
 

Sika at work
Citybanan i StoCkholm - 
SödermalmStunneln
Vattentätning med Sika® tricosal® fogband oCh Sikafuko® injekteringSSlangar



Vattentätning med Sika® tricosal® fogband oCh Sikafuko® injekteringSSlangar
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Citybanan
StoCkholm

ProjektbeSkrivning 
Stockholm Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel som löper 
mellan tomteboda och Stockholm Södra med två nya stationer vid 
odenplan och t-Centralen. när Stockholm Citybanan är klar 2017 kommer 
spårkapaciteten i Stockholm att fördubblas.

förseningar och trängsel i tågtrafiken är ett resultat av det faktum att 
det inte finns tillräckligt med spår genom Stockholm city. för närvarande 
drivs all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, långväga tjänster och godståg 
- på endast två spår.
Stockholm Citybanan byggs av trafikverket i nära samarbete med 
Stockholm stad, Stockholms läns landsting och Stockholms lokaltrafik, 
Sl. den totala kostnaden beräknas till 16,8 miljarder kronor (2007-01 års 
priser).

Stockholm Citybanan består av 8 olika avtal med olika entreprenörer- 
Peab, bilfinger berger (2 entreprenader), Strabag, nCC, Züblin / Pihl, 
Züblin och Pihl. Züblins entreprenad, Södermalmstunneln, sträcker sig 
från Söder mälarstrand till högbergsgatan på Södermalm. tunneln är 
ca 570 m lång och går genom berg förutom en kortare del under maria 
magdalena kyrka som går genom betongtunnel.

Projektkrav 
Sika levererar produkter för vattentätning i innervalvens betong-
konstruktion (tre olika sektioner), till Züblins entreprenad, Södermalms-
tunneln. 
de tre sektionerna är betongtunneln under maria magdalena kyrka och 
två sektioner för förstärkning av berget.

kraven på betongkonstruktionen och vattentätning är enligt bro 2004.

SikaS konStruktionSlöSningar
Sika har haft fortlöpande tekniska diskussioner med Züblin och 
trafikverket om vattentätning av de olika betonginnervalven. 
konstruktionslösningarna av vattentätningen är olika beroende på krav 
och konstruktion i de olika innervalven. för att säkerställa en vattentät 
betongkonstruktion har olika typer av vattentätningssystem bestående av 
fogband och injekteringsslangar installerats. 

Sika har levererat olika typer av elastomer-fogband och injekterings-
slangar. för att säkerställa ett vattentätt system har ett flertal fogbands-
detaljer förtillverkats på fabrik enligt ritningar innan leverans till projektet.

Sika Produkter
n Sika tricosal f 200 elastomer
n	Sika tricosal f 300 elastomer
n	Sika tricosal am 350 elastomer
n	Sika tricosal a 350 elastomer
n	Sika tricosal fmS 500 elastomer
n	Vulkaniseringsutrustning 
 med tillbehör
n	Sikafuko Vt-1, Vt-2 och eco-1
n	Sikafuko Swell-1
n	Sika injection-201 Ce
n	Sikagard-705l
n	antisol-e

Projektdeltagare
beStällare
trafikverket

entrePrenör
Züblin Scandinavia ab 

Sika Sverige ab kontakt
box 8061 tel: 08-621 89 00
163 08 Spånga fax: 08-621 89 89
Sverige www.sika.se

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande tekniskt datablad före användning av våra produkter.


