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Markundersökningar i ditt område 
Under vecka 13-16 undersöker vi marken kring ert område. Resultatet kommer att ligga till grund 
för planeringen av utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden. 

 

Hur påverkar det dig? 

I samband med undersökningarna kan det periodvis uppstå buller från våra 

borrmaskiner. 

 
Vilka dagar och tider? 

Arbetet utförs under vecka 13-16 mellan 07-17. 
 
Varför undersöker vi? 

Undersökningarna genomförs genom att man borrar med en 

bergborrmaskin genom de lösa jordlagren ner till berget. I borrhålet 

installeras sedan grundvattenrör. Grundvattenrören ska användas till att 

undersöka grundvattenförhållandena i området. 

 

Arbetet utgör en del i planeringsarbetet inför utbyggnaden av tunnelbanan 

Odenplan - Arenastaden. Arbetet utförs av WSP på uppdrag av Stockholms 

läns landsting. 

 

Här undersöker vi: 

Arbetena kommer ske inom markerade områden i kartan nedan. 

 

 

 
 

 
 

 

      

 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana 

har i uppdrag att bygga ut tunnelbanan 

med 2 mil nya spår och 11 nya stationer 

så att avstånden blir mindre när 

Stockholm blir större. 

 

Det behövs för att 82 000 bostäder  

med bra kommunikationer ska kunna 

byggas i Järfälla, Nacka, Solna och 

Stockholm. 

 

        

Har du frågor om utbyggnaden  

av tunnelbanan? 

SL Kundtjänst svarar på frågor om  

nya tunnelbanan. Ring 08-600 10 00 

eller fyll i formuläret på 

nyatunnelbanan.sll.se. 

 

 

        

Läs mer om utbyggnaden av 

Stockholms tunnelbana på 

nyatunnelbanan.sll.se 
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