
Planering pågår för nya Gula linjen
Det som ger bäst förutsättningar för flest resenärer är att bygga en ny 
plattform bredvid dagens station Odenplan och att dra den nya Gula 
linjen via Hagastaden och Hagalunds industriområde till Arenastaden.    

Nu är lokaliseringsutredningen klar.  
Här beskriver vi konsekvenserna av olika 
sträckningar och stationslägen för Gula 
linjen. Resenärsnytta och framtida 
möjligheter att bygga nya bostäder är de 
viktigaste faktorerna i våra rekommenda-
tioner. Vi har också tagit hänsyn till de 
synpunkter som kom in under samrådet 
2014, miljöpåverkan, kostnader och 
tekniska förutsättningar.
 
Till Arenastaden via 
Hagalunds industriområde
I Arenastaden föreslår vi en placering av 
stationen med norra uppgången mot 
Stjärntorget nära Friends Arena, 
bostäder, kontor, hotell och den nya 

handelsplatsen Mall of Scandinavia.  
Den södra uppgången hamnar under 
Frösundaleden och gör det lätt att byta  
till pendeltåg vid Solna station, bussar  
på Frösundaleden och till Tvärbanan. 

Sträckningen gör det möjligt att i fram-
tiden bygga en station i Hagalunds indu-
striområde, där Solna stad planerar att 
bygga nya bostäder och arbetsplatser.  
Det går också att förlänga Gula linjen 
norrut från Arenastaden. 

God koppling till bostäder och 
arbetsplatser
Station Hagastaden får en sydlig entré vid 
Torsplan och tre nordliga entréer: en i  
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Nya Karolinska Solnas entré, en på  
det nya torget utanför sjukhuset och en 
mot Karolinska Institutet.  Gula linjen 
kommer att försörja den nya stads-
delen Hagastaden som får 6 000 
bostäder och 50 000 arbetsplatser. 

Enkla byten vid Odenplan
Vi föreslår att Gula linjens nya platt-
form vid Odenplan placeras bredvid 
den befintliga. Gula linjen får en gem-
ensam entré med Gröna linjen och 
Citybanan. Enkla och snabba byten 
mellan tunnelbana, buss och pendeltåg 
gör Odenplan till en viktig knutpunkt. 
Vid stora evenemang på Friends Arena 
går det att köra tågen vidare på Grön 
linje mot T-Centralen och Slussen. 

Vill du veta mer?  
På sll.se/tbanaarenastaden  
kan du läsa landstingets 
lokaliseringsutredning.
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Nyhetsbrev hem till dig
Det här är det första nyhetsbrevet om 
nya tunnelbanan som ska byggas 
mellan Odenplan och Arenastaden. 
De närmaste åren kommer vi att flera 
gånger om året skicka ut nyhetsbrev 
till dig som bor eller arbetar i de 
områden som kommer att beröras  
av utbyggnaden. 

Vill du följa med i vad som händer 
oftare kan du anmäla dig till vårt 
digitala nyhetsbrev på vår webbplats 
sll.se/nyatunnelbanan.

Trevlig läsning! 

Till hushåll i Stockholm och Solna



Aktuell information om utbyggnaden av tunnelbanan

Hur kommer utbyggnaden att 
märkas?
– När man bygger ett så stort projekt 
märks det självklart, men vardagslivet 
måste fortsätta att fungera för de som bor 
och rör sig i de områden där vi bygger. 

Stationerna kommer att byggas i öppna 
schakt vilket orsakar buller och även 
påverkar trafiken. Tunnlarna borras och 
sprängs ut. På sträckan mellan Odenplan 
och Hagastaden kommer det att märkas 
mer än på resten av sträckan eftersom de 
tunnlarna ligger ytligare. 

Hur har ni kommit fram till den 
här sträckningen? 
– I planeringsarbetet har vi tittat på flera 
olika alternativ för hela sträckningen. Det 
viktigaste i vår bedömning är nyttan för 
resenärerna och möjligheterna att bygga 
nya bostäder. 

Tunnelbanan växer  
med Stockholm
Vi blir cirka 35 000 fler människor i 
länet varje år. Nu bygger vi två mil ny 
tunnelbana och tio nya stationer så att 
stockholmarnas vardag ska bli 
smidigare. 

I anslutning till nya tunnelbanan ska 
Stockholms stad, Solna stad, Järfälla 
kommun och Nacka kommun bygga  
78 000 nya bostäder.

Den utbyggda tunnelbanan till 
Barkarby station, Arenastaden, Nacka 
och söderort binder samman regionen.

Fakta om Gula linjen 

•	 Nya	stationer: Hagastaden och 
Arenastaden

•  Spårlängd: 4,1 kilometer

•  Planerad	byggstart: 2016

•	 	Planerad	trafikstart:	2022

Foto: Anette Andersson

Några frågor till… 
...Malin Harders, projektchef för tunnelbanans utbyggnad från 
Odenplan till Arenastaden.

Hur ser möjligheterna ut att 
förlänga Gula linjen?
– I framtiden kan Gula linjen dras vidare norr- 
ut, så att ännu fler resenärer får nytta av den. 

Landstinget, Stockholms stad och Solna 
stad är överens om att Gula linjen inte ska 
förlängas söderut från Odenplan. Det är 
heller inte tekniskt möjligt med den 
stationsplacering vi föreslår. 

Det pågår just nu ett större arbete med att  
se hur tunnelbanenätet ska byggas ut efter 
2025, bland annat kopplat till möjligheten 
att bygga nya bostäder. Studier visar att det 
finns alternativa sätt att bygga ut 
tunnelbanan söderut.

Samråd

Samråd 
november/december 

2014

Här är 
vi nu

Vi beslutar om stations- 
placeringar och sträckning

under hösten 2015

Samråd

Plansamråd  
2 december–15 januari  2015

Att låta spåren gå via Hagalunds indu- 
striområde möjliggör nya bostäder och 
arbetsplatser. Vi har även tittat på en 
sträckning via Solna centrum, men den 
gynnar inte bostadsbyggandet i samma 
omfattning. 

Att bygga den nya plattformen invid dag- 
ens plattform vid Odenplan ger snabba 
enkla byten. Vi har tittat på en djupare 
sträckning mellan Hagastaden och 
Odenplan. Med den lösningen skulle det 
bli långt att gå för resenärer som vill byta 
mellan Gul och Grön linje. Våra analyser 
visar att 30 – 40 % av resenärerna skulle 
välja bort Gula linjen med det alternativet. 

Dessutom skulle byggtiden bli längre och 
kostnaderna högre. Med en djup sträck- 
ning går det heller inte att köra evene- 
mangstrafik mellan Arenastaden och 
T-Centralen.



Arbeten ovan jord
Hela den nya tunnelbanan ska ligga under 
jord. Därför behövs det arbetstunnlar från 
ytan för transporter av maskiner, personal 
och bergmassor. Arbeten ovan jord kommer 
ibland att orsaka buller i närområdet. I en 
del fall kan det bli aktuellt med till exempel 
fönsteråtgärder för att stänga ute bullret. 

Arbeten under jord
När vi bygger tunnlarna ger borrningarna 
vibrationer som sprider sig genom berget 
och hörs i byggnaderna ovanpå. Detta kallas 
för stomljud och går inte att undvika. Det 
låter mer ju närmare tunnelfronten man är. 
Ljudet beror också på hur huset är byggt och 
var i huset man är. En del arbetsmoment 
hörs inte alls ovan jord och arbetet låter inte 
lika mycket hela tiden. 

Ljud och buller mäts i decibel (dB). På sll.se/nyatunnelbanan kan du se en 
film som berättar om olika typer av störningar som utbyggnaden orsakar.

Så påverkas du under byggtiden
Det kommer att märkas när vi bygger, men vi planerar noga för 
att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden. Under 
samrådet i höst berättar vi mer om vilka områden och fastig- 
heter som berörs under byggtiden. 

Sprängningarna orsakar korta men höga 
ljud som också kan kännas som skak- 
ningar i huset. 

På vissa ställen och under delar av bygg- 
tiden kommer ljudnivåerna inomhus att 
bli så höga att vi erbjuder tillfällig vistelse 
dagtid, eller annat boende en tid. 

Om du blir störd
Ljud och buller mäts i decibel. Vårt mål är 
att det i genomsnitt inte ska låta mer än 45 
decibel inomhus – ungefär som en modern 
diskmaskin. Under delar av byggtiden och 
på en del av de platser vi arbetar kommer 
det att låta mer än så. Då måste vi hitta 
lösningar som minskar störningen. Det 
kan vara allt från att skärma av maskiner 
eller ändra arbetsmetoder, till att i en del 
fall erbjuda annat tillfälligt boende.

Vi gör klart  
järnvägsplan och  
tillståndsansökan

Granskning av 
järnvägsplan och 
detaljplaner 2016

Planerad  
byggstart  

2016

Gransk-
ning Byggstart Trafikstart 

ca 2022

Parallellt med att landstinget tar fram ett förslag till järnvägsplan tar Stockholms stad och Solna kommun 
fram ändrade och nya detaljplaner. Detta sker i en samordnad process med järnvägsplanen.

Besiktning innan byggstart
Vi besiktigar berörda fastigheter innan 
byggstart. De som är särskilt kultur-
historiskt värdefulla får en extra besikt- 
ning och om det behövs gör vi förebyggande 
skyddsåtgärder. 

Så påverkas trafiken 
Det mesta av det utsprängda berget kommer 
att fraktas bort med lastbil. Vi planerar både 
tider och färdvägar för att omgivningen ska 
påverkas så lite som möjligt. Trafik nära 
arbetsplatserna kan tillfälligt behöva ledas 
om under byggtiden. 

Gröna linjen kommer tidvis att påverkas, 
men neddragningar eller avstängningar 
kompenseras med ersättningstrafik vid 
behov.

Allt om nya tunnel-
banan på tre minuter 
Vill du veta vart tunnelbanan ska  
gå, när den ska byggas och varför?  
På www.sll.se/nyatunnelbanan 
kan du se en film som 
sammanfattar den stora 
utbyggnaden.



Stockholms läns landsting
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00 

Aktuell information om utbyggnaden av tunnelbanan Nyhetsbrev september 2015

Utbyggd kollektivtrafik behövs för att kunna bygga fler bostäder 
nära bra kommunikationer. Det gör att regionen kan fortsätta 
växa på ett hållbart sätt när vi blir allt fler. Nya tunnelbanan 
kommer att knyta ihop regionen och förenkla vardagen.
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Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss. Under planprocessen kan du när som helst 
lämna synpunkter genom att skicka e-post till tbanaarenastaden@sll.se eller skriva brev, 
adressen hittar du längst ner till vänster. Märk kuvertet ”Tunnelbana Arenastaden”.

Öppet hus
Under samrådsperioden 2 december – 15 januari kommer vi att bjuda in till öppet hus i 
Stockholm och Solna där vi från landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana finns på 
plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Mer information och datum för de 
öppna husen kommer att finnas på vår webbsida och i nästa nyhetsbrev som kommer i 
brevlådan i början på december. 
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Blå linje byggs vidare från Kungsträdgården mot Nacka och 
kopplas samman med Hagsätragrenen vid Sockenplan. I norra 
Stockholm byggs tunnelbanan ut mellan Akalla och Barkarby 
och mellan Odenplan och Arenastaden byggs Gula linjen. 

Två mil nya spår och tio nya stationer  

Samråd 2 december – 15 januari

Stockholms tunnelbana 2025. De nya sträckningarna visas i ljusblått och gult.


