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Dags för ny spektakulär tunnelsänkning i Riddarfjärden 
 
Tisdag 23 juli sänks den näst sista av Citybanans tunneldelar i Riddarfjärden. En 100 
meter lång och 20 000 ton tung tunneldel ska passas in mot Riddarholmen. 
 
– Vi vill gärna ha publik, det är inte ofta vi bygger tunnel i vattnet, säger Kjell-Åke Averstad, 

projektchef för Trafikverkets projekt Citybanan.  

 

På Valborgsmässoafton genomförde Trafikverket den första sänkningen av det som ska bli en tunnel 

som förenar Söder Mälarstrand med Riddarholmen. Då var det den södra tredjedelen av sänktunneln 

som sänktes, nu handlar det om den norra. 

 

– Den första sänkningen gick precis som planerat. Vi tar med oss de erfarenheterna när det nu är dags 

att sänka den andra tunneldelen, säger Kjell-Åke Averstad.  

 
På Riddarholmen ska tunneldelen skjutas in i ett särskilt foghus där sänktunneln ansluter till 

bergtunneln som går vidare norrut. Foghuset är en rejäl betongkonstruktion; 25 meter bred, 15 meter 

hög och 9,5 meter djup. Runt foghuset finns två gummipackningar som gör att tunneln kan röra sig lite 

på längden när vattentemperaturen skiftar. 

 

I augusti sänks den sista, mittersta, delen av sänktunneln i Riddarfjärden. Foghuset fyller då en viktig 

funktion genom att man drar in den norra delen någon meter extra i foghuset. När mittdelen är på 

plats skjuts den norra delen ut en bit ur foghuset igen och tunneldelarna gjuts ihop under vattnet.   

 

Trafikverkets personal finns på plats på kajen mellan Riddarholmen och Centralbron från klockan sju 

på morgonen 23 juli och informerar om den unika sänkningsprocessen. Från det att vatten börjar 

pumpas in i tunneldelen tar det tre–fyra timmar till dess att den är på plats på botten. Det är ett 

komplicerat arbete där många faktorer spelar in som gör att det kan ta längre – eller kortare – tid.   

 

Citybanans sex kilometer långa pendeltågstunnel går mestadels i berg, men mellan Riddarholmen och 

Söder Mälarstrand ligger berget för djupt för att man där ska kunna gå i bergtunnel. Lösningen är en 

300 meter lång betongtunnel som sänks ner i Riddarfjärden.  
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