
BanaVäg Flemingsberg 
Vi bygger ett nytt järnvägsspår för att förbättra  
och utveckla järnvägen



Du kanske redan märkt att det är  
stökigt, rörigt och bullrigt i området  
runt Flemingsbergs station. I september 
2014 började vi arbetet med att parallell- 
förflytta Huddingevägen för att sedan 
kunna bygga ytterligare ett järnvägsspår 
förbi stationen. 

Kort om projektet
Projektet Bana väg Flemingsberg är ett 
samlingsnamn för flera projekt som vi 
genomför i och omkring Flemingsberg  
– alla med syfte att förbättra trafiken  
på väg och järnväg. 

• Byggskede – sidoförflyttning av väg 
226, förlängning av Regulatorbron,  
åtgärder vid Flemingsbergs station, 
nytt järnvägsspår, breddning och  
förlängning av plattformen.

• Planering – vägplan för om- och 
nybyggnad av väg mellan Pålamalm, 
Flaggplan och Flemingsberg.

I den här foldern kan du läsa mer om det 
arbete vi gör för att bygga ytterligare ett 
spår vid stationen. Byggarbetet kommer 
att pågå till och med 2018.





Därför bygger  
vi ett nytt spår  
i Flemingsberg
Sträckan mellan Stockholms central och 
Stockholms södra, även kallad Geting- 
midjan, är en viktig del av järnvägsnätet. 
Här passerar alla tåg som ska till och 
från södra Sverige. I snitt passerar ett 
tåg var tredje minut.

Getingmidjan är i behov av omfattande 
upprustning. Det går inte att bygga om 
sträckan utan att påverka trafiken.  
Järnvägstrafiken på sträckan mellan 
Stockholms central och Stockholms  
södra kommer att stängas av vid flera  
tillfällen under upprustningen. När  
trafiken påverkas behöver tågresenärer 
byta tåg vid andra stationer, bland annat 
i Flemingsberg. För att det ska fungera 
behöver vi bygga ytterligare ett spår. 





Det här kommer att 
hända 2014–2018
Du som bor eller passerar området i anslutning 
till Flemingsbergs station kommer att märka av 
en hel del störningar i samband med arbetet  
som pågår till 2018.

Vårt arbete är planerat i tre etapper  
som du ser på uppslaget.

För att kunna bredda plattformen på 
Flemingsbergs station ska Huddinge-
vägen (väg 226) inklusive korsningen 
med Hälsovägen flyttas 
25 meter bort från spår-
området. Från och med 
sommaren 2015 ska 
du kunna åka på 
den nya delen av 
vägen.

Etapp 1 – Förflyttning av Huddingevägen



Vi förlänger Regulatorbron och schaktar 
bort vägslänten för att få plats 
med det nya spåret. Byggtiden 

pågår mellan sommaren 
2015 och årsskiftet 

2016–2017.

 Under det första halvåret 2016 
påbörjas arbetet med att bredda/
förlänga plattformen och bygga 
det nya spåret. Arbetet är 
klart våren 2018.

Etapp 3 – Ny plattform och nytt spår

Etapp 2 –  Schaktning, förlängning av broar samt ytterligare  
omläggning av Huddingebron



Vårt arbete kommer att påverka 
dem som rör sig i närheten av vårt 
arbetsområde. Bland annat kommer  
vi och andra projekt som drivs av 
Trafikverket att påverka framkom-
ligheten på väg 226. Ibland kan vi 
informera i god tid, men vid andra 
tillfällen sker arbeten som påverkar 
trafiken med kort varsel. Vi gör vårt 
bästa för att nå ut med informationen 
till dig som berörs. 

För att hålla dig uppdaterad kan 
du alltid söka information på:
Projektets webbsida,  
www.trafikverket.se/ 
banavagflemingsberg  

Här lägger vi upp information om 
när vi påverkar trafiken – oavsett 
om du går, cyklar, åker bil eller 
färdas kommunalt. Du kan prenu-
merera på nyheter via ett så kallat 
RSS-flöde, läs mer på projektsidan.

Läget i trafiken,  
www.trafikverket.se.  
Här hittar du aktuell trafikinformation 
som berör vårt arbetsområde men 
även väg och järnväg i hela landet.

Reseplaneraren, www.sl.se.  
Här finns information om kollektiv- 
trafiken, och om busshållplatser 
som flyttas eller tas ur bruk.

Vi kommer att påverka  
trafiken i Flemingsberg



Det händer mycket i området nu och flera år framåt  
i tiden. Om du är intresserad av vad som byggs  
och vilka aktörer som är inblandade kan du läsa  
mer på den här webbsidan: www.trafikverket.se/ 
banavagflemingsberg och klicka på länken  
Byggnation och sedan Fler projekt i området.



För dig som vill 
veta mer
Det är mycket som händer i Flemingsberg, 
inte bara när det gäller järnvägen. Vill du 
veta mer om projekt BanaVäg Flemings-
berg går du in på www.trafikverket.se/
banavagflemingsberg.

Här får du nyheter, information och 
mycket mer runt hela projektet. Du kan 
även prenumerera på nyheter via RSS. 
Har du frågor eller prata med någon om 
projektet kan ringa Kundtjänst på telefon 
0771-921 921 så hjälper de dig att få 
kontakt med rätt person.





Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se TR
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Nytt spår vid Flemings-
bergs station inklusive 
sidoförflyttning av väg 
226. Byggnation pågår  
till och med 2018

© Tomas Öhrling 2014

Förbättringsåtgärder för 
framkomlighet och säkerhet 
vid Tullinge bussterminal. 
Byggstart 2015.

Här planeras gång- och cykelväg 
mellan Skyttbrink och Tullinge. 
Planerad byggstart 2016.

Här planeras för ny- och ombygg-
nad av väg mellan Pålamalm, 
Flaggplan och Flemingsberg. 
Planerad byggstart 2017/2018.

Förbättringsåtgärder på väg  
226 mellan Tumba och 
Tullinge. Ombyggnad pågår 
2014–2015.

Fler projekt i området 
Trafikverket driver fler projekt i området, på kartan kan du se 
vilka projekt och i vilket skede dem befinner sig.

Projektet innebär, förutom arbetet med det nya spåret,  
också att vi i samråd med allmänheten vill förbättra  
trafiksituationen för bilar, cyklar och fotgängare i området 
mellan Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg. Vill du  
veta mer om samrådet och vägprojektet kan du gå in på 
vår webb: www.trafikverket.se/banavagflemingsberg


