
Trafikförbättrande 

åtgärder 2016

Stockholms största trafikförbättrande 

åtgärder som medför påverkan under 2016



Koordinering i Stockholm

• Regional trafikgrupp för att 

koordinera arbeten och 

förebygga störningar

• Gemensam tidplan

• Styrgrupp: Trafikverket, 

Trafikkontoret, 

Trafikförvaltningen, Solna 

stad och Nacka kommun 

• Arbetsgrupper för särskilda 

arbeten, t. ex Slussen, 

Sundbyberg

TSA-bild

Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget



Större trafikförbättrande åtgärder

Norra länken (Norrtull) 

Nya Karolinska sjukhuset

Slussen, Katarinavägen 

Västerbron

Tvärbanan Solna och Sickla

Mälarbanan (Sundbyberg-Bålsta) 

Förbifarten Kungens kurva 

Saltsjöbanan

Nynäsbanan

Sickla

Sundbyberg

SOLNA



Gemensam planering med resenärer 

i fokus:

• nattarbete t.ex. för drift och 

underhåll

• lågtrafik, t. ex. helgdagar och 

sommartid

• arbete i två- eller treskift

• info i många kanaler

Så minskar vi påverkan



Så minskar vi påverkan forts.

• infrastrukturen anpassas, t.ex. 

trafiksignaler

• omledning av trafiken

• stränga krav ställs på 

trafikanordningsplaner

• kollektivtrafik och cykel 

prioriteras

…men vissa störningar är 

oundvikliga!



Slussen sommaren 2016 (fr.o.m. juli) 

• Östra bron rivs, ingen koppling mellan Stadsgården och Gamla stan
• Katarinavägen stängd för bil och buss, kommer att finnas ramp för gång och cykel
• Skeppsbron stängd för biltrafik i båda riktningar – endast buss, godsleveranser cykel och gång
• Slussen bussterminal kvar c:a 1,5 år till för Nacka-/Värmdötrafik
• Tunnlar mellan Folkungagatan/Medborgarplatsen och Hornsgatan blir ”fasta rör”



Skeppsbron (tillgänglig för buss och cykel)
Centralbron

Saltsjörampen

Avstängda vägar
Öppna kapacitetsstarka vägar
Tunnelanslutningar
Söderledstunneln

Slussen: avstängda och tillgängliga gator under sommar/höst 2016

* Busstrafiken som tidigare kört Katarinavägen kör via Folkungagatan



Långholmsgatan 

• Förbättrad framkomlighet för 

cykeltrafiken

• Nya cykelbanor/cykelfält –

genomgående cykellösning

• Två körfält i varje riktning, varav ett för 

buss i sydlig riktning

• Ny torgyta vid Verkstadsgatan som 

stängs av för genomfart

• Säkrare interaktioner mellan buss och 

cykel

• Bra framkomlighet för alla trafikslag i 

slutlösningen



Västerbronedfarten

• Bredare gång- och cykelbana

• Olika typer av avstängningar 

olika perioder

• Stor trafikpåverkan



Kungens Kurva (E4 Förbifart Stockholm)

• Sänkt hastighet från 80 till 70 

km/h 

• Sprängningar tre gånger per 

dag

• Vissa på- och avfarter stängda



Norra länken 

Juni – september 2016

Ett antal trafikomläggningar och 

nya körfält tas i bruk 

Klarastrandsledens (E4/E20 N) 

körfält läggs i slutläge

Åtgärderna ger bättre flöde i 

tunnelmynningen. 



Nynäsbanan

Dubbelspår från Tungelsta till Hemfosa och ny station vid Vega. 

27/6 – 8/8 avstängt Västerhaninge – Nynäshamn 

4/7 – 8/8 avstängt Skogås- Nynäshamn 



Nynäsbanan trafiklösning

Västerhaninge–Nynäshamn

Ersättningstrafiken utgår från Västerhaninge likt tidigare år.

Skogås–Nynäshamn

Ersättningstrafiken utgår från Farsta strand.  



Mälarbanan

Utbyggnad av järnvägen mellan 

Tomteboda och Kallhäll från två 

spår till fyra, klart 2025.

Mellan Barkarby och Kallhäll 

bygger vi nya spår, växlar, 

signalsystem och två nya 

pendeltågstationer, klart 2016.

Förberedande arbeten mellan 

Spånga och Barkarby, startar 

2016.



Mälarbanan trafiklösning
Liknande trafiklösning som 

tidigare år.

Ny ersättningslinje i rusningstid 

som går Kallhäll–Jakobsberg–

Hjulsta för vidare färd med 

tunnelbanan.

Vecka 28 är trafiken inställd till 

Sundbyberg. All ersättningstrafik 

angör Hjulsta för vidare färd 

med tunnelbana.



Tvärbanan 

4 juli – 10 juli 

Tvärbanan avstängd mellan Alvik 

och Sickla Udde

Ersättningstrafik mellan 

Thorildsplan – Sickla udde

27 juni – 14 augusti 

Tvärbanan avstängd mellan Alvik 

och Solna station

Ersättningstrafik mellan Alvik och 

Solna station.



Saltsjöbanan 

11 juni – 21 augusti. Avstängd mellan Slussen och Saltsjöbaden/Solsidan.

Nytt hållplatsläge för ersättningsbussar i Slussen, öster om de ordinarie 

busshållplatserna.

22 augusti och framåt. Avstängd mellan Slussen och Henriksdal.

Ny terminal i anslutning till plattformen i Henriksdal trafikeras av 

ersättningsbussar mellan Slussen och Henriksdal.



Arenastaden



Solnavägen vid 

Nya Karolinska och Hagastaden

Foto: Holger Staffansson (pressbild NKS)



Solnavägen vid gamla Råsunda stadion



Ny fjärrkyleledning genom staden



Gränsgatan/Råsundavägen



Våra rekommendationer 

• Undersök alltid aktuellt trafikläge före resa

• www.sl.se

• Följ trafikinformationen i P 4 Stockholm och andra 

kanaler

• Informationstavlor på vägen 

Samlad information om arbeten i stockholmsregionen: 

www.trafiken.nu/arbeten2016

http://www.sl.se/
http://www.trafiken.nu/arbeten2016

