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Blå linje till Söderort
 Nya tunnelbanan informerar. Maj 2019

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

MER INFO

Digitalt nyhetsbrev 
Håll koll på de senaste  

nyheterna! Anmäl dig på  
nyatunnelbanan.sll.se

Aktuella arbeten
När vi har arbeten igång  
kan du läsa om dem på  
nyatunnelbanan.sll.se

Har du frågor? 
SL Kundtjänst svarar på frågor 

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

Smart karta med 
besiktningsområdet
På vår webb nyatunnelbanan.sll.se 
kan du se i vilka områden vi besiktar 
fastigheter. De första besiktningarna 
görs efter sommaren.

Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Just nu inväntas flera viktiga besked. 

– I höstas skickade vi in 
vår järnvägsplan för Blå 
linje till Södermalm, 
Nacka och Söderort till 
Trafikverket. Nu väntar 
vi på besked om fast- 
ställelse, säger Martin  
Hellgren, avdelningschef.

Järnvägsplanen beskriver vilken mark 
som behövs och vilka åtgärder som måste 
vidtas för att skydda närmiljön. 

Fastställelsen innebär att Trafikverket 
godkänner utbyggnaden av tunnelbanan. 

”Ett gediget arbete”
Eftersom utbyggnaden kan medföra att 
grundvattennivån påverkas behövs också 
tillstånd från Mark- och miljödomstolen. 

De tittar på hur vi hanterar grundvatten-
frågor och andra delar som skulle kunna 
påverka omgivningen, till exempel buller 
och vibrationer under byggtiden.

– För att få de här tillstånden görs en 
fullständig genomlysning av våra planer. 
Alla som påverkas av bygget kan känna sig 
trygga med att det är ett mycket gediget 
arbete som ligger bakom, säger Martin 
Hellgren.

Miljödomsförhandlingarna hölls  
i februari och domen kommer 19 juni. 

Tidigast byggstart i höst
Förutsatt att alla tillstånd är på plats  
börjar utbyggnaden av Blå linje till  
Södermalm, Nacka och Söderort under 
hösten 2019. 

Processen har pågått i flera år. Nu väntar vi på viktiga 
besked från Trafikverket och Mark- och miljödomstolen, 
 som ska säga sitt innan vi kan börja bygga.

Nya tunnelbanan 
i väntans tider

Martin Hellgren, 
avdelningschef.
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– Vi tittar på villor, lägenheter, kontor, 
egentligen alla byggnader och anläggningar 
som ligger nära där vi ska bygga, säger 
Kent Kling, som är projektledare för  
besiktningarna på nya tunnelbanan. 

Besiktningsområdet runt tunneln är  
50 meter för hus som står på berg och  
100 meter för hus som står på lera. Alla 
som ska få sin fastighet besiktad får 
information via brev. 

– En besiktningsfirma skickar ut förslag 
på dag och tid. Kan man inte vara hemma 
just den dagen eller tiden går det bra att 
byta tid, säger han. 

Synliga sprickor dokumenteras
Besiktningen tar ungefär 10 minuter och 
går ut på att dokumentera alla synliga 

sprickor i ett protokoll. Om det finns  
kakelugn eller öppen spis följer även  
en sotare med för att kontrollera  
dessa. 

–Sprickor finns i alla hus, de uppstår  
naturligt av variationer i temperatur och 
luftfuktighet. Som fastighetsägare känns 
det ofta tryggt att veta hur läget såg ut  
innan tunnelbanebygget, säger Kent Kling. 

Kopia av protokollet
Efter besiktningen skickas en kopia  
av protokollet till fastighetsägaren.  
För bostadsrättsföreningar skickas  
protokollet till styrelsen. 

– När vi har arbetat klart i området gör  
vi en efterbesiktning för att identifiera  
förändringar, säger Kent Kling.

Kommer nya tunnelbanan att  
orsaka många sprickskador?

– Nej, det har vi lärt oss från de senaste 
tunnelprojekten i Stockholm. Visst finns 
det en teoretisk risk, men den är väldigt, 
väldigt liten eftersom vi för det mesta 
spränger så djupt nere i berget. Det kan 
kännas som att huset skakar till, men  
det handlar oftast om en rörelse på någon 
tiondels millimeter, säger Kent Kling. 

När vi spränger för tunnlar orsakar vi vibrationer  
ovan jord. Därför gör vi besiktningar före och efter  
våra arbeten. 

Alla sprickor på pränt

Innan vi börjar spränga för tunnlar ska alla byggnader i närheten besiktas. Kent Kling projektleder det arbetet.  Foto: Region Stockholm

Har du fler frågor  
om våra besiktningar?

•   Om du har blivit kontaktad av en 
besiktningsfirma och har frågor om 
besiktningen kan du vända dig direkt  
till dem. 

•   För allmänna frågor kan du ringa vår 
kundtjänst på 08-600 10 00 eller  
fylla i kontaktformuläret på 
nyatunnelbanan.sll.se.

”Som fastighetsägare 
känns det ofta tryggt att 
veta hur läget såg ut innan 
tunnelbanebygget”

Fas 1 
Arbetstunnlar: 1–2 år 
Två arbetstunnlar behövs för att 
bygga Blå linje i Söderort. De 
används under hela byggtiden för 
transporter av personal, maskiner, 
byggmaterial och bergmassor. 

Fas 2 
Spårtunnlar och stationer: 4–5 år 
Blå linje byggs ut från Kungsträdgården till 
Nacka och Söderort. I Söderort byggs en ny 
plattform under dagens station Gullmarsplan 
och en ny station i Slakthusområdet. Hela 
sträckan byggs i berg.

Fas 3 
Installationer och tester: 1–2 år
I den sista fasen lägger vi spår, gör 
installationer, testar alla tekniska 
system och provkör tågen. 

Tidplan: Byggtidens olika faser 
TOTAL  

BYGGTID:  
7–8 ÅR

 

Många mätningar ger koll  
på vår påverkan
Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut.  
Före, under och efter byggtiden gör vi mätningar  
för att hålla koll på hur vi påverkar omgivningen. 

Inventering av djur och natur
Om det finns sällsynta arter som behöver skyddas ska nya 
tunnelbanan ta hänsyn till det. Inför tunnelbanebygget har vi 
gjort inventeringar av naturmiljön i närheten av alla de 
framtida byggarbetsplatserna. 

Koll på klimatpåverkan
Att resa med tunnelbanan är hållbart, men när vi bygger bidrar 
vi till klimatpåverkan. Under hela byggtiden behöver vi därför 
hitta klimatsmarta lösningar. Det handlar till exempel om att 
använda så lite stål och betong som möjligt och göra 
miljöanpassade materialval. 

Besiktning av byggnader
Innan våra arbeten startar besiktar vi byggnader som finns  
i närheten. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad 
av en besiktningsman i god tid innan vi borrar och spränger ut 
de nya tunnlarna. När våra arbeten är avslutade gör vi en efter- 
besiktning för att kontrollera att våra arbeten inte har orsakat 
några skador. 

 
Bullermätningar
Maskiner och byggarbeten ovan jord kan skapa buller och vi 
gör bullermätningar under hela byggtiden. I domen från 
Mark- och miljödomstolen kommer vi att få besked om hur 
mycket våra arbeten får låta och på vilka tider vi får arbeta. 

 
Vibrationsmätningar
Borrningar och sprängningar kan orsaka vibrationer. Hur 
mycket vi får störa regleras i domen från Mark- och 
miljödomstolen. För att hålla koll på nivåerna mäter vi 
kontinuerligt vibrationer i byggnader i närheten av våra 
arbeten.

Grundvattenmätningar
När vi bygger tunnlar kan vi påverka grundvattnet. Med 
regelbundna mätningar upptäcker vi direkt eventuella 
förändringar i grundvattennivån. Då kan vi omedelbart sätta  
in åtgärder om det behövs. Till exempel kan vi tillföra nytt 
vatten, så kallad infiltration. På det sättet undviker vi att 
marken sätter sig eller rör sig på ett sätt som skulle kunna 
skada byggnader. 

1–2 år: Arbetstunnlar

För att kunna bygga spårtunnlarna 
bygger vi först arbetstunnlar från ytan. 
Arbetstunnlarna används under hela 
byggtiden. Här transporteras maskiner, 
personal och bergmassor. 

Fas 1 
2–4 år: Spårtunnlar och stationer

När arbetstunnlarna är klara börjar vi borra 
och spränga ut spårtunnlarna, plattforms-
rummen och utrymmena för till exempel 
rulltrappor och hissar. Vi bygger också  
biljetthallar, entréer och andra byggnader 
som behövs ovan jord.

Fas 2 Fas 3 Trafikstart
1–2 år: Installationer och tester

Nu är det dags att lägga spår, installera 
signalsystem, bygga plattformar, montera 
rulltrappor och hissar och allt annat som 
behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att 
provköra med tåg och att testa alla tekniska 
system. Sedan kopplas nya tunnelbanan 
ihop med dagens.

Nu är nya tunnelbanan klar!

Nu kan du åka från Gullmarsplan till 
Arenastaden, ta tåget direkt från Nacka 
till T-Centralen och resa med Blå linje till 
både Söderort och Barkarby!

Så här bygger vi nya   tunnelbanan



Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Samhällsinformation om nya tunnelbanan

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

Se filmerna om hur vi  
bygger ut tunnelbanan!

På vår Youtube-kanal Nya tunnelbanan 
finns en film om hur det går till att bygga  
ut tunnelbanan.
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