Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.
En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms
konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för att jobba och studera,
nativiteten ökar och Stockholms näringsliv lyckas väl i den internationella konkurrensen
behöver även infrastrukturen utvecklas och förbättras.
Staden planerar dessutom för bostäder, parker, kommunal service, infrastruktur och
arbetsplatser till runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030.
I Stockholm pågår många stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som till exempel
Hagastaden, Tvärbana norr och Spårväg City, Citybanan, Norra Djurgårdsstaden, Förbifart
Stockholm, Järvalyftet samt utvecklingen av de södra förorterna i den så kallade
Söderortsvisionen. Alla dessa olika projekt är olika pusselbitar i arbetet med att bygga det
framtida Stockholm. Alla bitar är nödvändiga och beroende av varandra.

Ett trettiotal större arbeten kommer att påverka både bil- och kollektivtrafiken under året.
De arbeten som har extra stor inverkan på biltrafiken och därmed framkomligheten är
arbeten på Essingeleden vid Nyboda, Norra Länken och avstängning av ett tunnelrör i
Söderledstunneln.
Stor påverkan på kollektivtrafiken får avstängningen av tunnelbanans Gröna linje mellan
Gullmarsplan och Hagsätra.
Citybanans arbete innebär att T-banans Blå linje stängs av under cirka fyra månader och
ersätts med förstärkt busstrafik. Vid sidan av dessa arbeten sker löpande underhåll på en
mängd olika platser i staden och länet.
För att så långt som möjligt minska störningarna i trafiken har arbetet planerats från en
helhetssyn mellan Trafikverket, SL och Stockholms stad.
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Innerstaden
Spårarbeten
BLÅ TUNNELBANELINJE RÅDHUSET–KUNGSTRÄDGÅRDEN
20 juni–20 oktober stängs tunnelbanetrafiken på delen Rådhuset–Kungsträdgården på grund
av arbeten för Citybanan vid Centralen. Under denna period får resenärer med Blå linje byta
vid Fridhemsplan till Grön linje eller till buss. Ordinarie trafik på linje 52 kommer att
förstärkas mellan Rådhuset och Sergels torg för att kunna ta emot fler resande.
Mer info: www.sl.se
SPÅRBRO PÅ MÄLARBANAN VID KARLBERG
18 juli–9 oktober kommer det att vara enkelspår Karlberg–Huvudsta för pendeltågen och
fjärrtågen på Mälarbanan (Bålstalinjen). Detta beror på arbeten med en stödmur för en av
spårbroarna i Tomteboda. Under denna period finns bara ett spår öppet vilket medför att
pendeltågens tidtabell glesas ut. Trafikanter hänvisas till tunnelbanan.
Mer info: www.sl.se
ODENPLAN
Under året pågår arbeten vid Odenplan för den nya stationen på Citybanan. Arbetena stör
normalt inte trafiken men påverkar de trafikanter som byter vid Odenplan genom hållplatser
flyttas och gångvägar läggs om.
Mer info: www.trafikverket.se/citybanan
SPÅRVÄG CITY
Under året kommer hållplatserna längs Strandvägen att tillgänglighetsanpassas .
Trafikstörningar kan uppstå på Djurgårdsvägen i samband med byggandet av provplattform
vid Nordiska Muséet.
Mer info: www.sl.se
Vägarbeten
SLUSSEN
Under året kommer vissa renoveringsarbeten och förberedelser för den kommande
ombyggnaden att pågå. Den stora ombyggnaden är senarelagd och beräknas starta 2013.
Mer info: www.stockholm.se/slussen

HORNSGATAN
Under våren kommer arbeten med ledningsomläggningar och trädplantering att fortsätta på
Hornsgatan väster om Rosenlundsgatan och under sommaren och hösten på delen öster om
Rosenlundsgatan.
Mer info: www.stockholm.se/hornsgatan
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STADSHUSBRON
Under våren och sommaren kommer antalet körfält på Stadshusbron österut att minskas
från två till ett för renoveringsarbeten. Under december kommer bron att vara totalt
avstängd och ett nytt brospann på delen över vattnet lyftas på plats.
Mer info: www.stockholm.se/
SÖDERLEDSTUNNELN
1 juli–28 november sker den avslutande etappen av Söderledstunnelns renovering. Arbetena
sker i det södergående tunnelröret där betongkonstruktionerna renoveras, belysning och
fläktsystem moderniseras eller byts ut och nya signalsystem installeras. Brandskyddet
förbättras och körbanan får ny beläggning. Trafiken kommer att ledas dubbelriktat i det
norrgående tunnelröret med ett körfält i varje riktning.
För trafiken söderut kommer följande ramper vara stängda: påfarten från Hornsgatan,
avfarten till Folkungagatan, avfarten till Skansbron. För trafiken norrut kommer
Skansbropåfarten vara stängd. En lokal förbindelse från Noe Arks gränd till Hornsgatan
kommer att hållas öppen, dock utan kontakt med huvudkörbanan.
Framkomligheten längs Nynäsvägen, Söderledstunneln och Centralbron kommer att bli
kraftigt nedsatt särskilt under högtrafikmånaderna från 15 augusti och framåt.
Mer info: www.stockholm.se/soderleden

E4/E20 NORRA LÄNKEN VID NORRA STATION
Hela året pågår arbetena med E4/E20 dels för att ansluta nya Norra Länken (Norrtull–
Värtan), dels för att förbereda intunnlingen av vägen för att möjliggöra utbyggnaden av den
nya stadsdelen Hagastaden. De största trafikomläggningarna under året är:
 Den tidigare påfarten från Pampaslänken för trafik söderut är stängd permanent
sedan 1 januari. Befintlig påfart från Ekelundsvägen är alternativ väg för denna trafik.
 1 mars stängs avfarterna till Klarastrandsleden från E4:s huvudkörbana och från
Solnabron. Trafik mot Stockholms City får fortsätta E4/E20 fram till Pampaskurvan där
en ny provisorisk avfart ger möjlighet att köra mot Klarastrandsleden via
Pampaslänken.
 Den temporära träbron som tillfälligt ska ersätta Solnabron öppnas i juni.
 Ramperna till och från Norrtull kommer att ledas om provisoriskt i ny byggetapp
under sommaren.

Nuvarande avsmalning av E18/E20 Roslagsvägen tas bort juni 2011 vilket innebär ökad
framkomlighet.
Mer info: www.trafikverket.se/norralanken
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Norra länet
Vägarbeten
EKELUNDSVÄGEN
I samband med exploateringen av kvarteret Ingenting i Solna kommer Ekelundsvägen och
Armégatan att beröras. Detta kan i sin tur påverka framkomligheten för trafik till och från
E4/E20 via trafikplats Tomteboda. Arbeten utförs under maj–december.
Mer info: www.stockholm.se/

FRÖSUNDALEDEN
Längs Frösundaleden pågår arbeten för den nya tvärspårvägen Alvik–Solna station. Under
vissa skeden kommer antalet körfält på Frösundaleden reduceras.
Mer info: www.sl.se
275 BERGSLAGSVÄGEN
Under sommaren kommer en gångviadukt på Bergslagsvägen vid Grimsta att omisoleras. Ett
körfält per riktning tas i anspråk.
FREDHÄLLSTUNNELN
11 april startar nattarbeten i Fredhällstunneln för att renovera väggarna.
2 juli–12 augusti kommer ett körfält att hållas stängt i vardera riktningen för dessa
reparationsarbeten. Under denna period pågår arbetet dygnet runt.
E4/E20 TRAFIKPLATS FREDHÄLL
4 april–27 maj kommer förstärkningsarbeten göras på rampbron för trafik söderifrån mot
Kungsholmen. Ett körfält kommer alltid vara öppet men där rampen delar sig kommer ena
körfältet vara avstängt under delar av perioden.
E4/E20 TRAFIKPLATS LINDHAGENSGATAN
I december kommer ramperna i trafikplats Lindhagensgatan att börja byggas om. Det är först
under 2012 som trafiken kommer att påverkas i större utsträckning.
Mer info: www.trafikverket.se
E20 NORRA LÄNKEN VID VÄRTAN
Under hela året pågår arbeten vid Värtan för den nya trafikplats som kommer att förbinda
nya Norra länken med Lidingövägen. Omläggning av trafiken på Lidingövägen upp på den
nya trafikplatsen sker i maj via en provisorisk bro.
Under hösten startar arbetet med att bygga om korsningen Tegeluddsvägen–Lidingövägen.
I slutet av året öppnas Storängsvägen för trafik igen.
Mer info: www.trafikverket.se/norralanken
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E18 HJULSTA–KISTA
25 april–1 maj stängs Blå tunnelbanelinje från Hallonbergen och norrut för breddning av bro
vid Kymlingelänken.
Från och med oktober till september 2013 kommer trafiken till och från Kista att ledas om.
 Infarten från Kymlingelänken till Torshamnsgatan är avstängd och infart sker i stället
via trafikplats Ärvinge.
 Anslutning från Kista mot E4 på Kymlingelänken är avstängd vid trafikplats Ärvinge
och ersätts med en provisorisk anslutning vid Torshamnsgatan. Utfart från Kista till
Rinkeby sker via trafikplats Ärvinge.
 Infart från Kymlingelänken till Ärvinge är avstängd och infart sker via provisorisk
anslutning vis Torshamnsgatan.
I november rivs befintliga Rissnekorset (Ulvsundavägen/Enköpingsvägen) och trafik till och
från Rissne leds via en tillfällig cirkulation.
Mer info: www.trafikverket.se/E18
265 NORRORTSLEDEN
1 juli–12 augusti kommer Norrortsleden mellan Häggvikstunneln och Törnskogstunneln att
omisoleras. En omfattande trafikomläggning kommer att genomföras som innebär att det
blir mötande trafik i Häggvikstunneln och att avfartsrampen mot trafikplats Tunberget
stängs. Trafiken leds om via lokalgator.

Södra länet
Spårarbeten
GRÖN TUNNELBANELINJE HAGSÄTRAGRENEN
21 mars–25 september stängs trafiken på Hagsätragrenen (Gullmarsplan –Hagsätra) för
renoveringsåtgärder, omfattande betongarbeten, växelrenoveringar, signalarbeten,
stationsrenoveringar med mera. Två tillfälliga busslinjer kommer att inrättas. En kommer att
gå mellan Hagsätra och Gullmarsplan och ha hållplatser invid alla de stängda stationerna
utom Stureby (som kommer att betjänas av en lokal minibusslinje). En snabblinje kommer
att starta i Hagsätra men enbart angöra vid de yttre stationerna med flest resenärer.
Mer info: www.sl.se
RÖD TUNNELBANELINJE SIGNALARBETEN
Signalarbeten kommer att utföras under hela året men kommer att ge endast kortvariga
smärre störningar.
Mer info: www.sl.se
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NYNÄSBANAN
22 augusti –20 november kommer Nynäsbanans yttre del, Västerhaninge–Nynäshamn , att
vara avstängd för utbyggnad av dubbelspår. Buss ersätter pendeltågstrafiken.
22 augusti–16 oktober är hela sträckningen Västerhaninge–Nynäshamn stängd. Därefter är
bara delen Ösmo–Nynäshamn stängd till 20 november.
Mer info: www.trafikverket.se

MÄLARBANAN SUNDBYBERG
20 oktober–25 oktober kommer Mälarbanan mellan Stockholm C och Bålsta att vara
avstängd för all tågtrafik. Orsaken till avstängningen är en ny bro för tvärbanan.
Mer info: www.trafikverket.se/malarbanan
Vägarbeten
ARENAVÄGEN
1 januari–21 mars stängs Arenavägen helt på grund av arbetet med Stockholmsarenan.
Därefter kommer Arenavägen att öppnas norrut för trafik under 3,5 ton. Tills vidare fungerar
förbindelsen Palmfeltsvägen–Arenavägens norra del–trafikplatsen på Nynäsvägen vid
bussterminalen som omledningsväg.

271 ÄLVSJÖVÄGEN VID ÄLVSJÖ CENTRUM OCH MAGELUNGSVIADUKTEN
Under juli–december byggs en signalreglerad korsning Älvsjövägen–Götalandsvägen för att
underlätta för trafiken till det nya rescentrumet. Samtidigt byts tätskikt och fogar på
Magelungsviadukten och då tas ett körfält i vardera riktningen i anspråk.
Mer info: www.stockholm.se
E4/E20 ESSINGELEDEN VID NYBODA
Mellan den 2 juli–13 augusti omisoleras Essingeleden vid Nybodakurvan i södergående
riktning. Antalet körfält söderut kommer att minska från två till ett. Framkomligheten på
Essingeleden i riktning söderut kommer att vara nedsatt.
Mer info: www.trafikverket.se/nyboda

E4/E20 ESSINGELEDEN VID GRÖNDAL
Mellan den 2 juli–12 augusti kommer brofogar bytas ut vid Gröndal i södergående riktning.
Tre av de fyra körfälten kommer att finnas öppna för trafik på en temporär bro medan det
fjärde stängs.
Mer info: www.trafikverket.se/essingeleden-gröndalsbron
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222 SKURUBRON
Under augusti–oktober genomförs utbyggnad av ny påfartsramp vid Björknäs. Detta kommer
att ha viss inverkan på kollektivkörfältet längs väg 222, påverka framkomligheten för trafik
på den befintliga rampen som hålls öppen under byggtiden samt tillfälligt ge sämre
framkomlighet på Värmdövägen.
Mer info: www.trafikverket.se/skurubron
E4/E20 MORABERG–SALEM
Mars/april–november fortsätter ombyggnaden av E4/E20 för att öka antalet körfält från två
till tre i varje riktning. Fram till 1 november sänks hastigheten till 70 km/h i båda
riktningarna. Två körfält i varje riktning är öppna för trafik.
Mer info: www.trafikverket.se/salem
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