studerats vilka åtgärder som går att genomföra 

under en kort totalavstängning under en period på 4 veckor. Beroende på i vilken del av 

anläggningen åtgärden ska utföras, är tiden för förberedande arbeten, rivning av spår och 

ballast etc. (som måste ske med avstängt spår) och återuppbyggnad av det samma samt 

driftsättning mellan 8 och 12 dygn. Detta medför att den egentliga tiden för åtgärder är 16-

20 dygn. 

Den korta avstängningstiden medför att endast begränsade underhållsarbeten är möjliga att 

genomföra och tiden räcker inte till för att byta broöverbyggnaderna, även om avstängningen 

skulle genomföras under flera sommarperioder. Detta medför att den tekniska livslängden 

inte förlängs nämnvärt (ca 5-10 år) för de delar där åtgärdsbehovet är störst. 

3.2 Längre totalavstängningar (sommartid) – alternativ B 
Utifrån den bedömda tiden som krävs för att byta stålöverbyggnaden på broarna, 

definierades alternativet med sommaravstängningar på 8 veckor. I detta tidiga skede har inte 

någon noggrann tidsanalys genomförts, dock har tiden 8 veckor bedömts som rimlig. Under 

perioden mellan avstängningarna pågår arbeten inom etableringsytorna på Söderström och 

Norrström samt längs med kajerna på Södra Mälarstrand och Klara Mälarstrand. 

För åtgärderna i tunneln är tiderna för avstängning mer osäkra då tillräckligt underlag om 

tunnelns skick och förslag på åtgärder inte är detaljstuderade, åtta veckor har dock bedömts 

som rimligt. 

Alternativet innebär att den befintliga grundläggningen för broarna till stora delar bibehålls. 

Mindre åtgärder på grundläggningen kan utföras under avstängningen och det som är 
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möjligt att utföra utan trafikstörning utförs på grundläggningen, för att förlänga den 

tekniska livslängden så långt möjligt. 

Den tekniska livslängden har då bedömts kunna förlängas med minst 60 år för broarna. För 

att uppnå samma tekniska livslängd på alla broarna samt för tunnlar och tråg, kommer 

avstängning behöva ske flera somrar. Med hänsyn till logistiken under byggskedet är det inte 

möjligt att byta alla broar och genomföra tunnelåtgärderna under en och samma 

sommaravstängning. Tre sommarperioder har bedömts som en rimlig 

planeringsförutsättning. 

3.3 Enkelspårsavstängning (flera år) – alternativ C 
För att inte stänga av trafiken totalt har alternativet med enkelspårsavstängning studerats. 

Alternativet innebär att arbeten sker i ett spår i taget, vilket medför att arbetena inte kan 

utföras effektivt och tiden för avstängning blir längre. 

För att uppnå en teknisk livslängd på 60 år har tiden med enkelspårsdrift bedömts till ca tre 

år. Alternativet innebär att en temporär bro måste anläggas bredvid den befintliga bron över 

Söderström, eftersom dess utformning inte möjliggör att ett spår i taget kan bytas. 

Norrströmsbron är dock konstruerad på ett sätt som möjliggör att det går att arbeta med ett 

spår i taget. 

Åtgärder i framförallt takdelarna i Riddarholmstunneln och Södertunneln har under 

utredningens gång visat sig bli mycket komplicerade om de ens är genomförbara, utan flera 

längre totalavstängningar. En hypotes vid enkelspårsdrift var att någon slags konstruktion 

skulle uppföras mellan spåren, där åtgärder sker på ena sidan och med trafikerat spår på 

andra sidan, för att säkerställa arbetsmiljön. 

Ett större antal totalavstängningar (veckovisa) kommer även att krävas för att kunna utföra 

vissa konstruktiva åtgärder på broarna samt för omkopplingar av spår. 

3.4 Temporär dubbelspårig bro (flera år) – alternativ D 
I utredningens inledningsskede studerades om det går att åtgärda anläggningens 

byggnadsverk så att en teknisk livslängd på 120 år uppnås utan längre avstängningar. 

För att uppnå en teknisk livslängd på 120 år krävs att anläggningen byggs upp på nytt från 

grunden. Detta bedöms inte möjligt att utföra rationellt utan att spåren temporärt förläggs i 

annat läge, antingen på en dubbelspårig bro runt Riddarholmen eller i läget för Centralbron. 

Att förlägga spåren i Södertunneln i annat läge har inte studerats. 

Detta alternativ skulle möjliggöra byggandet av helt nya broar och även delen på 

Riddarholmen (tråg, tunnel, stödmurar och rampmonoliter) skulle kunna åtgärdas för en 

teknisk livslängd på ca 120 år för de delarna. 

Den temporära dubbelspåriga förbifarten medger dock ingen tid för åtgärder i Söder-

tunneln, vilket i sin tur medför att sådana åtgärder medför totalavstängning av trafiken. 

Den temporära bron skulle rivas efter att åtgärderna är genomförda. 

  



24 

4 Funktionskrav och projektmål 
De funktionskrav som finns idag och som ska vidmakthållas är följande: 

 Största tillåtna hastighet (linje och växlar)  80 km/h 

 Största tillåtna axellast   22,5 ton 

 Lastprofil    A (special) 

Utöver funktionskraven finns följande övergripande projektmål: 

 Reinvesteringen ska vidmakthålla och återskapa anläggningens funktion och 

standard. 

 Reinvesteringen ska resultera i att anläggningen som helhet får en återstående 

teknisk livslängd på ca 60 år. 

Vad gäller anläggningen bör den om möjligt utformas så att framtida reinvesteringsarbeten 

underlättas. Konkret innebär det att Söderströmsbron bör konstrueras på ett sätt där de två 

spåren ligger på skilda konstruktioner, och inte är beroende av varandra i samma 

utsträckning som idag. 

Ur ett trafik- och resenärsperspektiv är det av största vikt att de negativa effekterna kan 

minimeras. Under sommartid går det färre tåg än övriga delar av året eftersom behovet av 

trafik för arbetspendling är lägre på grund av semesterperioder. Negativ påverkan på 

trafiken blir därav lägre under sommarperioden än övriga delar av året. Ett mål är att 

aktiviteter som kraftigt stör tågtrafiken bör planeras till sommarperioden. Ytterligare en 

aspekt är att tiden för påverkan bör vara så kort som möjligt. 

Vad gäller trafik finns följande projektmål: 

 Tågtrafikpåverkande åtgärder genomförs efter att Citybanan tagits i bruk. 

 Vändkapaciteten vid totalavstängning bör minst vara sju tåg per timme och 

riktning. 

 Lösningar för tillfällig tågvändning ska vara robusta och samhällsekonomiskt 

sunda. 

 Det ska undersökas om posttåg kan trafikera Citybanan (kräver tillstånd från 

Transportstyrelsen). 

 Störningar på väg-,  gång- och cykeltrafik ska minimeras i möjligaste mån. 

 Störningar på båt- och flygtrafik ska minimeras i möjligaste mån. 

Vad gäller miljö och gestaltning finns följande projektmål: 

 Projektet ska beakta och tillvarata de höga kulturmiljövärdena. Genom noggrann 

planering ska risken för skador minimeras. 

 Buller under byggtiden ska så långt som möjligt minimeras. 

 Projektet ska beakta vattenmiljön som en central aspekt i det fortsatta arbetet. 

För att minimera påverkan ska valet av teknisk lösning ske i nära samarbete med 

miljöspecialister. 

 Projektet ska så långt som möjligt möjliggöra en god gestaltning av anläggningen. 
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Funktionskraven och projektmålen ligger som grund för värdering av de studerade 

alternativen samt val av alternativ som bör studeras i den fortsatta processen, vilket beskrivs 

i efterföljande kapitel. 
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5 Utvärderingsprocess och val av inriktningsalternativ  
Utredningen har genomförts i ett brett perspektiv i syfte att undersöka vilka alternativ som 

är rimliga och möjliga att genomföra.  

Tre fokusområden har analyserats för de olika alternativen, A-D som redovisats i kapitel 3. 

 Tågtrafik 

 Miljö 

 Teknik 

För respektive område har värdering av alternativen skett mot funktionskrav och projektmål. 

Utifrån detta har inriktningsalternativ för det fortsatta arbetet identifierats. Detta kapitel 

beskriver utvärderingsprocessen inklusive de samråd som genomförts. Samrådsprocessen 

har utgjort en viktig del i värderingen av de olika alternativen. 

5.1 Samråd 
Löpande samråd har skett i utredningsprocessen. Samråd i form av möten har skett med 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockolms stad, Riksantikvarieämbetet, Statens 

fastighetsverk, Stockholms hamnar, Stockholm Visitors board och Posten. En extern 

referensgrupp för järnvägstrafiken har också träffats regelbundet med aktörerna SJ, SL, 

Mälab, Green cargo, Stockholmståg, Jernhusen och Branschföreningen Tågoperatörerna. 

På samråden har de olika alternativen diskuterats vartefter de har tagits fram. 

Vid samråd med Länsstyrelsen framkom att projektet kommer att behöva tillstånd enligt 

Miljöbalken för vattenverksamhet samt att ansökan enligt Plan- och bygglagen eventuellt 

kan komma att behövas. Samordning med berörda parter kommer kunna ske kopplat till 

dessa processer. 

Behovet av samordning har medfört att projektet har startat en mötesserie med de berörda 

anläggningsägarna Stockholm stad, SL och Stockholms hamnar. En annan mötesserie är 

med Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet. 

Operatörerna har visat en stor förståelse för behovet av reinvestering av Getingmidjan och 

aktivt bidragit med kunskaper rörande trafikeringsförutsättningar och alternativa lösningar 

både för enkelspårsdrift och totalavstängning. Operatörerna förordar alternativet med 

totalavstängning under tre sommarperioder eftersom trafiken då är lägre och de negativa 

effekterna på tågtrafiken och resenärerna blir mindre. 

En hearing hölls 19 mars 2013 där samtliga berörda parter inbjöds att delta. På hearingen 

presenterades de fyra olika alternativen. De berörda parterna visade god förståelse för 

projektet och det rådde en stor enighet om att alternativet med totalavstängning under tre 

sommarperioder är att föredra. 
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5.2 Utvärdering tågtrafik 
Ur tågtrafiksynpunkt finns det två alternativ att studera, antingen totalavstängning eller 

enkelspårsdrift. Totalavstängning, under längre perioder än helger för in- och 

urkopplingsarbeten, blir aktuellt för alternativ A och B. Enkelspårsdrift blir aktuellt för 

alternativ C. Alternativ D innebär kortare avstängningar (helger etc.) för in- och 

urkopplingsarbeten. 

5.2.1 Totalavstängning 
En totalavstängning ställer stora krav på infrastrukturen. Beroende på vilka 

trafikeringsstrategier som väljs kommer olika delar av infrastrukturen i och söder om 

Stockholm att behöva användas på sätt som de inte är anpassade för. 

 Västra stambanan Flemingsberg – Stockholms södra. Någonstans på denna sträcka 

bör de tillfälliga vändningarna ske. För dessa krävs dels en station där resandeutbyte 

kan ske, dels en driftbangård för uppställning mm.  

 Citybanan och anslutande linjer till tänkbara målpunkter (för vändning): Hagalund, 

Ulriksdal och Sundbyberg. Citybanan är intressant dels för genomgående resandetåg, 

dels för tjänstetåg till och från Hagalund. 

 Mälarbanan. Denna behöver användas främst för omledning av godståg, men 

eventuellt också för resandetåg i riktning Göteborg och/eller Karlstad. 

Alternativen med totalavstängning innebär att tågen som inte kan trafikera Citybanan måste 

vända söder om den avstängda sträckan under sommarperioden. Alla godståg måste ledas 

om via Mälardalen. Eventuellt kan posttågen (A-post) köras genom Citybanan. 

Behovet med befintlig sommartrafik är att 7 persontåg per timme ska kunna vända. 

Alternativa platser för på- och avstigning för resenärer är Stockholms södra, Älvsjö och 

Flemingsberg. På Stockholms södra kan tåg vända vid stationen till skillnad från Älvsjö och 

Flemingsberg. En liten driftsbangård kommer att behövas där tåg kan ställas upp om de inte 

ska avgå direkt efter att de ankommit. Lämplig plats för driftsbangården är Älvsjö 

godsbangård. 

Stockholms södra kan utan investeringar hantera 3 vändande tåg per timme på befintliga 

spår 3 och 4. Det går att utöka kapaciteten till 5 vändande tåg per timme om ytterligare ett 

spår kan tas i anspråk, spår 5 (befintligt uppställningsspår), samt att en provisorisk 

plattform byggs över spår 6 (befintligt uppställningsspår) tillsammans med erforderliga 

stationsanordningar.  Stockholms södra kan dock inte klara av att hantera samtliga 7 tåg per 

timme. Tåg som ska vända vid Stockholms södra måste ha förarhytter i båda ändarna av 

tåget. 

Älvsjö kan teoretiskt sett hantera 4 tåg per timme, men det blir väldigt små marginaler i 

tidtabellen mellan tågen vilket beror på sammanblandning med pendeltågstrafiken, 

korsande tågvägar och ett par enkelspårsavsnitt utan alternativa körvägar. 

Flemingsberg har överkapacitet för södergående tåg men har redan idag en tidtabellsmässig 

kapacitetsbegränsning för norrgående trafik. Under förutsättning att kapaciteten byggs ut 

med ytterligare ett plattformsspår, det så kallade ”Spår 0” får stationen ett betydande 

kapacitetstillskott för norrgående trafik och bedöms då ge den robusthet och stabilitet som 

krävs. Flemingsberg kan hantera minst 6 tåg per timme. 
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Citybanan kommer att ha överkapacitet under sommartid och skulle kunna användas för 

genomgående regionaltågstrafik och i så fall hantera upp till 4 tåg per timme. Om 

regionaltågstrafikanterna ska kunna stiga av/på Station City måste pendeltåg (typ X60) 

användas för att köra den trafiken eftersom plattformsdörrarna är anpassade och placerade 

utifrån pendeltågens utformning. Det finns en begränsad tillgång till pendeltåg vilket gör 

alternativet osäkert.  Ett annat alternativ skulle kunna vara att regionaltåg (dubbeldäckare, 

typ X40) går igenom Citybanan utan att stanna vid Station City utan släpper av resenärer vid 

stationer utanför Citybanan t.ex. Årstaberg och Solna. Alternativet innebär osäkerheter p.g.a. 

att kapacitetsutnyttjandet på dessa stationer kan komma att bli för högt.  Huruvida 

Citybanan kan trafikeras av med regionaltåg behöver utredas vidare. 

Sammantaget visar genomförda analyser att Stockholms södra (utan investeringar, dvs. 

användning av spår 3 och 4) i kombination med Flemingsberg med utbyggt spår 0 är det 

mest kapacitetsstarka, robusta och stabila alternativet vid totalavstängning. Om trafiken 

behöver förstärkas ytterligare kan det bli aktuellt med kompletterande trafik i Citybanan om 

det medges eller alternativt busstrafik. 

5.2.2 Enkelspårdrift 
Alternativet med ekelspårsdrift innebär att totalt 17 tåg ska kunna passera. Maxbelastningen 

av befintlig trafik är 7 tåg i ena riktningen och 10 tåg i andra riktningen. 

Genomförda analyser visar att trafiken drabbas av betydande merförseningar på den 

enkelspåriga sträckan redan vid så låga trafiklaster som totalt 6 tåg per timme och riktning. 

För att klara de 7 + 10 tåg per timme som efterfrågas krävs tidtabellsåtgärder i form av 

konvojtrafikering för att punktlighet inte ska bli för låg och medelförsening för stor. Om det 

accepteras att medelförseningen ökar med knappt 1 minut (från 3 minuter) och att 

punktligheten försämras med 4-5 procentenheter går det att köra 7 + 10 tåg per timme. Det 

krävs dock att tågen går i konvojer som går två gånger per timme i vardera riktningen. De 7 

tågen delas upp i en grupp om 3 tåg och en grupp om 4 tåg och de 10 tågen delas upp i två 

lika stora grupper om 5 tåg. Kapaciteten på Stockholm central har inkluderats i analyserna 

av konvojtrafikering och resultatet är att kapaciteten utnyttjas maximalt. Detta är en 

bidragande orsak till den låga robustheten.  

Redan vid 12 tåg (6 tåg per timme och riktning) visar analyser att betydande merförseningar 

kommer att uppstå. Att köra enkelspårdrift under tre år med 17 tåg per timme (ytterligare 5 

tåg) bedöms inte som ett realistiskt alternativ eftersom trafiken inte kommer att vara robust 

och stabil. Utrymme för att vidareutveckla tågtrafiken över dagens nivå medges inte under 

enkelspårsdrift. 

5.3 Utvärdering Miljö 
Alternativ A bedöms ha lägst miljöpåverkan och beskrivs enskilt. Alternativ B, C och D har 

till vissa delar likvärdig påverkan och beskrivs därav samlat. Därefter beskrivs vad som 

särskiljer alternativ B (Södertunneln) och alternativ D (Temporär förbifart). 

Alternativ A 

I och med att grundläggningen inte åtgärdas i alternativet innebär alternativ A en lägre 

miljöpåverkan jämfört med de tre övriga alternativen. Samtidigt, beroende på vilka åtgärder 

som kommer att göras på Riddarholmstunneln, kan alternativet påverka de höga 

kulturmiljövärdena på Riddarholmen. 
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Alternativ B, C och D 

Miljöpåverkan av reinvesteringsarbetena för Getingmidjan är i princip likvärdig för 

alternativ B, C och D. Det som främst skiljer de tre alternativen ur miljösynpunkt på denna 

sträcka är antalet brostöd som kommer att ges ny grundläggning. 

I alla tre alternativ kommer broarna över Söderström och Norrström att bytas ut. Detta 

innebär påverkan på vatten i form av grumling, påverkan på vattenföringen etc. 

Omfattningen på påverkan ökar troligen med antalet stöd som ges ny grundläggning. Det 

finns dock inget linjärt förhållande mellan påverkan och antal stöd. Detta för att det för alla 

tre alternativen kommer att krävas tillstånd för vattenverksamhet i vilket villkor rörande 

vattenkvalitet, grumling etc. kommer att ställas. Det kommer troligen även att läggas till 

villkor rörande buller från byggarbetsplatsen. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer ett 

kontrollprogram för kulturmiljö att behöva tas fram. 

Renoveringen kommer att innebära störningar från buller och vibrationer på 

verksamheterna på Riddarholmen, till exempel Svea Hovrätt. Detta kan innebära 

restriktioner för när på dygnet arbeten kan ske. I de tre olika alternativen sker bullret från 

byggarbetsplatsen vid olika tider på året. Det går dock inte utifrån befintligt underlag att dra 

några tydliga slutsatser kring vilket av alternativen som kommer generera störst påverkan. 

Frågan om buller och vibrationer från byggarbetsplatsen behöver utredas vidare i den 

fördjupade studien i nära dialog med verksamheterna på Riddarholmen. Vidare kommer en 

påverkan på naturmiljö ske. Påverkan bedöms dock vara lika stor för alla tre alternativ. 

Alla tre alternativ innebär renovering av Riddarholmstunneln vilket påverkar 

kulturmiljövärden på Riddarholmen. Påverkan bedöms vara likvärdig i alla tre alternativen. 

Detta innebär att villkor för Statligt byggnadsminne kommer att ställas av 

Riksantikvarieämbetet. Grundläggningsarbeten i anslutning till brostöd och tunnlar kan 

beröra arkeologiska lämningar.  I och med att ingen arkeologisk utredning gjorts går det inte 

idag att säga vilka brostöd som bedöms kunna påverka arkeologiska lämningar. Alla tre 

alternativ innebär en påverkan på Riksintresset Mälaren. Påverkan bedöms som likvärdig för 

de tre alternativen. 

Alla tre alternativ innebär att de övre brodelarna förnyas i sin helhet och eventuellt kan nya 

bullerskärmar tillkomma. Nya brosiluetter i detta för Stockholms stadsbild så centrala läge 

kan innebära en påverkan på både vattenvyer och utblickar från omgivande 

bebyggelsemiljöer som Riddarholmen, Gamla stan och Slussen. Befintlig gång- och cykelväg 

över Söderström som i nuläget är fäst vid bron kommer att ersättas. Gång-och cykelbroarna 

utgör blickfång från Riddarfjärden med anslutande kuststräckor i väster och har därmed en 

framskjuten position i stadsbilden. Läget ställer krav på en medveten gestaltning. Det vill 

säga påverkan på stadsbilden är likvärdig för alla alternativ på den befintliga sträckan. 

Alternativ B - Södertunneln 

Utöver det som redovisats ovan kommer även Södertunneln att renoveras i alternativ B 

vilket gör att miljöpåverkan även kommer att ske på Södermalm. Påverkan utgörs av 

störningar från buller och vibrationer på boende och verksamheter under byggtiden det vill 

säga de tre åttaveckorsperioderna sommartid. Vidare löper tunnelsträckan från Söder 

Mälarstrand till Södra station under bebyggelse som bitvis är grundlagd på tunneltaket. Vid 

reparation av tunneln finns därmed risk för sättningar och skador på anslutande bebyggelse. 
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Närmare utredningar för berörda byggnader följer i samband med mer ingående 

tunnelbesiktningar. Särskild bevakning av antikvariska värden krävs i samband med arbeten 

under kulturhistoriska värdefulla miljöer och bebyggelse. Särskilt känslig är passagen invid 

Maria Magdalena kyrkan och dragningen under blåklassade byggnader som Södra Latins 

Gymnasium. 

Alternativ D - Temporär bro väster om Riddarholmen 

Alternativ D innebär att det, utöver miljöpåverkan som beskrivits ovan, kommer ske en 

mycket stor miljöpåverkan på till exempel vatten, buller, kulturmiljö och stadsbild i och med 

att en temporär bro förläggs väster om Riddarholmen. 

Vid en prövning av en ny anläggning enligt miljöbalken ska nyttan med en åtgärd vägas mot 

dess miljöpåverkan. Alternativ D innebär att en temporär bro anläggs i ett område med 

mycket höga värden som bland annat manifesteras i två riksintresseområden; Riksintresse 

för kulturmiljövården - Stockholms innerstad med Djurgården samt Riksintresse Mälaren. 

Alternativet innebär en mycket stor miljöpåverkan, till exempel vattengenomströmning, 

vattenkvalitet (grumling), buller (från bygget men även anläggningen), kulturmiljö och 

stadsbild samtidigt som bron är temporär med en varaktighet av ca tre år. Nya brostöd i 

vattnet påverkar flödesarean och strömningarna i området, om befintliga brostöd plockas 

bort under samma tid är det svårt att säga hur stor påverkan kommer att bli. Vidare kommer 

lösningen i alternativ D inte avhjälpa underhållsbehovet i Södertunneln. Utifrån den 

information om utformning och funktion som givits i den inledande studien är bedömningen 

att alternativets miljöpåverkan överväger nyttan med åtgärden och att den därför inte utgör 

ett rimligt alternativ.  

Alternativ D skulle innebära en mycket stor påverkan på aspekterna kulturmiljö och vatten 

och bedöms därför inte vara rimligt ur miljösynpunkt. 

5.4 Utvärdering Teknik 
Alternativen A-D som tidigare beskrivits uppfyller projektmålen i olika hög grad. Det 

viktigaste målet för reinvesteringen är att den samlade tekniska livslängden för de olika 

anläggningsdelarna ska uppgå till minst 60 år. 

Efter utvärdering har endast alternativet med totalavstängningar i 8 veckor bedömts som 

genomförbart, alternativ B. Utifrån de nu kända åtgärderna som behöver vidtas, är 

bedömningen att tre sommarperioder är en rimlig planeringsförutsättning. Nedan redovisas 

varför alternativ A, C och D har avförts. 

5.4.1 Avfärdade alternativ 
Alternativ A har avförts på grund av följande: 

 Den korta tiden möjliggör inte åtgärder i den omfattning som krävs. 

 Den tekniska livslängden förlängs inte enligt projektmålen. Detta innebär att nya 

avstängningar som i alternativ B kommer att krävas inom ca 10 år. 

Alternativ C har avförts på grund av följande: 

 Tiden som krävs för arbeten med totalavstängt spår i framförallt Södertunneln 

bedöms bli minst lika lång som i alternativ B. 

 En temporär bro över Söderström erfordras. 
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 Byggnationen kommer att bli mycket komplicerad. Framförallt för bro över 

Söderström då den åtgärdade bron måste byggas mellan den temporära bron och 

Centralbron, men även för den östra delen av bro över Norrström blir det mycket 

trångt mellan spår i drift och Centralbron. Stor risk finns för oplanerade störningar 

på det spår som är i drift under byggskedet. 

 Med hänsyn till arbetsmiljön där arbete måste utföras intill trafikerat spår. 

 Det flertal längre totalavstängningarna (veckovisa) som krävs, skulle medföra att det 

blir otydligt för resenärerna vad som gäller och svårt att informera, eftersom 

avstängningarna även kommer behöva ske andra perioder än under sommaren för att 

arbetena ska kunna bedrivas effektivt. 

 De åtgärder som krävs i alternativ B för att vända tåg etc. kommer även i detta 

alternativ behöva genomföras eftersom totalavstängningarna blir så pass omfattande. 

 Att utföra arbetena med ett spår i trafik medför ökade kostnader på grund av 

tillgänglighetsskäl, skyddsåtgärder etc. som kan medföra behov av specialmaskiner 

och andra restriktioner. 

Alternativ D, temporära spår runt Riddarholmen har avförts på grund av följande: 

 Omfattande ombyggnationer av den södra infarten till Stockholm central krävs, vilket 

medför minskad kapacitet vid omläggning till de temporära spåren och minskad 

kapacitet vid återställandet till läget för befintliga spår. 

 Även om det temporära spåret medger att en stor andel av konstruktionerna blir 

åtkomliga måste ändå total- och enkelspårsavstängningar ske för att kunna åtgärda 

anläggningsdelarna Södertunneln, del av bro över Söder Mälarstrand, del av bro över 

Norrström samt Viadukt över Tegelbacken. 

 De temporära broarna och ombyggnationerna på Stockholm central medför mycket 

höga kostnader. 

Detta alternativ medför höga kostnader samtidigt som Södertunneln inte kan åtgärdas. 

Projektmålet om teknisk livslängd på minst 60 år och samhällsekonomiskt sund lösning kan 

därmed inte uppnås. 

Temporära spår på centralbron: 

Tidigt i utredningen studerades temporära spår på Centralbron och avfördes på grund av 

följande: 

 Centralbron har inte tillräcklig bärighet för spårtrafik, vilket även gäller delen över 

tunnelbanan. I princip måste först hela bron rivas och sedan återuppbyggas. 

 Påverkan på biltrafiken och tunnelbanetrafiken skulle bli omfattande. 

 Kostnaderna skulle bli mycket höga. 

 Södertunneln kan inte åtgärdas. 

 

5.5 Samlad utvärdering och val av inriktningsalternativ 
Nedan presenteras alternativen och en värdering av dessa utifrån fokusområdena trafik, 

miljö och teknik. Utifrån detta har inriktningen för det fortsatta arbetet definierats. 
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 A B C D 

Utvärdering 

Tågtrafik 

En kort 

avstängningsperiod 

under sommaren 

innebär att påverkan 

på tågtrafiken och 

resenärerna blir som 

minst. Alternativet 

bedöms som mycket 

rimligt. 

Avstängning under 

längre 

sommarperioder 

innebär att 

påverkan blir 

hanterbar. Det går 

att skapa 

alternativa platser 

för vändning av tåg 

under begränsade 

perioder. 

Alternativet 

bedöms som 

rimligt. 

Enkelspårsdrift 

kan teoretiskt 

klaras av, men i 

praktiken finns 

stora utmaningar. 

Marginalerna i 

tidtabellen blir 

små. Det ställs 

höga krav på 

punktlighet långt 

utanför Stockholm 

för att trafiken ska 

kunna gå 

planenligt. 

Alternativet 

bedöms inte som 

rimligt. 

Ingen större 

kapacitetsnedsättning 

sker. Infarten till 

Stockholm central är 

en kritisk punkt som 

måste utformas på ett 

sätt så att dagens 

funktioner kan 

bibehållas i så stor 

utsträckning som 

möjligt. Kortare 

avstängningsperioder 

under t.ex. helger kan 

hanteras. Alternativet 

bedöms som mycket 

rimligt. 

Utvärdering 

Miljö 

Eftersom 

grundläggningen inte 

åtgärdas i alternativet 

blir miljöpåverkan lägst 

i detta alternativ. 

Erforderliga 

skyddsåtgärder 

bedöms kunna vidtas 

för att minimera 

miljöpåverkan. 

Med 

kontrollprogram, 

uppfyllande av 

villkor för Statligt 

byggnadsminne 

etc. bedöms 

miljöpåverkan bli 

hanterbar. 

Med 

kontrollprogram, 

uppfyllande av 

villkor för Statligt 

byggnadsminne 

etc. bedöms 

miljöpåverkan bli 

hanterbar. 

Alternativet innebär 

en mycket stor 

påverkan på 

aspekterna 

kulturmiljö och vatten 

och bedöms därför 

inte vara rimligt ur 

miljösynpunkt. 

Utvärdering 

Teknik 

Förlänger inte den 

tekniska livslängden i 

erforderligt antal år 

enligt projektmålen. 

Alternativet innebär 

att samtliga 

anläggningsdelar 

kan åtgärdas så att 

anläggningen som 

helhet får en 

återstående teknisk 

livslängd på minst 

60 år. 

Trafikstörande 

arbeten kan 

begränsas till 

sommarperioder 

vilket innebär ett 

rimligt 

genomförande av 

projektet.  

Förordas inte 

eftersom tiderna 

för arbeten med 

totalavstängning i 

framför allt 

Södertunneln har 

visat sig bli lika 

långa som i 

alternativ B. 

Alternativet är inte 

heller bra med 

hänsyn till 

arbetsmiljö och 

risken för 

oplanerade 

störningar på 

tågtrafiken. 

Förordas inte 

eftersom det inte 

möjliggör några 

åtgärder i 

Södertunneln vilket 

visat sig erfordras. 

Det är även ytterst 

tveksamt om det är 

genomförbart med 

hänsyn till störningen 

på omgivande 

trafikslag och 

verksamheter under 

byggskedet. 

TABELL 1:  SAMLAD UTVÄRDERING. 

Allt eftersom utredningen har pågått och kännedomen om konstruktionernas status har 

ökat, har det visat sig att endast alternativ B är genomförbart för att uppnå målen sett till 

samtliga perspektiv. Analyser visar också att det ur tågtrafiksynpunkt finns rimliga och 
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genomförbara lösningar för att kunna vända tågen likaså bedöms alternativet som rimligt ur 

miljösynpunkt. 

Alternativ B är därav valt som inriktningsalternativ. Effekterna för tågtrafiken och 

följdåtgärder beskrivs mer utförligt i efterföljande kapitel. Därefter beskrivs genomförandet 

av reinvesteringen och effekter utmed reinvesteringssträckan. 
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6 Utvärdering av effekter för tågtrafiken 
I detta kapitel beskrivs effekter för tågtrafiken och följdåtgärder utanför 

reinvesteringssträckan för det valda inriktningsalternativet, totalavstängning under tre 

somrar (alternativ B). Beskrivningen innefattar också en samhällsekonomisk värdering av 

följdåtgärderna. 

6.1 Tågtrafik och alternativa följdåtgärder utanför reinvesteringssträckan 
En totalavstängning påverkar trafiken kraftigt även om den sker sommartid. Vid en sådan 

avstängning är Citybanan den enda spårförbindelsen genom Stockholm och alla tåg som inte 

får plats i, eller inte tillåts använda, Citybanan måste antingen ställas in, ledas om via 

Mälardalen eller vändas söder om avstängningen. Beroende på antalet tåg som vänds söder 

om avstängningen och var vändningen sker måste pendeltågstrafiken förstärkas i mindre 

eller större omfattning för att resenärerna ska kunna ta sig till och från de vändande tågen. 

En totalavstängning ändrar också förutsättningarna för fordonsomlopp och fordons-

utnyttjande eftersom tillgängligheten till Hagalund och dess serviceanläggningar minskar. 

Denna inskränkning är nog så viktig som övriga effekter. 

Sommartrafiken följer i princip efterfrågan, eftersom kapaciteten inte är begränsande under 

sommaren. Citybanans öppnande kommer därför inte att medföra någon omfattande 

trafikökning sommartid. Därför är det rimligt att anta att antalet fjärr- och regionaltåg är 

ungefär detsamma åren före och efter Citybanans ibruktagande och att trafiken under en 

totalavstängning kan hållas på samma nivå som juli 2013, se figur nedan. 

 

FIGUR 2:  ANTALET FJÄRR- OCH REGIONALTÅG PER TIMME OCH RIKTNING PÅ GETINGMIDJAN UNDER 

JULIPERIODEN 2013. 

Med ledning av Figur 2 har den dimensionerande trafiken satts till 7 tåg per timme och 

riktning, vilket innebär att systemet ska klara av att ta emot så många tåg varje timme och att 

lika många tåg ska kunna avgå. Beroende på val av lösning skulle dessa tåg kunna köras 

antingen till en station söder om avstängningen där de vänder eller genom Citybanan, med 

vändning på Stockholm City eller någonstans norr om Citybanan. 7 tåg per timme och 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A
n

ta
l 

tå
g

Timme

Avgår söderut

Ankommer söderifrån



35 

riktning är inte en restriktion, ökning av trafiken kan tillåtas förutsatt att rimliga 

kapacitetshöjande åtgärder bedöms kunna vidtas. 

Beroende på var man förlägger de tillfälliga vändningarna, hur man väljer att köra de 

vändande tågen och tillhörande tjänstetåg samt var uppställning sker kan regional- och 

fjärrtrafik komma att påverka och påverkas av pendeltågstrafiken. Därför krävs också ett 

antagande om antalet pendeltåg under perioderna med totalavstängning. I dialog med SL 

och genom avstämning mot sommartrafiken 2013 har följande pendeltågstrafik funnits 

rimlig:  

 Södertälje – Märsta: 6 tåg/h/riktning. Helst styv 10-minuterstrafik.  

 Tumba/Älvsjö – Arlanda – Uppsala: 2 tåg/h/riktning. Styv 30-minuterstrafik. Om så 

krävs kan denna trafik anpassas så att alla tåg vänder i antingen Tumba eller Älvsjö 

för att frigöra kapacitet för regional- och fjärrtåg.  

 Nynäshamn/Västerhaninge – Kungsängen/Bålsta: 4 tåg/h/riktning. Styv 15-

minuterstrafik.  

Till ovanstående trafik kommer eventuellt förstärkningstrafik för att ta resenärer till och från 

vändande fjärr- och regionaltåg. Tåglägena för dessa extra pendeltåg kan anpassas efter 

tillgänglig kapacitet mellan ordinarie pendeltåg och vändande fjärr-/regionaltåg om så skulle 

krävas. 

På sträckan Flemingsberg – Stockholms södra har tre stationer identifierats som särskilt 

intressanta för vändning av fjärr- och regionaltåg: Flemingsberg, Älvsjö och Stockholms 

Södra. Gemensamt för dessa är att de (sommartid) har outnyttjad kapacitet i form av 

plattformsspår som inte utnyttjas maximalt. Detta innebär att vändning skulle kunna vara 

möjlig på dessa stationer med vissa nödvändiga investeringar. 

Att finna en plats där tåg kan vända har visat sig svårt eftersom järnvägssystemet söder om 

Stockholm är helt anpassat för snabba genomgående fjärr- och regionaltåg med start- och 

målpunkt Stockholm central. Vändande tåg kräver mer plattformskapacitet än genomgående 

och dessutom krävs en planskildhet när tåg som trafikerar en fyrspårig banas yttre spår ska 

vända. För att hantera detta har dessa alternativ studerats:  

Stockholms södra är en intressant station eftersom den har ett mer centralt läge än 

Flemingsberg och Älvsjö, med närhet till såväl innerstadsbussar och tunnelbana förutom 

pendeltåg. När Citybanan öppnats finns här en helt outnyttjad plattform som skulle kunna 

användas för vändande regional- och fjärrtåg. Stationen skulle då att fungera som en 

säckstation med vändning vid plattform på spår 3 och 4. Det finns även två outnyttjade 

uppställningsspår, spår 5 och 6, dessa saknar dock plattform och stationsmiljön är inte 

anpassad för att hantera resenärer. Om spår 5 och 6 ska användas krävs investeringar i 

plattform och stationsmiljö. Detta bedöms ge ett kapacitetstillskott på två vändande tåg/h, 

vilket innebär att ytterligare åtgärder ändå krävs för att nå den önskade kapaciteten. 

Älvsjö är inte anpassad för uppehåll med fjärr- och regionaltåg. Däremot finns 

överkapacitet på de fyra plattformsspåren som normalt används av pendeltågen. Dessutom 

innebär närheten till planskildheten i Stuvsta, depåanläggningen i Älvsjö samt Älvsjö 

godsbangård att förutsättningar finns för att vända tåg. Älvsjö är den enda stationen mellan 

Flemingsberg och Stockholms södra där den befintliga plattformskapaciteten är tillräcklig 

för att klara slutstationsuppehåll med regionaltåg (fem minuter långa uppehåll). 
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Genomförda tidtabellsstudier visar dock att den blandade trafiken blir mycket 

störningskänslig eftersom regionaltågen i princip fyller upp hela tidsluckan mellan två 

pendeltåg. Dessutom är varken spårkonfiguration och signalering helt anpassade för den 

tänkta trafiken, vilket ger komplicerade låsningar och hög störningskänslighet. Av dessa skäl 

är inte Älvsjö tillräckligt robust för att räknas som en möjlig vändplats under en 

totalavstängning.  

Flemingsberg är en genomgångsstation med två dubbelspår som ansluter (planskilt) 

söderifrån och ett fyrspår norrifrån. Pendeltågen trafikerar mittenspåren och fjärr-

/regionaltågen ytterspåren. Flemingsberg är inte en säckstation där tåg kan vända. Stationen 

trafikeras som genomgångsstation där de vändande tågen töms på resenärer och sedan 

fortsätter som tjänstetåg till en driftbangård där den fysiska vändningen sker. Flemingsberg 

har överkapacitet för södergående tåg men är redan idag en tidtabellsmässig begränsning för 

norrgående trafik. Genom att bygga ut ytterligare ett plattformsspår för norrgående tåg 

(”spår 0”) skulle stationen kunna få den överkapacitet som krävs för att vända en del tåg och 

släppa förbi de som vänder vid Stockholms södra. Detta alternativ bedöms vara det operativt 

mest stabila eftersom det skulle ge ett betydande kapacitetstillskott samt rena, robusta och 

stabila tågflöden. Flemingsberg kan även hantera loktåg under avstängningsperioden. Till 

skillnad från övriga studerade åtgärder kommer spår 0 att behövas som 

kapacitetsförstärkning i framtiden. Alternativet innebär en tidigareläggning av 

investeringen. 

Om Citybanan skulle kunna utnyttjas för regionaltåg öppnas möjligheter att köra stora 

delar av regionaltågstrafiken till/från Station City och (eventuellt) vidare till Uppsala 

och/eller Västerås. Citybanan har överkapacitet (sommartid), vilket skulle kunna användas 

för att köra genomgående regionaltåg. Station City har fyra plattformsspår och är uppbyggd 

på ett sätt så att vändningar söderifrån kan ske på spår 3, två regionaltåg per timme skulle då 

vara möjligt att vända vid plattform. Om tågen istället vänder någonstans norr om 

Stockholm blir kapaciteten den dubbla, fyra tåg/h/riktning med fem minuter långa uppehåll 

på Station City. Då kan tågen antingen gå som tjänstetåg till någon vändplats, t.ex. Ulriksdal 

eller fortsätta som resandetåg till Uppsala eller Västerås. 

Detta alternativ är helt beroende av om regionaltågstrafiken kan köras med fordon vars 

dörrar stämmer överrens med Citybanans plattformsdörrar (anpassade efter pendeltågen, 

X60). Alternativet är mycket osäkert p.g.a. begränsad tillgång till fordon av den typen (X60). 

Alternativet att köra trafik med regionaltåg (X40) genom Citybanan innebär att inget stopp 

kan ske vid Station City eftersom dörrplaceringen skiljer sig från X60. Om regionaltåg (X40) 

ska göra uppehåll måste det ske vid exempelvis Årstaberg, Stockholms södra 

(pendeltågsspåren, spår 1 och 2) eller Solna station. Uppehållen måste av kapacitetsskäl vara 

korta (högst två minuter) eftersom dessa stationer har två plattformsspår, till skillnad från 

Station City som har fyra (medger fem minuter långa uppehåll). Två minuter är inte 

tillräckligt för att tömma ett helt tåg och upplägget innebär att regionaltågen måste vara 

genomgående, dvs. ha sin slutdestination norr om centrala Stockholm. Alternativet bedöms 

inte som robust, men skulle kunna komplettera övrig trafik. 

Oavsett vilket eller vilka alternativ som väljs för kapacitetsförstärkningen krävs en liten 

driftbangård på Älvsjö godsbangård. Denna behövs för att mata och tömma säckstationen 

Stockholms södra på tåg som inte ska avgå direkt efter ankomst och för själva vändningen av 
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de tåg som slutar och startar i Flemingsberg. Vid bangården kan det även behövas tillgång 

till service såsom påfyllning av mat/dryck, städning och fekalietömning. 

I tabellen nedan beskrivs hur stort kapacitetstillskottet blir för de olika stationerna. 

Alternativ Kapacitets-

tillskott [tåg/h] 

Kommentar 

Utan ombyggnad – Stockholms södra, spår 3 

och 4 

3 Basstrategin. 

Med tillfällig utbyggnad av Stockholms södra, 

spår 5 

+2 Tillfällig investering som inte ger 

nytta efter reinvesteringen. 

Åtgärderna rivs. 

Vändning i Älvsjö 

(Västerhaningeplattformen)  

+2 Mycket störningskänsligt.  

Kan inte kombineras med 

utbyggnad av Flemingsberg.  

Med utbyggnad av Flemingsberg spår 0 +6 Hög flexibilitet.  

Kan inte kombineras med 

vändning i Älvsjö.  

Citybanan plattformsvändning Station City +2 Förutsätter att uppehåll i 

Citybanan är möjligt.   

Citybanan genomgående tåg +4 Förutsätter att uppehåll i 

Citybanan är möjligt.  

FIGUR 3:  ALTERNATIV FÖR UTBYGGD KAPACITET FÖR VÄNDANDE TÅG. 

Den önskade målnivån, som hämtats från sommartrafiken 2013, är en kapacitet på sju 

vändande tåg/h. Det är naturligt och effektivt att utnyttja plattformsspår 3 och 4 på 

Stockholms södra, den s.k. basstrategin, eftersom de bildar en säckstation under 

avstängningen. Beräkningar visar att dessa spår tillsammans klarar knappt hälften av den 

efterfrågade trafiken, tre av sju vändande tåg/h. Basstrategin innebär därför en brist på fyra 

tåg/h. Genom att kombinera basstrategin med någon eller några av de övriga alternativen är 

det möjligt att nå den önskade kapacitetsnivån. 

Genomförda analyser av kapacitet för tågtrafiken pekar på tre tänkbara alternativ: 

1. Befintliga Stockholms södra (spår 3 och 4) i kombination med Flemingsberg utbyggd 

med spår 0. (Scenario III i samhällsekonomi nedan). 

2. Befintliga Stockholms södra (spår 3 och 4) utbyggd med spår 5 kompletterad med 

ersättningstrafik (buss). (Scenario II) 

3. Befintliga Stockholms södra (spår 3 och 4) kompletterad med trafikering via 

Citybanan. (Scenario IV) 

Alternativ 3 innebär en stor osäkerhet vad gäller tillgång på fordon av pendeltågstyp, X60. 

Att köra X60 som regionaltåg innebär dessutom osäkerheter i form av servicenivå ombord, 

t.ex. finns det inte toaletter på dessa tåg. 

Alternativ 1 bedöms som fördelaktigt eftersom loktåg kan trafikera, vilket är en restriktion i 

alternativ 2 och alternativ 3. Flemingsberg är även det mest robusta alternativet. Alternativ 1 

ger dessutom nyttor efter att reinvesteringen är slutförd eftersom behovet av ökad kapacitet i 
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Flemingsberg kommer att öka, bl.a. i och med att fler tåg kan trafikera in och ut från 

Stockholm efter att Citybanan tagits i drift. På längre sikt kommer trafiken öka ytterligare i 

och med att Ostlänken2 tas i drift (planerat till ca 2028). Alternativ 1 ger ett 

kapacitetstillskott som kan hantera trafikökningen i Flemingsberg. 

Av de tre tänkbara alternativen förordas därför, ur kapacitetssynpunkt för tågtrafik och 

bedömning om genomförbarhet, alternativ 1. 

6.2 Samhällsekonomisk värdering av alternativa följdåtgärder 
En förenklad samhällsekonomisk kalkyl har genomförts för de fyra trafikeringsscenarier som 

utretts för alternativ B, dvs. totalavstängning under 8 sommarveckor 3 år i rad. Syftet är att 

visa på det samhällsekonomiska värdet av stödåtgärder i syfte att mildra de negativa 

effekterna av att Getingmidjan stängs av.  Scenarierna skiljer sig åt avseende 

trafikeringsmöjligheter och investeringskostnader.  I kalkylerna redovisas resultatet av 

trafikeringsscenarierna i förhållande till jämförelsealternativet som innebär normal 

sommartrafik. 

Scenario Trafikering Investeringsbehov (utöver 

reinvesteringar i Getingmidjan) 

Jämförelse-

alternativ 

Samtliga fjärr- och regionaltåg går i 

normaltrafik. Totalt sju tåg 

Inga  

Scenario I Samtliga fjärrtåg (snabbtåg och IC) vänder 

vid plattform 3 och 4 på Stockholms södra. 

Buss ersätter alla regionaltåg 

Inga 

Scenario II Samtliga fjärrtåg vänder vid plattform 3 & 4 

på Stockholms södra (som Scenario I). 

Regionaltåg Linköping och 40% av 

Eskilstuna vänder vid plattform 5 på 

Stockholms södra.  

Buss för övriga regionaltåg (Örebro, 

Eskilstuna (60%) och Nyköping) 

Stödåtgärder för att möjliggöra 

vändande tåg på Spår 5 på 

Stockholms södra. 80 Mkr 

Scenario III Alla fjärrtåg vänder vid Stockholms södra 

(som Scenario I) 

Alla regionaltåg vänder i Flemingsberg 

Tidigareläggning av spår noll på 

Flemingsberg samt stödåtgärder för 

att möjliggöra vändande tåg på 

Älvsjö bangård. 116+30 Mkr 

Scenario IV Alla fjärrtåg vänder vid Stockholms södra 

(som Scenario I) 

Regionaltåg X40 trafikerar station City. 

Inga 

TABELL 2:  SCENARIER I HUVUDKALKYLEN  

                                                        

 

2 En ny dubbelspårig järnväg, ca 15 mil lång, mellan Gerstaberg (Järna) och Linköping. Ostlänken ingår som en 
del i en planerad framtida ny stambana (höghastighetsbana) mellan Stockholm och Göteborg via Norrköping, 
Linköping, Jönköping och Borås. 
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Som underlag för kalkylen har en tidigare genomförd resandeprognos3 använts. I kalkylen 

har konsument- och producentöverskott (dvs. effekter för resenärer och operatörer) 

beräknats. Därtill tillkommer samhällsekonomiska investeringskostnader för stödåtgärder. 

För att få fram den samhällsekonomiska investeringskostnaden har investeringarna i 

stödåtgärderna räknats upp med genomsnittlig skattefaktor och diskonterats. 

 Scenario I 

Stockholms 

södra 

Scenario II 

Stockholms 

södra + sp5 

Scenario III 

Flemingsberg 

Scenario IV 

Citybanan 

Förändring konsumentöverskott -343 -335 -343 -218 

Förändring producentöverskott -994 -874 -867 -604 

Behov av stödinvesteringar 0 -100 -183 0 

Summa -1337 -1309 -1393 -822 

Vändning fjärrtåg/timme 3 3 3 3 

Vändning regionaltåg/timme 0 2 4 4 

TABELL 3:  SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD I MKR FÖR DE FYRA SCENARIERNA 

Sammanställningen av resultat i tabell 3 visar att Scenario IV (trafikering via Citybanan) ger 

minst negativa samhällsekonomiska effekter. Den samhällsekonomiska kostnaden för 

scenariot är ca 500Mkr lägre än för scenariot med den näst lägsta kostnaden. Förklaringen 

är att sceneriet inte har några investeringskostnader samtidigt som inskränkningarna i 

trafiken blir små i förhållande till övriga scenarier. Genomförbarheten för Scenario IV är 

dock väldigt osäker bland annat p.g.a. tillgång till särskilda fordon för regionaltågstrafiken. 

Det innebär att även övriga scenarier är intressanta. 

Genom att välja Scenario II går det att i förhållande till Scenario I reducera den 

samhällsekonomiska nettokostnaden med cirka 28 miljoner kronor. Det som skiljer Scenario 

II från Scenario I är att det byggts ut kapacitet för att vända regionaltåg vid Stockholms 

södra. Detta möjliggör ökad trafik. En förklaring till att konsumentöverskottet trotts detta 

inte förändras mer är att det på kortare avstånd kan vara attraktivt att åka buss (eller bil) 

hela vägen istället för att byta från regionaltåg till pendeltåg. Scenario II och Scenario III är i 

stort likvärdiga avseende konsument- och producentöverskott.  I scenario III finns dock en 

större kostnad för stödinversteringar, vilka gör att nyttan totalt sett blir lägst i detta scenario. 

Merparten av den samhällsekonomiska kostnaden uppstår genom att den planerade 

utbyggnaden av spår noll på Flemingsbergs station tidigareläggs med 10 år. Detta har 

beaktats i kalkylen. Däremot har ingen skattning gjorts av värdet av att kunna använda spår 

noll om utbyggnaden tidigareläggs med 10 år. Redan idag finns ett behov av spår 0 och det 

kommer sannolikt att öka när Citybanan öppnar och trafiken på banan intensifieras. Detta 

bör beaktas vid val av scenario. 

                                                        

 

3 SamPers-prognos för år 2020 framtagen inom Förstudie Järna- Stockholm C, Vectura 2009. 
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I arbetet med samhällsekonomin har det även genomförts känslighetsanalyser för att belysa 

effekten av centrala antaganden i huvudkalkylen.  

 Scenario I 

Stockholms

södra 

Scenario II 

Stockholms 

södra + sp5 

Scenario III 

Flemingsberg 

Scenario IV 

Citybanan 

Huvudkalkyl, summa -1337 -1309 -1393 -822 

Långsam buss (-10 km/h) -1727 -1501 -1393 -822 

City promenad 3 minuter -1337 -1309 -1393 -703 

Regionaltåg prioriteras  -3638 -2594 -1606 ej aktuell 

Åtgärdskostnad + 20% -1337 -1330 -1430 -822 

All lönekostnad sparas in -965 -960 -1134 -604 

TABELL 4:  SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD I MKR FÖR HUVUDKALKYLEN OCH 

KÄNSLIGHETSANALYSERNA 

 Scenario I Scenario II Scenario III Scenario IV 

Långsam buss (-10 km/h) -29% -15% - - 

City promenad 3 minuter - - - +14% 

Regionaltåg prioriteras  -172% -98% -15% - 

Åtgärdskostnad + 20% - -2% -3% - 

All lönekostnad sparas in +28% +27% +19% +27% 

TABELL 5:  KÄNSLIGHETSANALYSER, PROCENTUELL FÖRÄNDRING PÅ KALKYLRESULTATET, MINUS 

ANGER ATT KOSTNADEN ÖKAR OCH PLUS ATT KOSTNADEN MINSKAR 

Den känslighetsanalys som visar på störst effekt är en omprioritering mellan fjärr- och 

regionaltåg. Med omprioriteringen skulle regionaltågen, istället för fjärrtågen, vända på spår 

3 och 4 på Stockholms södra samtidigt som fjärrtågen hänvisas till övrig ledig kapacitet, 

alternativt ersätts av buss. Den stora effekten förklaras med att fler långväga resenärer med 

högre tidsvärden får åka buss. Här ökar både kostnaden för konsumenterna (längre restid) 

och producenterna (större tapp av biljettintäkter då fler avstår från att resa).  

Även effekten av en långsammare busstrafik (kvaliteten i ersättningstrafiken) ger stor effekt 

på kalkylen. Här är det värt att notera att det endast är i Scenario I och Scenario II som 

effekten uppstår. Övrigt scenarios har ingen ersättningstrafik med buss. 
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6.3 Slutsatser utifrån tågtrafik och samhällsekonomi 
Ur kapacitetssynpunkt för tågtrafik har tidigare visats att Scenario III är att föredra, dvs. 

användning av spår 3 och 4 vid Stockholms södra och utbyggt spår 0 i Flemingsberg. Den 

samhällsekonomiska värderingen visar att skillnaden mellan Scenario III och Scenario II 

(användning av spår 3, 4 och 5 vid Stockholms södra med kompletterande trafik) inte är 

särskilt stor. Scenario III kan användas efter det att reinvesteringarna är genomförda och 

scenariot bedöms därför som samhällsekonomiskt sunt. Scenario II däremot, innebär att 

investeringarna inte kommer till nytta efter att reinvesteringarna är genomförda. 

Genomförbarheten för Scenario IV, dvs. trafikering via Citybanan är mycket osäker samtidigt 

som robustheten inte är lika hög som Scenario III. 

Utifrån kapacitetsanalyserna och den samhällsekonomiska värderingen är vår bedömning att 

Scenario III sammanvägt är det bästa alternativet, dvs. användning av spår 3 och 4 vid 

Stockholms södra och utbyggt spår 0 i Flemingsberg. 

Scenario III utgör därför huvudalternativ för den fortsatta planeringen. Scenario IV kan ses 

som ett eventuellt kompletterande scenario om det under det fortsatta arbetet kan 

konstateras att det är genomförbart. 
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7 Genomförande av reinvesteringen 
Alternativ B är valt som inriktning för det fortsatta arbetet och genomförandet av 

alternativet beskrivs i detta kapitel. 

För alla konstruktioner som byts mot nya, eller konstruktioner som bevaras, förstärks eller 

reinvesteras, ska en återstående teknisk livslängd av minst 60 år säkerställas. 

Nedan beskrivs en möjlig arbetsordning utifrån de nu kända förutsättningarna. I nästa skede 

bör arbetsordningen studeras på nytt med hänsyn till genomförandetiderna för åtgärderna 

på de olika konstruktionerna och påverkan på/av omgivningen. 

Alternativet innebär att banan mellan Stockholm central och Stockholms södra blir 

totalavstängd under tre sommarperioder på vardera 8 veckor. Vidare erfordras att alla 

tillfällen då spåren stängs av innan dessa perioder (påskavstängning, avstängning i samband 

med arbeten i Citybanan etc.) utnyttjas för att på bästa sätt förbereda inför 

totalavstängningarna. 

Idag, innan Citybanan tagits i drift, finns möjlighet att utföra undersökningar eller åtgärder 

genom enkelspårstrafik tre timmar per natt. Efter att Citybanan tagits i drift, och trafiken 

minskat, bör den tiden utökas till minst 6-8 timmar per natt så att det finns möjlighet till 

åtgärder och så bra förberedelser som möjligt. 

7.1 Skede 1 
I det första skedet sker förberedelsearbeten för att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja 

tiden med totalavstängning. Arbeten sker då främst på el-, signal- och teleanläggningen och 

på de delarna av konstruktionerna som går att arbeta med utan avstängning. 

 

FIGUR 4:  SKEDE 1. 

I huvudsak sker arbeten med Söderströmsbron och med bro över Söder Mälarstrand, men 

vissa arbeten kan även ske i andra delar av anläggningen. Gångbanan längs 

Söderströmsbron rivs. Befintliga underbyggnader förstärks och repareras där så är möjligt 

utan att tågtrafiken stängs av. Tillfällig grundläggning och upplag för den nya överbyggnaden 

till Söderströmsbron anordnas vid sidan om befintlig bro - se blå markering i figuren ovan. 

Överbyggnaden tillverkas i delar på en stålverkstad och transporteras vattenvägen till 

platsen. Delarna lyfts upp på den tillfälliga underbyggnaden. Därefter utförs montage-

svetsning. Lanserbalkar och erforderliga domkrafter monteras och övriga förberedande 

arbeten utförs för att minska arbetena under avstängningstiden. 

Ny överbyggnad för bro över Söder Mälarstrand förbereds och monteras ihop på lämplig 

plats i anslutning till broläget så att den kan lyftas på plats med en stor kran. 



43 

En kort sidolansering av Söderströmsbron utförs för att kontrollera utrustningen. 

7.2 Skede 2 – Sommaravstängning år 1 
Banan stängs av i åtta veckor. Den befintliga överbyggnaden till Söderströmsbron och Söder 

Mälarstrand demonteras. Detta sker genom att den befintliga överbyggnaden skärs upp i 

större delar som lyfts ut över den nya bron med hjälp av en större kran t.ex. Lodbrok. Bron 

över Söder Mälarstrand lyfts bort med mobilkran och lastas på pråm. 

På konstruktionerna som bibehålls genomförs vissa reparations- och förstärkningsåtgärder. 

Den nya överbyggnaden sidolanseras på lanserbalkar och med hjälp av kopplade domkrafter 

vid varje pelare. När överbyggnaden är på plats i princip i samma läge som den gamla 

överbyggnaden pallas bron upp på tillfälliga upplag.  

 

FIGUR 5:  SKEDE 2. 

Samtidigt som arbetena med bron pågår rivs även spåren i tråget, Riddarholmstunneln, och 

på uppfartsrampen. Spårballasten bortschaktas. Detta ger möjlighet till att undersöka 

statusen på dessa grundkonstruktioner och utföra enklare reparations- och 

förstärkningsarbeten. Eventuella större tidskrävande brister kan ej åtgärdas då tiden ej 

medger detta. Dessa arbeten skjuts då till nästa sommaravstängning. 

Även Viadukten över Tegelbacken undersöks genom att spår och ballast tas bort, vilket ger 

möjlighet till inspektion av hela broplattan och mindre åtgärder kan utföras. 

I Södertunneln utförs vissa reparationsarbeten av fogar i tak och väggar. Samtidigt sker 

ytterligare undersökningar av de prefabricerade betongvalven för att slutligt ta ställning till 

åtgärd. 

Spårballasten och spåren återställs efter utförda åtgärder och anläggningen driftsätts. 

7.3 Skede 3 
På samma sätt som för Söderströmsbron förbereds nu bytet av Norrströmsbron. I huvudsak 

sker arbeten med Norrströmsbron, men vissa arbeten kan även ske i andra delar av 

anläggningen. Gångbanan längs Norrströmsbron rivs. Befintliga underbyggnader förstärks 

och repareras där så är möjligt utan att tågtrafiken stängs av. Tillfällig grundläggning och 

upplag för den nya överbyggnaden till Norrströmsbron anordnas vid sidan om befintlig bro - 

se blå markering i figuren nedan. 
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FIGUR 6:  SKEDE 3. 

Överbyggnaden tillverkas i delar på en stålverkstad och transporteras vattenvägen till 

platsen. Delarna lyfts upp på den tillfälliga underbyggnaden. Därefter utförs montage-

svetsning. Lanserbalkar och erforderliga domkrafter monteras och övriga förberedande 

arbeten utförs för att minska arbetena under avstängningstiden. 

I Södertunneln utförs förberedande arbeten på tunnelväggar under de längre 

nattavstängningarna. 

7.4 Skede 4 – Sommaravstängning år 2 
Banan stängs av i åtta veckor. Den befintliga bron över Norrström demonteras och lyfts bort 

med hjälp av en större kran. Demonteringen av befintlig överbyggnad går i detta fall något 

enklare då man kan lyfta ut spann för spann. 

På liknande sätt som för Söderströmsbron ersätts överbyggnaden för Norrströmsbron 

genom sidolansering, se i princip skede 2. 

Nu ges även tillfälle att göra koncentrerade åtgärder i tråget, Riddarholmstunneln, och på 

uppfartsrampen som inte kunde utföras under den tidigare avstängningsperioden. 

I Södertunneln utförs vissa reparationsarbeten av fogar i tak och väggar samt de 

prefabricerade betongvalven. 

Spårballasten och spåren återställs efter utförda åtgärder och anläggningen driftsätts. 

7.5 Skede 5 – Sommaravstängning år 3 
I Södertunneln utförs återstående förberedande arbeten på tunnelväggar under de längre 

nattavstängningarna. 

Banan stängs av i åtta veckor. Ytterliggare arbeten med prefabricerade betongvalven i 

Södertunneln och eventuella ytterligare åtgärder på Riddarholmstunneln och tråget. Växlar i 

Södertunneln byts ut. 

Spårballasten och spåren återställs efter utförda åtgärder och anläggningen driftsätts. 
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8 Effekter under genomförandetiden 
I detta kapitel beskrivs effekterna på den studerade sträckan mellan Tegelbacken (km 

0+220) och Fatbursparken (km 1+841) under genomförandet av reinvesteringsåtgärderna. 

8.1 Arbetsområden 
För att genomföra reinvesteringen av Getingmidjan kommer det krävas stora arbets- och 

etableringsområden i anslutning till befintlig järnvägsanläggning. Främst för montering av 

nya överbyggnader till broarna samt för materialupplag för spår, ballast, prefabelement, 

pålar m.m.  

Alla ytor kommer inte att behöva utnyttjas samtidigt och inte under hela byggperioden. 

Den huvudsakliga etableringen vid broarna kommer att vara på pråmar alternativt tillfälliga 

pålade arbetsplattformar i vattnet mellan Klara Mälarstrand–Riddarholmen och 

Riddarholmen-Söder Mälarstrand, ca 100 m brett från befintliga broar. 

De kajytor som kommer att behövas är uppskattat till följande: 

 Klara Mälarstrand 50 m 

 Norra kajen på Riddarholmen 100 m 

 Södra kajen på Riddarholmen 120 m 

 Hela Munkbrokajen fram till kajen vid Tunnelbanan, dvs. även under Centralbron 

 Söder Mälarstrand 300 m (även under Centralbron) 

För att byta bron över Söder Mälarstrand kommer ytor att behövas i anslutning till bron på 

Söder Mälarstrand.  

Periodvis behöver även ett körfält stängas av på Centralbron under arbetena med rivning av 

broarna samt i samband med arbeten i tråg och tunnel på Riddarholmen. 

Parkeringen över tunneln på Riddarholmen kommer att behöva stängas av under del av 

tiden. 

För åtgärderna i Södertunneln kommer en tillfällig ramp behöva anordnas upp på Bockfoten 

för åtkomst med lastbil och i den södra mynningen krävs åtkomst med lastbil och ytor för 

materialupplag. Vissa materialupplag kan bli aktuellt i den tunneldel som finns i 

förlängningen på Bockfoten. 

Samverkan kommer behöva ske med framför allt Slussen-projektet då arbetsområden 

kommer att överlappa varandra. Även med övriga berörda parter krävs en god samverkan. 

8.2 Trafik 

8.2.1 Vägtrafik 
På Centralbron kan körfältet närmast järnvägsbron behöva tas i anspråk under byggtiden. 

Om detta gäller hela eller delar av tiden är ännu inte klarlagt och beror på hur 

genomförandet kan planeras. Genomförandet bör anpassas till hur stor inskränkning av 

kapaciteten på Centralbron som kan accepteras. 

Trafiken på Centralbron kommer att påverkas under byggtiden om ett körfält stängs av. 

Detta kommer att ge negativa konsekvenser för biltrafiken. Hur omfattande konsekvenserna 
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blir beror bland annat på under hur lång tidsperiod körfältet behöver vara avstängt för 

biltrafik och hur avstängningstiden sammanfaller med Slussens byggtid och etappindelning. 

Genom noggrann planering kan de negativa konsekvenserna minimeras. Trafikanalyser bör 

genomföras för att studera vilka negativa konskevenser som kan uppstå och jämföra olika 

avstängnings- och omledningsalternativ.  

En initial bedömning är att det bör vara möjligt att stänga av ett körfält på Centralbron 

under en begränsad tid. Centralbron har förhållandevis hög kapacitet i förhållande till övriga 

delar av det nord-sydliga stråket. Idag trafikeras Centralbron som mest av ca 4 400 

fordon/timme i en riktning, vilket är under morgonens maxtimme. Om ett körfält stängs av 

bör man, så långt det är möjligt, begränsa avstängningen i tid och förlägga den till tider då 

trafiken är som minst intensiv. Även om kapacitetsbegränsningarna finns i andra delar av 

det anslutande vägnätet kan Centralbrons körfält behövas som ”kömagasin”. Om 

avstängningen behöver äga rum under dagtid bör det övervägas att använda ett av körfälten 

som ett reversibelt körfält som hålls öppet för norrgående trafik under förmiddagen och 

södergående trafik på eftermiddagen. På så sätt hålls tre körfält alltid öppna för den 

dominerande trafikriktningen. 

Om passagerna via Munkbroleden och Skeppsbron stängs av till följd av Slussen-projektet 

och det sammanfaller med en eventuell avstängning av ett körfält på Centralbron blir 

situationen en annan. De negativa konsekvenserna bedöms då bli omfattande med ökad 

köbildning och störningar på stora delar av det centrala vägnätet. Om nuvarande tidplan för 

Slussen-projektet gäller kommer etapp 1, som ger de största trafikala konsekvenserna, 

sannolikt vara avslutad innan reinvestering av Getingmidjan kommer in i sin mest intensiva 

fas. 

När brostöden vid Söder Mälarstrand renoveras kommer trafiken på Söder Mälarstrand 

troligtvis att påverkas, antingen genom att körfält behöver stängas av, flyttas eller genom att 

körfält smalnas av. Trafikytan under broarna är relativt stor och det är sannolikt att det går 

att upprätthålla trafiken i alla riktningar under byggtiden. Kapaciteten i korsningarna med 

ramperna till/från Centralbron kommer dock bli reducerad. 

8.2.2 Sjötrafik 
Eftersom en stor del av arbetena kommer att ske i och från vattnet kommer sjötrafiken under 

broarna att påverkas. Under Norrströmsbron går väldigt lite båttrafik idag och 

konsekvenserna blir därmed begränsade, dock kan färjetrafiken som angör Stadshuskajen 

påverkas. 

Slussen-projektet medför att båttrafiken under Söderströmsbron minskar betydligt. Då de 

båda projekten sammanfaller blir konsekvenserna för sjötrafiken förhållandevis begränsade 

även här. Passagen måste dock hållas öppen för byggtrafik till/från Slussen vilket måste tas 

med i produktionsplaneringen. 

8.2.3 Tunnelbanetrafik 
Tunnelbanetrafiken bedöms inte påverkas av projektet och kan sannolikt gå enligt planerad 

trafikering. Entrén till Gamla stans tunnelbanestation från väster kan påverkas. Exakt 

omfattning är oklart i dagsläget men det kan handla om begränsad framkomlighet eller 

totalavstängning under delar av byggtiden. 

 



47 

8.2.4 Gång- och cykeltrafik 
Generellt ger projektet konsekvenser för gång- och cykeltrafiken under byggtiden i form av 

avstängning samt omledning och/eller försämrad miljö (utsikt, buller från arbetena m.m.).  

Under skede 1 kan hela förbindelsen hållas öppen del av tid. Passagen över Söderström 

påverkas negativt i form av försämrad utsikt, buller m.m. då den nya Söderströmsbron byggs 

ute i vattnet vid sidan av befintlig bro. 

I skede 2 stängs förbindelsen över Söderström av och gångtrafiken behöver ledas om. Skede 

2 äger rum under åtta veckor på sommaren mellan midsommar och terminsstart. 

Gångtrafiken kommer att vara avstängd under en längre period. Gångtrafiken föreslås ledas 

om via Riddarholmsbron (alternativt Gamla stans tunnelbanestation) genom Gamla stan till 

Slussen. Det innebär en vägförlängning på ca 400 m, från 650 m till 1 050 m, mellan 

Riddarholmen och Hornsgatan. 

Idag passerar ca 3 200 gående och cyklister bron per dag (april 2013). Det är svårt att 

bedöma hur många som kommer att påverkas av avstängningen då det är många faktorer 

som spelar in. Antalet gående och cyklister kommer sannolikt att öka under de närmaste 

åren, eftersom Slussen-projektet kan flytta över en del trafik till Söderströmsbron och gång- 

och cykeltrafiken. Under sommarmånaderna ser det annorlunda ut än övriga året. Eftersom 

avstängningen sker under semestertider begränsas konsekvenserna för de som använder 

förbindelsen för resor till/från arbetet. Sannolikt är dock antalet gående och cyklister som 

påverkas av avstängningen i samma storleksordning eller högre än idag.  

När lanseringen och färdigställandet av den nya bron är klar kan gång- och cykeltrafiken 

släppas på igen. 

Skede 3 och 4 ger samma konsekvenser för gång- och cykeltrafiken som skede 1 och 2 men 

gäller nu Norrströmsbron. Under skede 3 kan hela förbindelsen hållas öppen del av tid men 

passagen påverkas negativt i form av försämrad utsikt, buller m.m. då den nya 

Norrströmsbron byggs ute i vattnet vid sidan av befintlig bro. 

I skede 4 stängs förbindelsen över Norrström av och gång- och cykeltrafiken behöver ledas 

om. Skede 4 äger rum under åtta veckor på sommaren mellan midsommar och terminsstart. 

Gång- och cykeltrafiken kommer att vara avstängd under en längre tid. Gång- och 

cykeltrafiken föreslås ledas om via Klara Mälarstrand, Vasabron, Riddarhusgränd och 

Riddarholmsbron (alternativt Gamla stans tunnelbanestation). Det innebär en 

vägförlängning på ca 180 m, från 440 m till 620 m, mellan en punkt på Riddarholmen vid 

Riddarholmsbron och Klara Mälarstrand. 

Idag passerar ca 3 500 gående och cyklister bron (april 2013). Antalet gående och cyklister 

kommer sannolikt att öka under de närmaste åren samtidigt som gång- och cykeltrafiken 

under sommarmånaderna ser annorlunda ut än övriga året. Då avstängningen sker under 

semestertider kan konsekvenserna för de som använder förbindelsen för resor till/från 

arbetet begränsas. Antalet gående och cyklister som påverkas av avstängningen bedöms vara 

i samma storleksordning eller högre än idag. 

Ett alternativ till omledning av gång- och cykeltrafiken är att bygga temporära gång- och 

cykelbroar för att kunna hålla förbindelsen Tegelbacken-Riddarholmen-Södermalm öppen. 

Det är dock en kostsam lösning och en samhällsekonomisk jämförelse bör avgöra vilket 

alternativ som ger mest nytta i förhållande till kostnaden. 
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Det är osäkert hur entrén till tunnelbanestation Gamla stan samt kopplingen mellan 

tunnelbanestationen och Riddarholmen påverkas då arbetet med Munkbron och 

Söderströmsbron pågår.  

Arbeten kring brostöden vid Söder Mälarstrand kan påverka gång- och cykeltrafiken i väst-

östlig riktning under broarna. Kopplingen bedöms kunna hållas öppen under hela byggtiden 

men kommer påverkas negativt i form temporär omledning, buller, eventuellt avsmalning i 

bredd och andra störningar. 

Vid ombyggnad av broarna inklusive gång- och cykelförbindelsen bör övervägas att förbättra 

förhållandena för gång- och cykeltrafikanter och inte bara återställa till nuvarande standard. 

Det gäller framförallt tillgängligheten för cyklister och funktionshindrade. Förbindelsen bör 

exempelvis göras bredare för att möjliggöra dubbelriktad gång- och cykeltrafik samt 

tillgänglighetsanpassas där det idag finns trappor. 

8.2.5 Flygtrafik 
Eftersom helikoptertrafiken främst sker under december till maj påverkas den inte i någon 

större utsträckning av sommaravstängningarna. Under resten av året är bedömningen att 

påverkan på flygtrafiken kan minimeras genom en god kommunikation mellan 

helikopteroperatören och entreprenören. Detta upplägg har tillämpats i Citybanan och borde 

kunna fungera även för Getingmidjan. 

8.3 Kulturmiljö och arkeologi 
De berörda brosträckorna över Norrström och Söderström ingår i den för Stockholm så 

betydelsefulla stadsbilden kring Riddarfjärden. Riddarfjärden är Stockholms största och 

tydligaste vattenrum. Den omges av karakteristiska kuststräckor och vattenvyer. I denna 

miljö utgör bland annat Riddarholmen en viktig stadsfront. Stockholms stadslandskap är 

starkt präglat av de olika vattenrummen. Kopplingen till vattnet är en viktig del av 

Stockholms identitet, eftersom den har varit avgörande för stadens historiska utveckling och 

stadsplanering. Förändringar i stadsbilden kring Riddarfjärden kan inverka på upplevelsen 

av både de unika bebyggelsemiljöerna och för staden centrala vyerna över vattnet.   

Projektet kan innebära ingrepp i fast fornlämning som består av medeltida lämningar och 

stadslager från 1600-talet och framåt. Fornlämningsområdet omfattar både berörda mark- 

och vattenområden, men är främst kopplat till reparationerna av brostöden.  

Åtgärdsförslag: 

I samband med åtgärder i ett område med så höga kulturmiljövärden som detta ställs stora 

krav på varsamhet och eftertanke. Genom att noga överväga ingreppen kan risken för skador 

minimeras samtidigt som det ges möjlighet till förbättringar av miljön. I det berörda 

området samspelar en rad olika skydd och bestämmelser som är centrala för att tillvarata 

befintliga värden. 

Metodik för att minimera risken för skador på kulturmiljövärden finns upparbetad inom 

projektet Citybanan. I planeringen för Getingmidjan rekommenderas att tillämpliga delar av 

befintliga kontrollprogramet till skydd för kulturmiljön som tillämpas under utbyggnaden av 

Citybanan överförs till Getingmidjan. Det gäller bland annat befintliga etableringsytor, 

mätpunkter och referensytor. Inför uppstarten av Getingmidjan vore det även värdefullt med 
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en utvärdering av Citybanans material och erfarenheter avseende skadeverkningar och 

eventuella möjligheter till förbättringsåtgärder. 

Antikvarisk bedömning av broarna över Norrström och Söderström saknas. 

Behov av tillstånd: 

All bebyggelse på Riddarholmen, undantaget Norstedtsfastigheten, är statliga 

byggnadsminnen enligt förordningen SFS 1988:1229. Byggnaderna på Riddarholmen 

tillsammans med övriga byggnadsminnen på Riddarholmen försågs av Regeringen med 

skyddsföreskrifter år 19934. Skyddsföreskrifterna reglerar hur bebyggelsen får hanteras.  

Skyddsföreskrifterna innebär att alla ändringar som berör byggnadsminnets 

skyddsföreskrifter och som kan skada byggnadsminnet ska tillståndsprövas. Det gäller även 

buller och vibrationer i byggnadsverk. Tillståndsprövningen görs av Riksantikvarieämbetet. 

Vid tillståndsprövningen vägs behovet av ändringen mot den eventuella minskning av det 

kulturhistoriska värdet som ändringen kan medföra. 

8.4 Vatten  
Vatten är en viktig aspekt i det fortsatta arbetet, dels eftersom Mälaren är dricksvattentäkt, 

dels eftersom broarna ligger nära Slussen. Vidare medför vattenverksamheter särskild 

hantering enligt miljöbalken.  

Den huvudsakliga påverkan på vattnet som identifierats i den inledande övergripande 

studien utgörs av: 

 Påverkan på vattenkvaliteten. 

 Påverkan på vattenlevande organismer. 

 Påverkan på Mälarens avbördning. 

Hur stor påverkan blir och därmed hur stora konsekvenserna blir av åtgärderna beror helt på 

vilka tekniska lösningar som väljs. Detta innebär att det är först när den tekniska 

beskrivningen finns framme som alla konsekvenser av projektet kan bedömas. 

Skyddsåtgärder för specifika arbetsmoment kan inte beskrivas förrän omfattning och 

utformning är beskriven i den tekniska beskrivningen.   

Behov av tillstånd: 

Utbytet av broarna över Norrström och Söderström kommer att kräva tillståndsprövning för 

vattenverksamhet. Eventuellt kan även tråg och tunneln under Riddarholmen samt 

stabilisering av Munkbron komma att ingå i ansökan. 

 

                                                        

 

4 Vårdprogram Gamla Riksdagshuset och Hebbeska huset, Statens Fastighetsverk 
(http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/vardprogram/stockholms_lan/gamla_riksdagshuset_
o_hebbeska_huset_ab025_vardprogram.pdf) samt Vårdprogram Hessensteinska huset, Statens Fastighetsverk 
(http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/vardprogram/stockholms_lan/hessensteinska_huset_
ab035_vardprogram.pdf) 

http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/vardprogram/stockholms_lan/gamla_riksdagshuset_o_hebbeska_huset_ab025_vardprogram.pdf
http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/vardprogram/stockholms_lan/gamla_riksdagshuset_o_hebbeska_huset_ab025_vardprogram.pdf
http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/vardprogram/stockholms_lan/hessensteinska_huset_ab035_vardprogram.pdf
http://www.sfv.se/cms/showdocument/documents/sfv/vardprogram/stockholms_lan/hessensteinska_huset_ab035_vardprogram.pdf
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8.5 Buller och vibrationer  
Byggskedet, exempelvis pålning och spontning, kan orsaka vibrationer. Byggskedet kommer 

att pågå under ca 4-5 år med avstängd tågtrafik under sommartid. Störningarna från buller 

påverkar dels människor som rör sig i området dels på verksamheter på Riddarholmen. Idag 

arbetar cirka 1200 personer på Riddarholmen. Påverkan på domstolarnas verksamhet kan 

komma att kräva restriktioner för när bullrande arbeten får genomföras. 

Åtgärdsförslag: 

 Erforderliga bullerreducerande åtgärder. 

 Restriktioner för buller och vibrationer från byggarbetsplatsen. Kan till exempel 

komma att handla om buller dagtid respektive nattetid. Till exempel kan 

domstolarnas verksamhet påverkas av buller och därför kräva restriktioner. 

 Minimera vibrationer vid spontning och pålning. 

 Kontrollprogram för buller och vibrationer under byggtiden 

Behov av tillstånd: 

 Krav på buller under byggtiden kommer att ställas av Mark- och miljödomstolen i 

samband med prövningen av vattenverksamhet. 

 Villkor för buller och vibrationer på statligt byggnadsminne kommer att krävas i 

tillståndsprövningen av statligt byggnadsminne. 

 Om bullerskydd ska byggas kommer bygglov behövas. 

8.6 Luft 
Byggandet av en ny gångväg kan komma att innebära en ändring av aktuell stadsplan, då den 

nya gångvägen kan komma att hamna utanför det område som idag är reglerat som gångväg. 

Trots att miljökvalitetsnormerna för luft inte påverkar Trafikverkets anläggning kan 

Trafikverket och Stockholm stad tillsammans behöva behandla miljökvalitetsnormerna i 

samband med prövningen av gångvägen. Detta kan komma att ske antingen genom 

detaljplaneprocessen eller genom Trafikverkets tillståndsprövning för vattenverksamhet i 

vilken gångbron kan komma att ingå. 

8.7 Turism 
Riddarholmen är ett vanligt besöksmål vid rundturer i Stockholm. Det är mindre vanligt att 

besökare själv tar sig till Riddarholmen. För att ta sig till Riddarholmen finns tre alternativa 

vägar, antingen via Riddarholmsbron, via Gamla stans tunnelbanestation eller via gångvägen 

längs med järnvägen. Riddarholmen kan upplevas som omständlig att ta sig till. Statens 

fastighetsverk (SFV) har ett program för att återställa Riddarholmen efter Citybanan och har 

en vision om att utveckla Riddarholmen som turistmål.  

Påverkan: 

 Gångvägen stängs ner under byggtiden 

 Etableringsytor på Riddarholmens södra och norra del och Munkbrohamnen 

Troligtvis påverkar detta turismen i området. Det blir svårare att ta sig till Riddarholmen, 

och området i sig blir mindre attraktivt. Det blir besvärligt för SFV att uppnå sin vision om 

området under byggtiden.  
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Åtgärdsförslag: 

 Koordinera med SFV:s återställandeprogram efter Citybanan 

 Tillgänglighetsförbättra genom exempelvis information om alternativa vägar 

 Minimera det visuella intrånget genom avskärmning 

8.8 Föroreningar och masshantering 
Förekomst av markföroreningar har inte undersökts i denna utredning. Befintlig spårballast 

är troligtvis förorenad och ska hanteras enligt gällande rutiner. Någon masshantering utöver 

hantering av spårballast är ej aktuellt i projektet. Övriga konstruktioner som rivs kan 

innehålla föroreningar, hur de ska hanteras utreds i nästa skede. 

8.9 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön i det slutgiltiga driftskedet kommer inte att påverkas i någon större omfattning, 

då det inte i projektet är möjligt att t.ex. öka brobredden eller tunnelbredden, för att uppnå 

krav på fritt utrymme.  Dock ska åtgärder genomföras för att säkerställa en så god 

arbetsmiljö som möjligt i genomförandeskedena. T.ex. ska möjligheten att utföra vissa 

driftåtgärder från angränsande gång och cykelväg, utan att behöva beträda spåren, utredas. 

I byggskedet är en totalavstängning en förutsättning för att vissa arbeten ska vara möjliga att 

genomföra på ett säkert sätt. Många arbeten kommer dock behöva utföras med trafik på 

spåren och när spåren är avstängda är tiden för avstängningen kort. 

8.10 Kostnader 
En successiv kalkyl har genomförts och är baserad på förutsättningarna och tillgänglig 

kunskap vid analystillfället, innan särskilda åtgärder vidtagits för att hantera de största 

osäkerheterna och innan tidplan och produktionsplanering är genomförd. Kostnaden 

bedöms med 70% sannolikhet ligga inom intervallet 2,1-3,0 miljarder kr (prisnivå 2013). 

Bedömningen är vidare att kostnaden med 50% sannolikhet inte överstiger 2,6 miljarder kr. 

De generella villkoren dvs. förutsättningar för projektet är en stor osäkerhetsfaktor. 

”Projektomfattning, funktionskrav, gestaltningskrav” är den totalt dominerande 

osäkerheten. Kalkylgruppen har inte bedömt hur många och långa trafikavstängningar som 

krävs. Kalkylen baseras på den fasta förutsättningen att banan är avstängd när arbeten som 

kräver totalavstängning ska utföras och att projektet för övriga arbeten får tillräckliga 

”tågfria tider”. 

8.11 Risker 
En inledande riskanalys är genomförd. De största riskerna som hittills identifierats följer 

nedan. 

 Att projektet blir mer omfattande än vad som har kunna förutsagts. Att andra 

åtgärder uppkommer som kan påverka projektets omfattning, tid och kostnader.  

 Att projektet har missbedömt omfattningen på genomförandetiden. Att den bedömda 

tiden för avstängningsperioderna för tågtrafiken påverkas;  

o  Att projektet inte kan klara av att åtgärda avsedda delar som kräver 

totalavstängning av trafiken under 8 veckor.  

o Att tre sommarperioder inte räcker. En eller flera ytterligare 

avstängningsperioder behövs.  
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 Att de följdinvesteringar som krävs för ett genomförande inte blir genomförda i tid. 

Främsta projekt för denna risk är ytterligare plattformsspår i Flemingsberg, spår 0. 

 Att tågtrafiken under avstängningen inte kan läggas upp som förutsatts i genomförd 

trafikutredning på grund av oförutsedda händelser eller annan påverkan.  

 Att ekonomiska medel inte medges enligt plan.  

o Risk att projektet tar för stor andel av avsedd budget och övriga drift- och 

underhållsåtgärder blir berörda.  

Trafikverket har ett särskilt riskhanteringsprogram (EXONAUT) som bl.a. kommer att 

användas i det fortsatta arbetet för att säkerställa genomförandet av projektet. 
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9 Samlad bedömning och slutsatser 
Projektet innebär åtgärder för att vidmakthålla och återskapa nuvarande funktion och 

standard. Den reinvesterade anläggningen kommer som helhet att få en återstående teknisk 

livslängd på ca 60 år. Anläggningen ska bibehålla funktionskraven om Stax 22,5 ton, STH 80 

och lastprofil A (special).  

Reinvesteringen har bedömts kunna ha en genomförandetid på ca 6 år, varav en 

totalavstängning för tågtrafiken på sträckan kommer att krävas för de trafikpåverkande 

momenten. Inriktningen är att själva lanseringen av nya brobanor och större delen av 

tunnelåtgärderna kommer att genomföras under totalavstängningen, som bedömts till åtta 

veckor var under tre sommarperioder i rad. Inriktningen är att avstängningsåren kommer 

vara 2018-2020 eller 2019-2021. Produktion övrig tid bedöms ske utan större 

trafikpåverkan. 

Trafikverket kommer att följa den tekniska utvecklingen vad gäller reinvestering av 

stålbroar, vilket kan leda till effektivare metoder och ett snabbare genomförande.  

Hur trafiken ska hanteras under totalavstängningsperioderna är studerat i 

inriktningsarbetet, men fortsatt samordning och utredning krävs för att klargöra hur 

tågtrafiken i detalj ska hanteras. Vändkapaciteten för fjärr- och regionaltåg vid 

totalavstängningarna ska vara minst 7 tåg/timme och riktning. Lösningarna ska vara robusta 

och samhällsekonomiskt sunda.  

Inriktningen för trafikupplägget under avstängningsperioderna för fjärr- och regionaltågen 

samt gods- och tomtåg är följande: 

 Vändning av tåg på Stockholms södra, upp till 3 tåg/timme på spår 3-4.  

 Vändning av tåg på Flemingsberg station, upp till 6 tåg/timme på spår 0-1 och spår 

4-5. Förutsätter att ytterligare ett plattformsspår ”spår 0” är utbyggt.  

 Som komplement till denna trafik kan exempelvis vissa pendeltåg genom Citybanan 

möjligen förlängas ut i regionen som regionaltåg.   

 Inriktningen är att posttåg (A-post) ska kunna köras via Citybanan. Tillstånd av 

Transportstyrelsen krävs. Kan inte A-posten gå via Citybanan krävs att den hanteras 

med flyg istället. 

 All övrig godstrafik kommer behöva omledas via Mälardalen.  

 Möjligheten att köra vissa tomtåg via Citybanan ska undersökas.  

Investeringar på Älvsjö godsbangård krävs för att hantera vändning, service och uppställning 

av tåg, för de persontåg som ska trafikera på Stockholms södra och Flemingsberg station. 

För ankommande och avgående resenärer från Stockholms södra och Flemingsberg station 

kommer byte till/från befintlig pendeltågstrafik (och/eller eventuell ersättningstrafik) att bli 

alternativ för resa till/från centrala Stockholm.   

Reinvesteringen ska beakta och ta tillvara de höga kulturmiljövärdena på och omkring 

Riddarholmen. Genom noggrann planering ska risken för skador minimeras, samtidigt som 

möjlighet till förbättring av miljön ska undersökas.  

Påverkan på övriga transportslag utöver järnvägstrafiken kommer att ske, men 

utgångspunkterna ska vara att effekterna ska bli så små som möjligt.  
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En viktig aspekt för projektet är samordning med andra omgivande projekt, både med 

Trafikverkets olika investerings- och reinvesteringsprojekt såväl som med externa projekt. 

Det krävs exempelvis noggrann samplanering med ombyggnaden av Slussen. Det ska även 

skapas förutsättningar för att kunna bibehålla omgivande/angränsande funktioner till 

järnvägsanläggningen, exempelvis gångbron över Söderström, där lösningar bör utarbetas i 

samverkan med berörda aktörer.  

En successiv kalkyl har genomförts våren 2013 som skattar kostnaden för ett genomförande 

till 2,6 miljarder kr (50%-nivån). Enligt kalkylen ligger kostnaden inom 2,1-3,0 miljarder kr 

med 70% sannolikhet. Projektet avses ingå i förslag till Nationell plan 2014-2025.  

Oförutsedda kostnader till följd av trafikkonsekvenserna kan eventuellt uppstå, för behov av 

åtgärder i befintlig anläggning eller omkostnader för ersättningstrafik. 
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10   Fortsatt arbete 
Projektet bör starta sommaren 2013.  Projekttid för utredning och produktion är mellan åren 

2013-2021. Produktionsstart planeras till 2016. 

10.1 Tillstånd och planprocess 
Reinvesteringen innebär att vidmakthålla och återskapa befintlig funktion och standard och 

tar inte ny mark i anspråk, varför bedömningen är att järnvägsplan inte ska upprättas. 

Projektet innebär inte byggande av järnväg. Däremot kommer samråd och samverkan med 

berörda aktörer ske kontinuerligt under hela projektets gång. Projektet kommer prövas 

genom tillståndsprövning av vattenverksamhet och tillståndsprövning för statligt 

byggnadsminne. Bygglov kommer eventuellt behöva sökas.   

10.2 Tekniska förutsättningar i kommande projekt 
Fortsatt teknisk utredning och projektering ska inrikta sig på att klarlägga åtgärdsbehov i de 

delar där underlag fortfarande saknas samt ta fram lämpliga metoder och 

anläggningsutformning för genomförandet. För tunnlarna kommer fortsatt utredning 

utföras för att kartlägga status och åtgärdsbehov. Projektet kan också påbörja en noggrann 

tidsplanering samt utföra fördjupade kostnadsanalyser. När omfattning, åtgärdsbehov, 

metodval och anläggningsutformning tydligare klarlagts, kan detaljprojektering påbörjas och 

fördjupade utredningar av kulturmiljö, buller, luftkvalitet och vatten. 

10.3 Trafikala förutsättningar i kommande projekt 
Förutom en fortsatt teknisk utredning av järnvägsanläggningen kommer projektet innehålla 

en fördjupad studie av tågtrafikens förutsättningar under avstängningsperioderna. 

Trafikutredningen ska fördjupas utifrån den inriktning som tagits fram i detta arbete, och i 

detalj studera hur fjärr– och regionaltågstrafiken ska hanteras. Hur byte till lokal 

kollektivtrafik för resenärerna ska hanteras samt säkerställa dess kapacitet, så resor till och 

från centrala Stockholm ska kunna erbjudas på ett så effektivt sätt som möjligt från 

bytesstationerna. Godstrafiken behov ska studeras i detalj, där omledning via andra 

järnvägssträckor kommer bli aktuellt för merparten av alla godstransporter som normalt 

trafikeras genom centrala Stockholm. Tomtåg som behöver trafikera till bl.a. Hagalunds 

bangård ska också hanteras i trafikutredningen.  

Trafikutredningen ska tas fram tillsammans bl.a. med berörda tågoperatörer. Syftet är att 

tillsammans med operatörerna finna lösningar där trafikeringsupplägg och eventuell 

kompletterande infrastruktur på bästa sätt, samhällsekonomiskt, samverkar för att möta de 

generella trafikeringsbehoven under avstängningsperioderna. Trafikutredningen ligger till 

grund för vilka anpassningar av infrastruktur, uppställningsmöjligheter och möjlighet för 

furnering som måste anordnas under avstängningsperioden vilket är ett viktigt underlag för 

JNB, Järnvägsnätsbeskrivningen. 

Trafikutredningen ska därmed vara så detaljerad att den bildar ett underlag för kommande 

Tågplaner och för JNB. JNB ger nödvändig information om förutsättningarna för den som 

avser att ansöka om kapacitet på järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar. I JNB beskrivs bl. 

a. vilken infrastruktur som är avstängd och vilken som finns tillgänglig, för att ge en tydlig 

information till operatörerna om hur anläggningen kan trafikeras. Alla restriktioner för 

normal bankapacitet beskrivs så väl som de större planerade banarbetena.   
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Trafikutredningen ska styras efter de tidsmässiga förutsättningar som krävs för att hinna 

anpassas till kommande Tågplaner och kommande Järnvägsnätsbeskrivningar. Kommer den 

första totalavstängningen för tågtrafiken ske sommaren 2018 se processen ut enligt följande:  

Den Tågplan som gäller den perioden är T18 och JNB för 2018. För att få in dessa 

förutsättningar till JNB måste senast under våren 2016 all information om 

infrastrukturförändringar komma in till Trafikverket. Även den gjorda trafikutredningens 

resultat om hur trafiken i samarbete mellan järnvägsföretagen löses på bästa sätt ska 

redovisas till JNB under denna period. Internt samråd för JNB sker under sommaren 2016 

och externt samråd sker oktober 2016. I december 2016 läggs JNB fast för perioden 2018 

(T18).  

Tågplanens process innebär att senast i april 2017 ansöker operatörerna om tilldelning av 

tåglägen. Remiss av förslag till Tågplan sker under sommaren 2017. I september 2017 

fastställs tågplanen för T18. Tågplanen börjar gälla i december 2017 och gäller sedan fram till 

december 2018. Motsvarande tidsperspektiv gäller för övriga år. Denna process är dock 

under utredning och kan eventuellt komma att förändras till en successiv tilldelning tills 

denna tidsperiod. 
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