
 

Sika at work
Citybanan i StoCkholm - 
norrStrömStunneln
Vattentätning med Sikaplan® membran



©
 S

ik
a 

Sv
er

ig
e 

a
b 

/ 
a

l 
/ 

Sr
 /

 2
01

3.
04

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 i Stockholm. För närvarande drivs 
all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, långväga tjänster och godståg 
- på endast två spår. Stockholm Citybanan byggs av trafikverket i 
nära samarbete med Stockholms 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 entreprenader med olika 
entreprenörer; bilfinger berger, Strabag, nCC, Züblin/Pihl, Züblin och Pihl. 
nCC:s entreprenad, norrströmstunnel, sträcker sig mellan riddarholmen 
och gamla brogatan, dvs. under och förbi Stockholms t-Central. en ny 
station, Station City, kommer att byggas under den befintliga t-Centralen.

Projektkrav 
Sika levererar membran, tätskikt, för de offentliga miljöerna i Station 
City (entreprenad norrströmstunnel). nCC Sverige ab är entreprenör 
med renesco a.s. som underentreprenör och installatör av membran- 
systemet. kraven på tätskikt och konstruktion är enligt bV tunnel. 
konstruktionen (inre tunnel) består av membran bakom nätarmerad 
sprutbetong (90 mm) förankrad med bergbult. 

Sikas membran, Sikaplan® Wt 2260-15hl (Pedlld), uppfyllde alla krav 
avseende hållbarhet, livslängd, brand och mekanisk resistens. 

SikaS konStruktionSlöSningar
Sika var, i samarbete med renesco a.s. involverade i projektet i ett tidigt 
skede för diskussioner kring membrankonstruktionen. baserat på renesco 
a.s. installationserfarenheter och diskussion med nCC och trafikverket ge-
nomfördes den första installationen i början av 2012. 
den totala volymen av Sikaplan® Wt 2260-15hl är 12.000 m² och kommer 
att vara färdiginstalleras under 2013.

Sika Produkter
n Sikaplan® Wt 2260-15hl
n SikaSwell® S-2
n Sika®Waterbar Wt aF
n Sigunit
n Sika® monotop®-910n
n SikaQuick®-506 Fg
n Flexodrain system
n Sikabond®-520

Projektdeltagare
ägare
trafikverket

entrePrenör
nCC Sverige ab  
(norrströmstunneln ab)

underentrePrenör
renesco a.s.

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.


