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Blå linje till Barkarby
 Nya tunnelbanan informerar. Juni 2019

Nyhetsbrev i 
din brevlåda
Med det här nyhetsbrevet vill  
vi informera dig som bor, 
arbetar eller äger en fastighet  
i de områden som berörs av 
utbyggnaden av tunnelbanan.

MER INFO

Aktuella arbeten
Läs mer om pågående arbeten 

på nyatunnelbanan.sll.se.  
I den inzoomningsbara kartan  

kan du se var vi arbetar.

Se våra filmer
På nya tunnelbanans Youtube- 
kanal finns filmer som visar hur  

vi bygger ut tunnelbanan.

Har du frågor? 
SL Kundtjänst svarar på frågor 

dygnet runt. Ring 08-600 10 00 
eller fyll i formuläret på 
nyatunnelbanan.sll.se

Hallå där Martin Brantberger,  
projektledare för de tre arbets- 
tunnlar som ska byggas, hur går det 
med bygget? 

– Det går framåt, just  
nu bygger vi på tre platser.  
På Barkarbyfältet vid  
Robothöjden spränger vi 
en arbetstunnel ifrån ett 
befintligt bergrum. Vid 
landningsbanan är de för-
beredande markarbetena klara – nu ska vi 
gräva ner till berget så att vi kan börja med 
den andra arbetstunneln efter sommaren.  
I Veddesta industriområde går vi snart över 
till att spränga i tunnel. 

Varför behövs det tre arbets- 
tunnlar?

– Vi vill bygga så effektivt som möjligt 
och med tre stycken kan vi spränga ut  

spårtunnlar och stationer från flera håll 
samtidigt. 

Tunnelbanan ska gå under jord i  
berget och alla tunnlar ska borras 
och sprängas fram. Hur kan det  
märkas för omgivningen?

– Sprängningarna orsakar höga, men 
kortvariga ljud. Det hörs mer ju närmare man 
är. Lastbilar som kör bort bergmassorna 
kan också synas och höras.

Vilket är bästa sätt att få info om  
bygget?

– Använd gärna vår sms-tjänst! Man kan 
anmäla sig för att få spränginformation till 
mobilen eller till sin fasta telefon. På vår 
webbplats: nyatunnelbanan.sll.se under  
fliken ”Aktuella arbeten” finns information 
om vad som pågår just nu. SL Kundtjänst 
kan också svara på frågor. 

Tunnelbanebygget är i gång på flera håll i Barkarby. Det ska 
också förberedas på fler platser för själva spårtunneln mellan 
Akalla och Barkarby. En hel del arbeten pågår i sommar. 

Vi fortsätter jobba 
under sommaren

Martin Brantberger, 
projektledare

Ett sms innan 
vi spränger
På vår webbplats  
kan du registrera  
ditt telefonnummer 
och få ett sms innan vi 
spränger. Fasta telefoner 
får ett röstmeddelande. 

Läs mer på  
nyatunnelbanan.sll.se

I Veddesta arbetar vi med att spränga ut en arbetstunnel. Så här såg det ut i slutet av maj. 
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Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Samhällsinformation om nya tunnelbanan
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Nu bygger vi ut tunnelbanan så att avstånden blir 
mindre när Stockholm blir större. Det behövs för 
att många nya bostäder med bra kommunikationer 
ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och 

Stockholm. Satsningen görs gemensamt av 
Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka 
kommun, Solna stad, Stockholms stad och 
Trafikverket.

Vi gör avstånden mindre när Stockholm blir större
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Läs allt om utbyggnaden på 

nyatunnelbanan.sll.se


