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Bygg Stockholms  
nya tunnelbana med oss!
Stockholms tunnelbanenät ska förlängas med nästan två mil nya spår 
och få elva nya stationer. Allt för att göra avstånden mindre när Stockholm 
blir större. Dessutom utökas depåkapaciteten i Högdalen där den befintliga 
depån byggs ut för att serva både Grön och Blå linje. Nu söker vi entre
prenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana med oss.

STOCKHOLM VÄXER och beräknas vara 2,6 miljoner  

invånare i länet år 2025. För att möta tillväxten  

planeras stora satsningar på utbyggnaden av kollektiv

trafiken. I januari 2014 tecknades Stockholms

överenskommelsen, ett avtal mellan kommunerna 

Järfälla, Nacka, Solna, Stockholm stad, staten och 

Stockholms läns landsting om att bygga en helt ny linje 

från Odenplan till Arena staden, förlänga den Blå linjen 

mot Nacka och söderort samt att bygga ut Blå linje 

från Akalla till Barkarby station. I avtalet ingår också 

ett åtagande för kommunerna att bygga 82 000 

bostä der i anslutning till den nya tunnelbanan. 

Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd 

tunnelbana har ansvar för att genomföra utbyggna

den av tunnel banan. I samband med det kommer vi 

även att bygga ut den befintliga depån i Högdalen. 

Hela satsningen är med andra ord både beslutad 

och finansierad. 

 

Enligt planerna ska byggstarten ske 2018 för fler talet 

projekt och projekteringen av tunnlar, entréer och 

depåkapacitet pågår för fullt. Nu inleder vi upphand

ling av våra entreprenader. I den här broschyren  

presenteras de närmare. Ytterligare information om 

våra upphandlingar och tidplaner finns på webbplats 

nyatunnelbanan.sll.se.

Mårten Frumerie, förvaltningschef:  
”Det rör sig om ett 30tal entreprenader 
som ska upphandlas. Det här är den 
största satsningen på kollektivtrafik i 
Stockholms regionen sedan 70talet.” 
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Barkarby 
Spårlängd 4,1 km
2 nya stationer
Berg: 600 000 m3

Betong: 25 000 m3

Beräknad produktions- 
kostnad: 2,5 Mdr

LÄS MER 
PÅ SID 12

Våra entreprenader
Totalt kommer vi att handla upp ett  
30tal entreprenader med kontrakts
värden som varierar från cirka 30 
miljoner upp till drygt 1 miljard kronor.  

De entreprenader som beskrivs i denna broschyr 

är främst arbeten med arbetstunnlar, huvudtunnlar 

samt bygg och installationsarbeten för de nya statio

nerna. Upphandling av dessa arbeten kommer i 

huvudsak att genomföras under perioden 2018–2022.  

Berg- och anläggningsentreprenader

Med berg och anläggningsentreprenader menar vi 

entreprenader för arbetstunnlar och huvudtunnlar. 

I arbetet med arbetstunnlarna ingår i huvudsak förbe

redande arbeten, spont, jord och bergschakt inklusive 

injektering och förstärkningsarbeten. 

I de entreprenader som omfattar huvudtunnlarna för 

tunnelbanan ingår spårtunnlar, servicetunnlar och 

arbeten med plattformsrum. Arbetet omfattar bland 

annat: berg och jordschakt, markarbeten, stommar 

av stål och betong, plattformar, vatten och avlopp 

(VA), kanalisation samt fläktar i tunnlarna.

Entreprenadformen för berg och anläggningsentre

prenaderna är i huvudsak utförandeentreprenader, 

men inslag av totalentreprenad kan förekomma med 

till exempel konstruktionsansvar för betongarbeten 

och tillfälliga konstruktioner.

Bygg- och installationsentreprenader 

Med bygg och installationsentreprenader menar  vi 

främst entreprenadarbeten för de nya stationerna och 

för utbyggnaden av Högdalsdepån. Arbetet omfattar 

stomkomplettering med glaspartier, undertak, lätt

väggar, väggpaneler, golv och övriga ytskikt samt 

trappor och klensmide. Arbetet inkluderar även instal

lationer som larm och lås, vatten, avlopp, sprinkler, el, 

tele, belysning och ventilation liksom rulltrappor och 

hissar samt installation av stationsinredning som 

spärrar med mera. 

Entreprenadformen för dessa arbeten är i huvudsak 

utförandeentreprenader, men  totalentreprenad kan 

förekomma. Delar av arbetet, till exempel installatio

ner, kan ingå som totalentreprenad i en större 

utförandeentreprenad.

BEST-entreprenader

Med BESTentreprenader avser vi arbeten med bana, 

el, signal och tele. Dessa entreprenader redovisas inte i 

denna broschyr. Våra BESTarbeten kommer att hand

las upp på olika sätt. I vissa fall som separata kontrakt 

där alla delar ingår, i andra fall som separata kontrakt 

för respektive kategori eller så kommer BESTarbetet 

att ingå som en del av bygg och installations

entreprenaderna. 

Entreprenadform för dessa arbeten är utförande

entreprenader eller total entreprenader.

Förvaltningen har beslutat att upphandlingen för hög

spänningsanläggning 33 kV/ 750 V görs gemensamt 

för hela utbyggnaden och blir en totalentreprenad. 
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Sex unika projekt
Utbyggnaden av Stockholms 
tunnelbana är uppdelad i projekt: 
• Arenastaden
• Barkarby
• Depå
• Nacka
• Södermalm
• Söderort

Nacka
Spårlängd 4,2 km
3 nya stationer
Berg: 800 000 m3

Betong: 30 000 m3

Beräknad produktions- 
kostnad: 2,5 Mdr

LÄS MER 
PÅ SID18

Depå
Spårlängd 2,5 km
Uppställningsplatser
Verkstadsplats
Berg: 180 000 m3 

Beräknad produk-
tionskostnad: 1 Mdr

LÄS MER 
PÅ SID 8

Arenastaden 
Spårlängd 4,1 km
3 nya stationer
Berg: 670 000 m3

Betong: 23 000 m3

Beräknad produktions- 
kostnad: 3,7 Mdr

Södermalm 
Spårlängd 4,5 km
2 nya stationer
Berg: 930 000 m3

Betong: 20 000 m3

Beräknad produktions- 
kostnad: 2,5 Mdr

LÄS MER 
PÅ SID 20

Söderort 

Spårlängd 2,7 km
1 ny station
Berg: 500 000 m3

Betong: 7 000 m3

Beräknad produktions- 
kostnad: 2,5 Mdr

LÄS MER 
PÅ SID 22

LÄS MER 
PÅ SID 14
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Så bygger vi tunnlar
I Stockholm har det byggts bergtunnlar i mer än 100 år. Tunnelbanans 
bergtunnlar sprängdes ut med början på 30talet, men den stora tunnelbane
utbyggnaden genomfördes under 50, 60 och 70talet. Nu är det dags igen.

Den nya tunnelbanan byggs helt i berg, bara biljett

hallar och några installationsschakt byggs ovan berg

grunden. På vissa ställen kommer nya tunnelbanan att 

gå relativt djupt, bland annat under Saltsjön och östra 

Södermalm. Detta för att få en säker bergtäckning 

under Saltsjön och slippa bygga en betongtunnel på 

botten. Vi vill också undvika andra befintliga tunnlar 

och parallella projekt.

Berggrunden i Stockholm består av hårt berg som pas

sar bra för tunnelbyggande. Utmaningen är att hindra 

läckage av grundvatten som finns i berggrunden och 

ovanliggande jordarter. För att minimera påverkan tätas 

berget runt tunnlarna genom cementinjektering som 

stoppar grundvattenläckage i tunneln. Förstärkning av 

spårtunnlar utförs normalt med 3–5 meter långa bul

tar av stål (25 millimeter i diameter) samt en sprutbe

tong som förstärks med stålfibrer. 

Stockholm har många tunnlar och det är en utmaning 

att hitta utrymme för nya. Det finns bergtunnlar för 

bland annat avlopp, el och teleledningar, väg och 

tågtrafik. En stor del av dagens tunnelbana går i berg

tunnel under de centrala delarna av Stockholm. 

Spårtunnlarna kommer att byggas både som enkel

spårstunnlar och dubbelspårstunnlar. Storleken på 

spårtunnlarna styrs av tunnelbanetågens storlek och 

en gångyta för utrymning. En enkelspårstunnel är nor

malt cirka 5,6 meter bred och 5 meter hög. En dubbel

spårstunnel är cirka 10,5 meter bred och 6 meter hög.

Parallellt med spårtunnlarna bygger vi en servicetunnel 

Arbete med Citybanan  Fotograf Mikael Ullén
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De nya stationerna får 150 meter långa plattformar för 

att passa dagens moderna tunnelbanetåg som är cirka 

145 meter långa. Plattformarnas bredd varierar från 

normal station på 10 meter till 14 meter för stationer 

med stora resandeflöden. Höjden från bergbotten till 

högsta punkt i plattformsrummet är cirka 9 meter. 

Höjden i plattformsrummet som framtida resenärer 

kommer uppleva varierar från 4 till 7 meter. 

för drift, underhåll och tekniska installationer och 

säker utrymning vid brand. Den kan även användas 

som insatsväg för räddningstjänsten. Servicetunneln 

ansluts till spårtunnlarna via tvärtunnlar med ett 

avstånd på max 300 meter. I tvärtunnlarna installeras 

en luftsluss så att rökgaser från spårtunneln inte kan 

sprida sig. Servicetunnelns normala storlek är 4,5 

meter bred och 6 meter hög. 

SERVICETUNNEL
Tvärsnittsarea berg: 26 m2

ENKELSPÅRSTUNNEL
Tvärsnittsarea berg: 26 m2

DUBBELSPÅRSTUNNEL
Tvärsnittsarea berg: 58 m2
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Projektet är i många avseenden komplext. Närhet till 

intilliggande anläggningar som Citybanan, vägtunnlar 

för E4, bostäder, Karolinska universitetssjukhuset samt 

arbeten i direkt anslutning till tunnelbanans trafike

rade spårtunnlar är en stor utmaning i projektet.  

Arenastaden
Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. 
Den nya Gula linjen knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed 
sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.

En annan utmaning ligger i samordningen med flera 

omkringliggande utbyggnadsprojekt. Det gäller i  

första hand vid etableringsområden, tunnelpåslag, 

uppgångar och biljetthallar.

1

2

3

4

5

6

Arenastaden

Hagalund

Hagastaden

Odenplan

Planerad station

Befintlig station

Karolinska 
universitetssjukhuset

7

8

9

1

Entreprenader
Arbetstunnlar

Arenastaden

Hagalund

Hagastaden

Huvudtunnlar

Arenastaden

Hagalund

Hagastaden

Bygg och installation

Arenastaden

Hagalund

Hagastaden
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Huvudtunnlar  
Berg och anläggningarbetet delas i tre entreprenader; 

Arenastaden, Hagalund och Hagastaden. Vardera 

entreprenad omfattar arbeten för en station och 

anslutande tunnlar. I uppdraget ingår bland annat 

bergschakt för tunnlar, plattformsrum och vertikal

schakt. Dessutom ingår arbeten med tyngre stål och 

betongstommar samt mark och grundläggnings

arbeten för biljetthallar.

4  Arenastaden

Stationen kommer att byggas under mark med två 

uppgångar och en biljetthall i vardera ände.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 125 000 m3

Betong: 7 300 m3

5  Hagalund

Stationen planeras under dagens järnväg i Hagalunds 

industriområde på ett djup om cirka 45 meter. På  

vardera sidan om järnvägen planeras uppgångar. 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 290 000 m3

Betong: 5 500 m3

6  Hagastaden 

Tunneldrivning ska utföras i direkt anslutning till 

dagens trafikerade spårtunnlar för Gröna linjen, andra 

närliggande  byggnader, verksamheter och anlägg

ningar under mark.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Löpande räkning 

Bergschakt: 200 000 m3

Betong: 10 200 m3

Berg- och anläggnings- 
entreprenader 

Arbetstunnlar  
Arbetstunnlarna handlas upp som tre separata entre

prenader. I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel 

och iordningställande av etableringsområde på res

pektive plats. Arbetstunnlarna kan komma att upp

handlas med kombinatorik.

1  Arenastaden

Entreprenaden omfattar arbetstunnel och etablerings

område.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 14 000 m3 

2  Hagalund 

Entreprenaden omfattar arbetstunnel och etable

ringsområde. Arbetstunneln blir inte en permanent 

tillfartstunnel i driftskedet och stängs när bygget 

är klart.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 23 000 m3 

Jordschakt: 3 000 m3 

3  Hagastaden

Entreprenaden omfattar arbetstunnel och etablerings

område.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 22 000 m3 
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Visionsbild station Hagalund. Illustration: &Rundquist/3DHOUSE

Bygg- och installations- 
entreprenader 
Utförandet av bygg och installationsarbeten upp

handlas som separata entreprenader för respektive 

station. Entreprenaderna omfattar bland annat

stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, 

smide, glas partier, undertak, golv och övriga ytskikt. 

Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, 

ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor. 

7  Arenastaden

Entreprenaden omfattar bygg och installations

arbeten för en komplett station. 

– Uppgång Hagalundsgatan: en entré med samman

lagt 5 rulltrappor, 1 vertikalhiss och 1 snedbanehiss.

– Uppgång mot Dalvägen: en entré med sammanlagt 

6 rulltrappor, 1 vertikalhiss och 1 snedbanehiss.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

konstruktionsansvar för vissa delar

Ersättningsform: Fast pris 

8  Hagalund

Entreprenaden omfattar bygg och installations

arbeten för en komplett station. 

– Uppgång Gelbgjutarevägen: en entré med 

 sammanlagt 7 rulltrappor, 2 vertikalhissar och 

 1 snedbanehiss.

– Uppgång Solnavägen: en entré med sammanlagt  

5 rulltrappor, 1 vertikalhiss och 1 snedbanehiss.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

konstruktionsansvar för vissa delar

Ersättningsform: Fast pris 

9  Hagastaden

Entreprenaden omfattar bygg och installations

arbeten för en komplett station. 

– Uppgång Karolinska universitetssjukhuset: tre 

entréer med sammanlagt 7 rulltrappor, 

 3 vertikalhissar och 1 snedbanehiss.

– Uppgång Torsplan: en entré med sammanlagt  

6 rulltrappor, 1 vertikalhiss och 1 snedbanehiss.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

konstruktionsansvar för vissa delar

Ersättningsform: Fast pris
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Arbete med Citybanan  Fotograf Mikael Ullén
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1

2

Barkarby 
station

Barkarbystaden

Akalla

Tunnelbanan byggs helt i berg och passerar bland 

annat under Förbifart Stockholm och Mälarbanan. 

Stationerna ligger på ett djup om cirka 30 meter under 

markytan. Vid Barkarby station ska en ny och viktig 

bytespunkt skapas mellan tunnelbana, pendeltåg och 

buss. Därför byggs även en ny biljetthall till Barkarby 

pendeltågsstation för Mälarbanan.

Barkarby
Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarbystaden och 
vidare till Barkarby station, som blir en viktig knutpunkt för områdets 
kollektivtrafik.

Den stora utmaningen ligger i samordningen med de 

omkringliggande utbyggnadsprojekten Mälarbanan 

och Förbifart Stockholm. Det gäller i första hand vid 

etableringsområden, tunnelpåslag, uppgångar och  

biljetthallar men särskilt vid Barkarby station.

Planerad station

Befintlig station

Planerad bebyggelse

3

5

6

Entreprenader
Arbetstunnlar

Veddesta

Robothöjden

Landningsbanan 

Huvudtunnel

Järfällatunneln

Bygg och installation

Järfällatunneln med stationer 

Mälarbanans biljetthall

11
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5

6

4

4
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Berg- och anläggnings- 
entreprenader 
 
Arbetstunnlar  
Arbetstunnlarna kan komma att upphandlas kombi

natoriskt.

1  Veddesta
Arbetstunneln vid Veddesta är en tillfartstunnel som 

ska användas som arbetstunnel under byggtiden. Den 

kommer sedan att bli en permanent service tunnel. 

Tunneln leder till den framtida tunnelbane stationen 

Barkarby station. 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 15 000 m3

Jordschakt: 500 m3

Betong: 500 m3

Bergtunnel: 210 m

2  Robothöjden och 3  Landningsbanan
Denna entreprenad innehåller två arbetstunnlar. 

Robothöjden ska användas som arbetstunnel under 

byggtiden och som servicetunnel under drifttiden.

Tunneln leder till den framtida tunnelbanestationen 

Barkarbystaden. Arbetstunneln Landningsbanan är 

en tillfällig tunnel. 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 25 000 m3

Jordschakt: 5 000 m3

Betong: 100 m3

Bergtunnel: 200 + 200 m

Huvudtunnel  
Berg och anläggningsarbeten på denna utbyggnads

sträcka är en och samma entreprenad, Järfällatunneln.

4  Järfällatunneln
I entreprenaden ingår spår tun n lar, servicetunnel och 

plattformsrum för hela sträckan. Dessutom ingår rull

trappsschakt, uppgångar och biljetthallar liksom 

schakt för tryckutjämning, brand gas evakuering och 

från och tilluft.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med 

konstruktionsansvar för betongarbeten.

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Berg: 570 000 m3

Jordschakt: 50 000 m3

Betong: 24 000 m3

Bergtunnel: 4,1 km

Bygg- och installations- 
entreprenader 
I projektet finns två bygg och installationsentreprena

der. Mälarbanans biljetthall kommer att utföras i 

samarbete med Trafikverket.

5   Järfällatunneln med stationer
Entreprenaden består av bygg och installationsarbete 

för hela sträckan inklusive färdigställande av två  

stationer.

  

Barkarbystaden

–  Östra uppgången: 2+3 rulltrappor, 1 vertikalhiss  

 och 1 snedbanehiss. 

–  Västra uppgången: 2+3 rulltrappor, 1 vertikalhiss  

 och 1 snedbanehiss.

Barkarby station

–  Uppgång Mälarbanan/pendeltåg: 2+3 rulltrappor, 

 1 vertikalhiss och 1 snedbanehiss.

–  Uppgång Veddesta: 2+3 rulltrappor, 1 vertikalhiss  

 och 1 snedbanehiss.

 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

konstruktionsansvar i vissa delar

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

eller betalningsplan

6  Mälarbanans biljetthall
Entreprenaden omfattar bygg och installation av:  

–  Mälarbanans biljetthallar med 3 rulltrappor och 1 hiss.

–  Anslutning från den övre biljetthallen till pendeltågs 

 plattformen med 3 rulltrappor och 1 hiss.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Löpande räkning med incitament
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Anläggningsarbetena bedöms som relativt okomplice

rade sånär som på entreprenaden vid Kvicksunds

vägen. Där ska en betongtunnel byggas inom befintligt 

ställverksområde. Detta kräver god samverkan med 

omgivande verksamheter och varsamma produk

tionsmetoder. 

Mellan Gubbängsfältet och Örbyleden krävs extra  

försiktighet på grund av dålig bergtäckning och  

närhet till kulturminnesmärkta fastigheter. 

Depå
Den nuvarande Högdalsdepån ska byggas ut med en ny verkstad, 
med nya uppställningsplatser och ett 2,5 kilometer långt tunnelspår som 
ska ansluta vid Gröna linjens Farstagren. Den befintliga saneringshallen
ska förlängas för att anpassas till längre tågvagnar. 

Berg- och anläggnings- 
entreprenader 

Arbetstunnel  
1  Örbyleden 

Projektet behöver bara en arbetstunnel. Efter avslutat 

bygge kommer tunneln bli permanent och användas 

för service av installationer i tunneln samt som insats

väg för räddningstjänsten.

2

4

8

Gubbängen

Högdalsdepån

Gubbängsfältet 

Hökarängen

Örbyleden

1

3

7

6

6

6

Befintlig station

Ny anslutningstunnel

Anslutningsspår 
ovan jord

5

5

5

9

Entreprenader
Arbetstunnel, hall

Örbyleden, Kvicksundsvägen

Huvudtunnel 

Anslutningsspår under jord  

Uppställningshall under jord

Anslutning tunnelbana och arbetstunnel

Bygg- och installationsentreprenader

I tunnelrum

Entreprenader vid depå

Tunnelbanebro

2

3

6

4

1

87

5

9
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Bygg- och installations- 
entreprenader 

6  I tunnelrum
Entreprenaden avser installationer i arbets och  

servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall 

under jord.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Fast pris

Entreprenader vid depån
Byggnationen ovan jord inom depåområdet delas upp 

i flera entreprenader. Delarna upphandlas 

samtidigt, med möjlighet att lägga anbud på en 

eller flera delar. 

7  Utbyggd uppställningshall 

Befintlig uppställningshall ovan jord byggs ut med 

uppställningsplats för fler tåg. Hallens storlek blir 

cirka 300x10 meter.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

8  Verkstadsplats

En ny verkstad, cirka 80x10 meter ska byggas för att 

kunna serva framtida, längre fordon.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

9  Tunnelbanebro

Vid norra anslutningen kommer en bro förstärkas eller 

ersättas med en ny.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 3 000 m3

Jordschakt: 800 m3

Bergtunnel: 19 000 m3

2  Kvicksundsvägen
Högdalens ställverk byggs ut med två transformatorer. 

En 165 meter lång betongtunnel byggs vid Kvick 

sundsvägen, delvis inom befintligt ställverksområde. 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad i 

samverkan

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: öppen 21 000 m3, tunnel 1 800 m3

Jordschakt: 7 400 m3 

Betong: 3 300 m3

Betongtunnel: 165 m

Huvudtunnel  
3  4  Anslutningsspår och 
uppställningshall  
Projektets största entreprenad gäller främst berg

arbeten under jord. Stomkompletteringar kan komma 

att ingå. Installationer handlas upp separat.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 180 000 m3

Jordschakt: 11 700 m3

Betong: 5 500 m3

Bergtunnel: 2 700 m

5  Schakt och betong
Betongarbeten vid anslutningarna till dagens 

tunnelbana och arbetstunnelns mynning.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder
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Arbete med Citybanan. Fotograf: Mikael Ullén
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Hela sträckan byggs under jord i berg och är 4,1 kilo

meter lång. De tre stationerna som ska byggas 

placeras relativt djupt. Sickla station byggs på cirka 

35 meters djup, station Järla på 25 meters djup och 

slutstationen Nacka centrum byggs cirka 40 meter 

under markytan. 

I Nacka centrum ansluts stationen till en ny busstermi

nal som ska byggas i samband med utbyggnaden av 

Nacka
Tunnelbanans Blå linje ska byggas ut från Kungsträdgården till Nacka och 

söderort. Utbyggnaden är uppdelad i tre projekt, Nacka, Södermalm och 

söderort. Nacka omfattar utbyggnaden av sträckan SicklaJärlaNacka centrum. 

tunnelbanan. I Nacka centrum gör det djupa läget att  

den norra uppgången enbart förses med hissar. 

Den stora utmaningen i projektet ligger i samord

ningen med omkringliggande utbyggnadsprojekt.  

I närområdet pågår en omfattande utbyggnad av 

bostäder. I Sickla utvecklas marknadsområdet och det 

ska även byggas både kontor och bostäder.   

Sickla
Järla

Nacka

Värmdöleden

1
2

3

Planerad station

Entreprenader
Arbetstunnlar

Huvudtunnel

Bygg- och installationsentreprenader

321
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Berg- och anläggnings- 
entreprenader  

1  2  3  Arbetstunnlar  
Entreprenaden omfattar bergschakt för tre 

arbetstunnlar till spårtunnel och stationsutrymmen.  

I tunnlarna ska media samt inpasseringssystem instal

leras. Vidare ingår att skapa etableringsytor inom 

respektive arbetsområde. 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 85 000 m3 

Jordschakt: 7 000 m3

Bergschakt:   Bergtunnel:  

– Sickla 33 530 m3 – Sickla 510 m 

– Järla 26 400 m3 – Järla 404 m 

– Nacka 21 950 m3 – Nacka 334 m 

 

Huvudtunnel  
Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel, 

servicetunnel, stationsutrymmen, betongarbeten 

och anslutande markarbeten vid Sickla, Järla och 

Nacka centrum.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

ansvar för betongkonstruktioner  

och tillfälliga konstruktioner

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 750 000 m3

Jordschakt: 79 000 m3

Betong: 32 000 m3

Bergtunnel: 4,1 km

Bygg- och 
installationsentreprenad  

Entreprenaden omfattar tre stationer med stomkom

pletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, 

mellanplan, plattformar, teknikplan, servicetunnel,  

ventilationsschakt, brandgasschakt med mera. 

Sickla

Uppgångar och entréer: 2 uppgångar med 4 entréer 

varav 1 i befintlig byggnad.

Hissar: 2 snedbanehissar och 3 vertikalhissar. 

Rulltrappor: 17.  

Järla

Uppgångar och entréer: 1 uppgång med 2 entréer.

Hissar: 2 snedbanehissar och 5 vertikalhissar. 

Rulltrappor: 5.  

Nacka centrum

Uppgångar och entréer: 2 uppgångar med 4 entréer.

Hissar: 1 snedbanehiss och 10 vertikalhissar. 

Rulltrappor: 13.  

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med 

inslag av konstruktionsansvar. Vissa delar kommer 

att handlas upp som totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara  

mängder
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Södermalm
Tunnelbanans Blå linje ska byggas ut från Kungsträdgården till Nacka och söderort. 
Utbyggnaden är uppdelad i tre projekt, Nacka, Södermalm och söderort. Söder
malm omfattar utbyggnaden av sträckan KungsträdgårdenSofiaHammarby kanal. 

Från Kungsträdgården byggs tunnelbanan under  

Saltsjön till Södermalm där två nya stationer byggs, 

Sofia och Hammarby kanal. Station Sofia byggs cirka 

100 meter under jord. Det stora djupet beror på pas

sagen under Saltsjön. Station Hammarby kanal 

kommer att ligga cirka 40 meter under jord och under 

kanalen med en uppgång på på vardera sidan, på 

Södermalm och en i Hammarby sjöstad.

Kungsträdgården

Sofia

Hammarby 
kanal

Södermalm

Londonviadukten

Saltsjön

1

2

3

4

Planerad station

Befintlig station

Entreprenader
Arbetstunnlar 

Huvudtunnel

Bygg- och installationsentreprenader

21

43

Blasieholmen
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Berg- och anläggnings- 
entreprenader 

1  2  Arbetstunnlar 
Entreprenaden omfattar bergschakt för två 

arbetstunnlar och etableringsytor inom respektive 

arbetsområde.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 4 800 m3 

Jordschakt: 4 500 m3

Bergschakt:    Bergtunnel:  

– Sofia 78 000 m3  – 1 200 m 

– Hammarby kanal 35 000 m3  – 470 m

Huvudtunnel 
3  Blasieholmen

Två separata entreprenader för huvudtunnlar som 

omfattar bergschakt för spårtunnlar, betongarbeten 

och anslutande markarbeten för uppgångar och 

entréer. För båda gäller utförandeentreprenad med 

konstruktionsansvar för bland annat betong. Ersätt

ningsformen är fast pris med reglerbara mängder.

Bergschakt: 200 000 m3 

Bergtunnel: 1,2 km

Jordschakt: 2 500 m3 

Betong: 5 000 m3

4  Södermalm

Bergsschakt: 610 000 m3

Bergtunnel: 3,3 km

Jordschakt: 5 000 m3

Betong: 15 000 m3

Bygg- och installations- 
entreprenad 

Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och 

installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan,  

plattformar, teknikplan, servicetunnel, ventilations

schakt, brandgasschakt med mera vid två stationer. 

Sofia

Uppgångar och entréer: 1 stationsbyggnad med entré 

och biljetthall ovan jord.

Hissar: 8 högkapacitetshissar (lyft cirka 100 meter)  

och 2 vertikalhissar.

Rulltrappor: 2. 

Hammarby kanal

Uppgångar och entréer: 2 uppgångar med varsin 

entré varav 1 i befintlig byggnad.

Hissar: 3 snedbanehissar och 4 vertikalhissar.

Rulltrappor: 16. 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

inslag av konstruktionsansvar.

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder
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Vid Gullmarsplan byggs en ny plattform under dagens 

station. Den nya stationen byggs byggs cirka 70 meter 

under jord och dagens nuvarande plattform. Resenä

rerna kommer att ta sig upp och ner till biljetthallen via 

stora och snabba hissar. Stationen får ytterligare 

en uppgång i Mårtensdal. 

Gullmarsplan är en av Stockholms största knutpunk

ter, vilket ställer krav på samordning med befintlig 

spår och busstrafik. 

Söderort
Tunnelbanans Blå linje ska byggas ut från Kungsträdgården till Nacka och 
söderort. Utbyggnaden är uppdelad i tre projekt, Nacka, Södermalm och 
söderort. Projekt söderort omfattar utbyggnaden av sträckan Gullmarsplan 
SlakthusområdetSockenplan. 

Den nya stationen i Slakthusområdet byggs i stads

delen Söderstaden där många nya arbetsplatser och 

bostäder planeras. Stationen kommer att ligga under 

jord och ha två uppgångar med sammanlagt tre 

entréer.  

Anslutningen till befintliga spår ovan jord sker vid 

Sockenplan där Hagsätragrenen kopplas samman 

med den nya Blåa linjen.

Gullmarsplan

Slakthusområdet

Sockenplan

1

2

Entreprenader
Arbetstunnel

Huvudtunnel

Bygg och installation

Planerad station

Befintlig station

1 2
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Berg- och anläggnings- 
entreprenader 

1  Arbetstunnel  
Entreprenaden omfattar bergschakt för arbetstunnel 

vid Gullmarsplan till spårtunnel och stationsutrym

men. I tunnlarna ska media samt inpasseringssystem 

installeras. Vidare ingår att skapa etableringsytor inom 

arbetsområdet vid Sundstabacken.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Bergschakt: 27 000 m3

Jordschakt: 300 m3

Bergtunnel: 400 m 

2  Servicetunnel Sockenplan
Entreprenaden omfattar jordschakt och betong

konstruktion.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

alternativt totalentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder

Huvudtunnel  
Entreprenaden omfattar berg och anläggnings

arbeten för uppgångar vid Gullmarsplan och 

Slakthusområdet samt anslutning till befintligt 

spår vid Sockenplan.

Entreprenaden omfattar i stort: Bergarbeten för 

spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och 

anslutande markarbeten.
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Entreprenadform: Utförandeentreprenad med  

ansvar för betongkonstruktioner och tillfälliga 

konstruktioner  

Ersättningsform: Fast pris (med reglerbara mängder)

Bergschakt: 500 000 m3 

Jordschakt: 70 000 m3

Betong: 28 000 m3

Betongtunnel inklusive tråg: 250 m

Bergtunnel: 2,7 km

Bygg- och installations- 
entreprenad 

Projektets bygg och installationsentreprenad 

omfattar entréer, biljetthallar, mellanplan, plattformar,    

teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brand

gas schakt med mera vid två stationer.

Gullmarsplan

Uppgångar och entréer: 2 uppgångar och 2 entréer 

varav en 1 i befintlig byggnad.

Hissar: 5 högkapacitetshissar (lyft cirka 70 meter), 

3 vertikalhissar och 1 snedbanehiss.

Rulltrappor: 8.

Ny station Slakthusområdet

Uppgångar och entréer: 2 uppgångar och 3 entréer 

varav en i nybyggd byggnad. 

Hissar: 2 vertikalhissar och 3 snedbanehissar.

Rulltrappor: 17.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad med 

inslag av konstruktionsansvar

Ersättningsform: Fast pris med reglerbara mängder
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Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Box 22550
104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
nyatunnelbanan.sll.se

Så går upphandling till

Landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana 
upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling i 
försörjningssektorn, LUF.

Information om upphandling
Vi annonserar övergripande behov i TED varje år. För att 
informera marknaden om specifika upphandlingar kommer 
vi löpande att uppdatera vår upphandlings tidplan på 
nyatunnelbanan.sll.se/upphandling.

Kvalificering av leverantörer
Vi använder oss av Achilles System AS:s kvalificerings system 
TransQ för att kvalificera leverantörer. Kvalificering innebär 
en bedömning av leverantörerna avseende deras tekniska 
förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska 
ställning med mera. De leverantörer som kvalificerar sig 
via TransQ får förfrågningsunderlaget skickat till sig. 
På achilles.com finns mer information om hur du gör för 
att registrera företaget. 

Inbjudan till anbudsgivning
Inbjudan till anbudsgivning skickas enbart till de leveran
törer som är kvalificerade i TransQ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
För att du alltid ska ha aktuell information om arbetet 
med nya tunnelbanan rekommenderar vi att du  
prenumererar på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig på 
nyatunnel banan.sll.se/nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas 
ut löpande och däremellan finns aktuell information att 
läsa på vår webbplats nyatunnelbanan.sll.se/upphandling

Kontakt
Pia Lindberg Nedby, pia.lindbergnedby@sll.se
Chef upphandling och juridik, förvaltning för utbyggd 
tunnelbana

Mer information finns på nyatunnelbanan.sll.se
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