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  Handläggare 

Tomas Ramstedt 
070-544 57 36 
tomas.ramstedt@sl.se 

    

 Stockholms läns landsting 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08–686 16 00 
Fax: 08-686 16 06 
E-post: registrator.tf@sll.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.sll.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Upprustning av Saltsjöbanan 

Projektet har av Trafiknämnden fått i uppdrag att genomföra en upprustning av 

Saltsjöbanan. I uppdragat ingår det att upprusta befintliga tekniksystem, skapa 

förutsättningar för en 12 minuters tidtabell, öka säkerheten med installation av 

ett ATC-system  samt att genomföra buller- och tillgänglighetsåtgärder enligt 

SL:s riktlinjer. 

 

Projektet kommer att pågå under perioden 2013 till 2018. Merparten av 

arbetena kommer att genomföras under perioden 2014-2017. 

 

Åtgärder är indelade i tre kategorier: 

• Uppgradering befintliga system. Består i huvudsak av brorenoveringar 

och reinvesteringar inom BEST (ban, el, signal och tele). 

• Myndighets- och samhällskrav. Bulleråtgärder, tillgänglighetsåtgärder, 

och installation av ATC-system. 

• Utvecklings- och trimningsåtgärder. BEST byggnationer nya Slussen 

och åtgärder för ökad kapacitet för infrastruktur, fordon, depå och stationer. 

 

Resultatet från åtgärderna ska ge en förbättrad anläggning som håller en 

modern tekniskstandard som ger en hög drift- och personsäkerhet.  

 

Projektet har en geografisk omfattning från station Slussen till station 

Saltsjöbaden och hållplats Solsidan.  

 

Projektet omfattar följande åtgärder: 

 

 Spår- och växelbyten 

 Brorenoveringar 

 Tunnelåtgärder 

 Byte av kanalisation 

 Byte av likriktare  

 Byte av kontaktledning  

 Byte av Signalställverk i Igelboda 
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 Byte av merparten av vägskydden 

 Mindre signal-, tele- och IT-åtgärder 

 Byte av 400V anläggningar på stationer, hållplatser och i tunnlar. 

 Bulleråtgärder 

 Tillgänglighetsåtgärder 

 Kapacitetshöjande åtgärder 

 Ny mötesstation i Fisksätra 

 Ny mötesstation i Tattby 

 Depååtgärder i Neglinge 

 Plattformsåtgärder 

 BEST-arbeten i Nya Slussen 

 

 


