
 

 

 

 
 

 

V259 Tvärförbindelse Södertörn 
 
TSK01 
Framtagande av Vägplan 
 
Anläggningsbeskrivning TSE701 
tpl Rudan och tpl Slätmossen 
 
 
 
 
SYSTEMHANDLING 
2019-11-15   
 
8C071001.doc 

 

Rev Ant Ändring avser Godkänd Datum 

     

 
Granskare Godkänd av Ort Datum 

Jonas Andersson Eva Öberg Stockholm 2019-11-15  
 



 

 

 

2(14) 
C:\Vault\260805\VAGPLAN\C\Text\8C071001.doc / (Utskriven 2019-11-08 10:38)  

 

 

Innehåll    

1 Sammanfattning ............................................................................................................... 3 

2 Inledning ........................................................................................................................... 3 

3 Bakgrund ........................................................................................................................... 3 

4 Anläggningsbeskrivning ................................................................................................... 5 

4.1 Översikt ................................................................................................................ 5 

4.2 Ytväg ..................................................................................................................... 6 

 4.2.1     Gång- och cykelvägar .............................................................................. 7 

 4.2.2     Vägbroar .................................................................................................. 7 

 4.2.3     VA-anläggningar ..................................................................................... 7 

4.3 Trafikplats Rudan ................................................................................................ 7 

 4.3.1     Gång- och cykelvägar .............................................................................. 9 

 4.3.2     Vägbroar .................................................................................................. 9 

 4.3.3     VA - anläggningar ................................................................................. 10 

 4.3.4     Bullerskyddsåtgärder ........................................................................... 10 

4.4 Trafikplats Slätmossen ...................................................................................... 11 

 4.4.1     Gång- och cykelvägar ............................................................................ 12 

 4.4.2     Vägbroar och stödmurar ...................................................................... 12 

 4.4.3     VA-anläggningar ................................................................................... 13 

 4.4.4     Bullerskyddsåtgärder ........................................................................... 13 

5 Produktion ....................................................................................................................... 14 

5.1 Byggnadsverk ..................................................................................................... 14 

5.2 Geotekniska åtgärder ........................................................................................ 14 

5.3 Ledningsomläggningar ...................................................................................... 14 

5.4 Trafikomläggningar ........................................................................................... 14 

5.5 Arbetet i närheten av befintligt spårområde .................................................... 14 

Objektnamn V259 Tvärförbindelse Södertörn 
Entreprenadnummer TSK01 
Entreprenadnamn Framtagande av Vägplan 
Beskrivning 1 Anläggningsbeskrivning TSE701 
Beskrivning 2 tpl Rudan och tpl Slätmossen 
Beskrivning 3  
Beskrivning 4  
Granskningsstatus GODKÄND 
Diarienummer  
Konstruktionsnummer  
Objektnummer 145326 
Plantyp  
Handlingstyp SYSTEMHANDLING 
Företag Tyréns AB 
Författare/Konstruktör Joel Bertlin 
Externnummer 260805 



 

V259 Tvärförbindelse Södertörn  
TSK01 Framtagande av Vägplan 
Anläggningsbeskrivning TSE701, tpl Rudan och tpl Slätmossen 
 
 
 

3(14) 
C:\Vault\260805\VAGPLAN\C\Text\8C071001.doc / (Utskriven 2019-11-08 10:38)  

1  Sammanfattning 

Trafikverket planerar att bygga en ny väg, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, mellan E4/E20 vid 
Kungens kurva via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge. I aktuellt dokument ges 
en övergripande beskrivning av en del av anläggningen; trafikplats Rudan och trafikplats Slätmossen. 
Trafikplatserna är två av totalt åtta nya trafikplatser för Tvärförbindelse Södertörn. 

I väster breddas befintlig väg 259 mellan trafikplats Lissma och trafikplats Rudan. Detta kräver ett 
antal nya konstruktioner i form av vägbroar och VA-anläggningar. Trafikplats Rudan anläggs för att 
möjliggöra anslutning till Jordbro industriområde. Öster om trafikplats Rudan breddas befintlig väg 
259, vilket innebär att ny vägbro anläggs över befintligt spårområde för Nynäsbanan. I öster anläggs 
trafikplats Slätmossen som möjliggör anslutning till Nynäsvägen. Till trafikplatserna hör 
konstruktioner i form av vägbroar, VA-anläggningar och bullerskyddsskärmar.  
 
Produktion av trafikplats Rudan och trafikplats Slätmossen innebär ett antal tekniska utmaningar. 
Delar av marken i området består av lösa jordar av torv, lera och silt. Vid produktion av anläggningen 
kan ett flertal geotekniska förstärkningsåtgärder och stödkonstruktioner krävas. Produktion av den 
nya vägbron över Nynäsbanan kräver att hänsyn visas till trafikerat spår. Ytterligare nödvändiga 
moment under produktionen är ledningsomläggningar och omläggning av befintlig väg 259.  
 

2 Inledning  

Denna anläggningsbeskrivning ger en sammanfattande beskrivning av anläggningen för 
Tvärförbindelse Södertörn för aktuell sträcka. Anläggningsbeskrivningen syftar till att ge en förståelse 
för hur anläggningen fungerar som en helhet. Anläggningens installationer beskrivs inte i aktuellt 
dokument. 

3 Bakgrund 

Den södra delen av Stockholmregionen, Södertörn, utgör en av de snabbast växande regionerna i 
Sverige. Transportinfrastrukturen inom Södertörn har inte byggts ut i takt med områdets 
befolkningstillväxt och utveckling i övrigt. Infrastrukturnätet är särskilt bristfälligt i öst-västlig 
riktning, där vägnätet inte är utformat för att effektivt klara stora resandeflöden. 

Befintlig väg 259 utgör en tvärled som binder samman flera tätorter och flertalet stora 
kommunikationsstråk. Tillsammans med Södra länken, väg 271 och väg 225/257 utgör befintlig väg 
259 den enda möjliga tvärförbindelsen på Södertörn. Trafikbelastningen på befintlig väg 259 är hög i 
förhållande till vägstandarden. Med en förväntad ökning av godstrafik, bland annat till och från 
Nynäshamn, bedöms kapacitetsproblemen förvärras. Befintlig väg 259 har även bristande 
trafiksäkerhet och är en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. I takt med att trafikflödet ökar 
kommer även trafiksäkerhetsproblemen att förvärras. Även för cyklisterna är förbindelserna i öst-
västlig riktning mycket bristfälliga. Det saknas sammanhängande gång- och cykelvägnät längs väg 259 
och möjligheterna att korsa vägen på ett trafiksäkert sätt är dåliga.  

Trafikverket planerar att bygga en ny väg, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, mellan E4/E20 vid 
Kungens kurva via Flemingsberg till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge, se figur 1. 
Tvärförbindelse Södertörn omfattar både anläggande av ny väg mellan E4/E20 och Gladö kvarn, samt 
åtgärder längs befintlig väg mellan Gladö kvarn och Jordbro. Totalt anläggs åtta nya trafikplatser: 
Gömmaren, Flottsbro, Kästa, Solgård, Gladö, Lissma, Rudan och Slätmossen. Tvärförbindelse 
Södertörn omfattar även åtgärder i anslutning till befintlig trafikplats Fittja. Dessutom omfattar 
Tvärförbindelse Södertörn åtgärder för gång- och cykeltrafik för att skapa ett sammanhängande gång- 
och cykelvägnät i området.  
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Den nya vägen, och de åtgärder för gång- och cykeltrafik som ingår i projektet, bedöms ge förbättrad 
tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Den nya vägen kommer även att avlasta det regionala 
vägnätet. Den nya vägen kommer att koppla samman och stärka de regionala stadskärnorna Kungens 
kurva-Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Vägen kommer, tillsammans med E4 
Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled och binda samman de norra och 
södra delarna av Stockholms län. Detta skapar nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv 
inom hela regionen.  

Figur 1    Planerad vägsträckning för väg 259, Tvärförbindelse Södertörn samt gång- och cykelväg 
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4 Anläggningsbeskrivning 

4.1 Översikt 

Figur 2     Översikt anläggning - trafikplats Rudan och trafikplats Slätmossen 

Övergripande fakta om anläggningen 

Breddning av befintlig väg 259 
 

Sträcka: ca 4700 meter 

En ny gång- och cykelväg Sträcka: ca 5700 meter 

Två nya trafikplatser 

Trafikplats Rudan: Överliggande trafikplats med anslutande på- 
och avfartsramper 
 
Trafikplats Slätmossen: Ramper som ansluter till två 
cirkulationsplatser 

Byggnadsverk 
• Åtta vägbroar 

• En bro för bruksfordon och rörligt friluftsliv 

• En stödmur 

VA-anläggningar 
• Åtta växterfilterytor 

• Nya diken och trummor 
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4.2 Ytväg 

Öster om trafikplats Lissma följer vägen befintlig marknivå. Breddning sker på den norra sidan med 
två körfält för Tvärförbindelse Södertörn samt för den nya gång- och cykelvägen. 
 
Vid Solängsvägens anslutning till befintlig väg 259 anläggs en kontrollplats. Solängsvägens befintliga 
anslutning stängs, se figur 4. 
 

 
Figur 3     Översikt över ytväg mellan trafikplats Lissma och trafikplats Rudan. Röd färg = Gång- och cykelväg.  

 
Figur 4      Illustrationsplan över kontrollplats och bro för det rörliga friluftslivet över Tvärförbindelse 
Södertörn 
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4.2.1 Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelvägen anläggs norr om Tvärförbindelse Södertörn. För den aktuella sträckan följer 
gång- och cykelvägen till stor del terrängens höjdprofil. Vid den nya kontrollplatsen leds gång- och 
cykelvägen under en bro för det rörliga friluftslivet. 

4.2.2 Vägbroar 

I anslutning till kontrollplatsen anläggs en bro över Tvärförbindelse Södertörn som ska fungera som 
passage för det rörliga friluftslivet och för bruksfordon. 

4.2.3 VA-anläggningar 

Två filterytor för rening av vägdagvatten anläggs i anslutning till befintliga diken, se figur 3.  
 
Längs med den södra sidan av väg 259 anläggs ett avskärande dike som separerar naturvatten från 
vägdagvatten, se figur 3. Diket avleds till ett befintligt dike. Befintlig trumma i det befintliga diket 
ersätts med en ny. 
 

4.3 Trafikplats Rudan 

Tvärförbindelse Södertörn ansluter till Jorbro industriområde via trafikplats Rudan och Lillsjövägen. 
 
Trafikplatsen utgörs av en överliggande bro till vilken på- och avfartsramper ansluts. Tvärförbindelse 
Södertörn sänks för att ge utrymme för den överliggande bron. Längs med trafikplatsens ramper ges 
utrymme för busshållplatser. En ny vändplan ersätter befintlig vändplan för busstrafik.  
 
Lillsjövägen anpassas för att kunna ansluta mot trafikplatsen. Befintlig anslutning från Lillsjövägen till 
Tvärförbindelse Södertörn stängs.  
 
Öster om trafikplats Rudan anpassas den nya vägen till nivå för befintlig väg. De kompletterande två 
körfälten förläggs norr om de befintliga, se figur 6. 
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Figur 5     Illustrationsplan trafikplats Rudan. Gul färg = gång- och cykelväg. Röd färg = Överliggande 
trafikplats.  

 
Figur 6     Illustrationsplan över Tvärförbindelse Södertörn strax öster om trafikplats Rudan. Gul färg = gång- 
och cykelväg. Röd färg = vägbro.  
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4.3.1 Gång- och cykelvägar 

Den nya gång- och cykelvägen anläggs på norra om trafikplats Rudan. I trafikplatsen anläggs även ett 
lokalt gång- och cykelnät, som går på bron över Tvärförbindelse Södertörn, för att skapa tillgänglighet 
till planerade busshållplatser.  

Öster om trafikplatsen fortsätter den nya gång- och cykelstråket längs med den norra sidan om 
Tvärförbindelse Södertörn och viker av en bit in i skogen, fritt placerad i förhållande till bilvägen, se 
figur 6. Därefter leds gång- och cykelvägen under Tvärförbindelsen och fortsätter fram till trafikplats 
Slätmossen på den södra sidan av vägen. 

4.3.2 Vägbroar 

Den överliggande lösningen för Trafikplats Rudan omfattar byggnation av en vägbro över 
Tvärförbindelse Södertörn. På den östra sidan av bron skapas utrymme för en lokal gång- och 
cykelväg, se figur 7.   

Väster om trafikplats Rudan anläggs två vägbroar för Tvärförbindelse Södertörn över Sörmlandsleden. 
och ersätter en befintlig rörbro, se figur 7. En av broarna, den norra, utformas bredare och utförs med 
gång- och cykelbana för det nya gång- och cykelstråket. Passagen under bron ska fungera som en 
faunapassage. 
 
Öster om trafikplatsen anläggs en vägbro över en lokalväg och det nya gång- och cykelstråket, se figur 
6. På platsen finns en befintlig vägbro över lokalvägen. Den befintliga bron kvarstår och den nya bron 
anläggs parallellt med den befintliga. 

  
Figur 7     Översikt av brokonstruktioner för trafikplats Rudan. Röd färg = vägbro. Gul färg = gång – och 
cykelväg. Grön färg = bullerskyddsskärmar.       
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4.3.3 VA - anläggningar 

På den norra sidan av trafikplatsen anläggs en växtfilteryta för rening av vägdagvatten innan utsläpp 
till recipienterna Nedre Rudansjön och Lillsjön. En anslutande serviceväg anläggs intill växtfilterytan.  
 
Vägbron över Sörmlandsleden avvattnas genom en öppen ränna längs med bron som övergår till tät 
vattenledning genom vardera landfäste. 
 

 
Figur 8       Översikt av VA-anläggningar vid trafikplats Rudan. På norra sidan anläggs en filteryta.  

4.3.4 Bullerskyddsåtgärder 

För att begränsa bullerspridningen i det öppna anläggs bullerskyddsskärmar på båda sidor om vägen 
vid landskapsbron, se figur 7.  
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4.4 Trafikplats Slätmossen 

Tvärförbindelse Södertörn passerar Nynäsbanan och ansluter till trafikplats Slätmossen. Av- och 
påfartsramperna ansluter till Nynäsvägen genom cirkulationsplatser på båda sidor om Tvärförbindelse 
Södertörn. 
 
Eftersom klöverbladslösningen inte medger vänstersväng anläggs en kompletterande lokalväg under 
Tvärförbindelse Södertörn. Lokalvägen Mostensvägen får ny anslutning till Nynäsvägen och 
Tvärförbindelse Södertörn via cirkulationsplatsen som anläggs på den södra sidan om väg 259.  
 
Öster om trafikplats Slätmossen, ansluter vägen till befintlig väg 259 som här har två körfält i vardera 
riktningen. 
 

 
Figur 9     Illustrationsplan trafikplats Slätmossen. Gul färg = gång- och cykelväg. Grön färg = 
bullerskyddsskärmar. Röd färg = cirkulationsplatser.  
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4.4.1 Gång- och cykelvägar 

I väst passerar det nya gång- och cykelstråket under befintlig port under Nynäsbanan och ansluter till 
ett befintlig gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning, se figur 9.  Det befintliga gång- och 
cykelstråket i nord-sydlig riktning dras om längs med den nya lokalvägen och leds under vägbroar för 
Tvärförbindelse Södertörn. I trafikplatsens södra del anläggs en gång- och cykelbro över Nynäsvägen 
för att koppla cykelvägen till bostadsområdena i Jordbro.   

4.4.2 Vägbroar och stödmurar 

Trafikplats Slätmossen omfattar anläggande av två nya vägbroar över Tvärförbindelse Södertörn. 
Vägbroarna möjliggör passage för både fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik under vägbron. De 
västra vingmurarna förlängs med stödkonstruktioner.  

 
Figur 10      Översikt av brokonstruktioner för trafikplats Slätmossen. Gul färg = gång- och cykelväg. Röd färg = 
bro.  
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Befintlig väg 259 passerar över Nynäsbanan på bro, se figur 10. Anläggande av Tvärförbindelse 
Södertörn medför ett behov av en kompletterande bro som anläggs parallellt med den befintliga. Den 
nya bron placeras norr om den befintliga bron och utformas lik denna. Mittstöden har placerats med 
ett fritt avstånd på 10 meter från spårmitt för att undvika dimensionering för påkörningskrafter.  

Söder om trafikplatsen rivs befintlig gång- och cykelbro över Nynäsvägen och ersätts med en ny gång- 
och cykelbro. 

4.4.3 VA-anläggningar 

För att skydda grundvattnet i området vid trafikplatsen anläggs täta diken eller ledningssystem med 
kantsten/räcken som leder vägdagvattnet till växtfilterytor för rening innan utsläpp till recipient. I 
anslutning till växtfilterytorna anläggs servicevägar.  
 
Befintlig trumma i befintligt dike, som passerar under väg 259 öster om trafikplatsen, ersätts med en 
ny trumma. I anslutning till trumman anläggs torrtrummor som medger passage för medelstora fauna. 
 

Figur 11    Översikt VA-anläggningar vid trafikplats Slätmossen i form av växtfilterytor och trummor för 
genomledning av befintligt dike.   

4.4.4 Bullerskyddsåtgärder 

För att minimera påverkan på bostadsområdena Jordbro och Handen samt Rudans friluftsområde 
anläggs bullerskyddsskärmar på båda sidor om väg 259 öster och väster om trafikplatsen samt längs 
med den norra sidan av Nynäsvägen norr om trafikplatsen, se figur 9.  
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5 Produktion 
I detta avsnitt sammanfattas ett urval av det moment som behöver utföras under produktion av aktuell 
sträcka av Tvärförbindelse Södertörn.  

5.1 Byggnadsverk 

Broar föreslås generellt grundläggas med pålade landfästen/mellanstöd om jorden består av lera. Om 
jorden består av fastmark eller berg föreslås de grundläggas med platta på fyllning eller på fyllning på 
plansprängt berg. Vid brostöd kan det komma att bli aktuellt med tillfällig spont och lokal 
grundvattensänkning för att undvika problem med bottenupptryckning under byggskedet. 

5.2 Geotekniska åtgärder 

Aktuell sträcka består omväxlande av högre hällmarkspartier och mer låglänta ler- och torvområden. 
Befintlig väg är till största del dragen i en naturlig sänka. 

Geotekniska förstärkningar kan krävas längs de sträckor av planerad vägsträckning där marken består 
av lösa jordar av torv, lera och silt. Geotekniska åtgärder kan vara motiverade av såväl sättningsskäl 
som stabilitetsskäl. Vilken förstärkningsmetod som är lämplig har vid varje område föreslagits efter 
bankhöjd, jordart, jordens hållfasthet och mäktighet, eventuella befintliga förstärkningar, 
produktionstid, markanspråk samt områdets känslighet. 

De förstärkningsåtgärder som föreslås är bland annat KC-förstärkning, massutskiftning, 
förbelastning/överlast och pålning för att förhindra problem med sättningar och släntstabilitet.  

5.3 Ledningsomläggningar 

I området finns ett flertal stora ledningar som behöver läggas om i och med anläggande av 
Tvärförbindelse Södertörn. Bland annat påverkas ett flertal vatten- och avloppsledningar och 
fjärrvärmeledningar. En längsgående koncessionspliktig regionalelnätsledning påverkas. 

I läget för vägbron över Nynäsbanan korsar en huvudvattenledning. Nya brostöd placeras så att 
ledningen inte påverkas. Eventuellt krävs skyddsåtgärder i utbyggnadsskedet av Tvärförbindelse 
Södertörn, exempelvis spont. 

5.4 Trafikomläggningar 

Byggande av trafikplats Slätmossen innebär utmaningar med avseende på det stora flödet av cyklister 
framförallt längs med Nynäsvägen. Den befintliga cirkulationen är väldigt tungt trafikerad och blir en 
utmaning att hantera som kräver noggrann planering vid genomförandet. En temporär gång- och 
cykelväg norr om Tvärförbindelse Södertörn och den nya vägbron över Nynäsbanan behöver byggas 
tidigt i byggprocessen. Detta för att möjliggöra en temporär omledningsväg för gång- och cykeltrafik 
som passerar väg 259 i nord-sydlig riktning. 

Under produktion av trafikplats Rudan och trafikplats Slätmossen måste trafiken på befintlig väg 259 
hanteras genom olika trafikomläggningar. Även trafiken på Nynäsvägen måste hanteras vid 
produktion av trafikplats Slätmossen.   

5.5 Arbetet i närheten av befintligt spårområde 

Vid produktion av den ny bron över Nynäsbanan behöver hänsyn visas till trafikerat spår, vilket ställer 
krav på vägbrons utformning och byggprocess. 


