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Tunnelbana till Nacka och söderort

Nyhetsbrev hem till dig
Med det här nyhetsbrevet vill vi  
informera dig som bor eller arbetar  i de 
områden som kommer att beröras av 
utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka 
och söderort. 

I en attitydundersökning som vi  
genomförde i slutet av förra året  
svarade hela 64 procent att de helst vill 
ha information om projektet hem i 
brevlådan. Därför skickar vi nyheter 
om utbyggnaden av tunnelbanan hem 
till er några gånger om året.

Trevlig läsning!

Nästa steg i planeringen för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort är ett samråd 
i oktober med fokus på hur den färdiga tunnelbanan och stationerna ska bli. Då finns det åter 
möjlighet för både allmänhet och remissinstanser att lämna synpunkter.

Nästa samråd hålls i höst

– Vi kommer hela tiden längre i vår plane-
ring och kan visa mer och mer i detalj vad 
det är vi ska göra. Det vi kommer att visa i 
oktober är det vi tänker bygga, inte flera 
olika alternativa lösningar. Sen kommer vi 
förstås att lyssna på synpunkter – de är 
värdefulla för oss i vårt arbete, säger  
projektchef Martin Hellgren. 

Nu lägger vi grunden
Under samrådet som tidigare var planerat 
till våren kommer man att kunna se lägen 
för stationer och uppgångar, skisser av hur 
stationerna kan komma att se ut både 
ovan och under jord och även filmer som 
visar på några av de nya stationerna. Fram 

till samrådet pågår ett intensivt arbete 
med planering, projektering, mark- 
undersökningar, provborrningar och inte 
minst med att hitta smarta, kostnads- 
effektiva lösningar med låg miljöpåverkan.  

– Det här är ett väldigt stort projekt och 
det är nu i det här tidiga skedet som vi har 
tid och möjlighet att planera noga, så att vi 
lägger grunden för en effektiv byggtid och 
en riktigt bra framtida tunnelbana, säger 
Martin Hellgren.

Arbetstunnel Hammarby kanal
En fråga som kommer att bli klar före  
höstens samråd är var den nödvändiga  
arbetstunneln för den nya stationen under 

Hammarby kanal ska placeras. Så fort vi 
bestämt läget kommer vi att publicera det 
på vår webbplats. Under höstens samråd 
kan man lämna synpunkter om arbets- 
tunnelns placering.

Under oktober förra året hade vi samråd om 
byggskedet. Ungefär 450 synpunkter kom 
in från allmänhet, myndigheter, fastighets- 
ägare med flera. En sammanställning över 
samtliga synpunkter och hur vi ser på dem 
finns på nyatunnelbanan.sll.se under fliken 
Beslut och handlingar för projekt Nacka 
söderort.

450 synpunkter i höstas

Följ utbyggnaden av t-banan!
Vårt digitala nyhetsbrev ger dig varje 
månad de senaste nyheterna om  
projektet. Anmäl dig på nyatunnelba-
nan.sll.se under Informationsmaterial.

Undrar du över något?
Har du frågor, mejla gärna till  
tbananackasoderort@sll.se eller ring  
kommunikationsansvarig Karin 
Olofsson, telefon 0725-82 44 02.

8 av 10 positiva till utbyggnaden
De allra flesta, 80 procent, är positiva till 
utbyggnaden av tunnelbanan, enligt vår 
nya attitydundersökning. 13 procent är 
neutrala och 7 procent är negativa.

nyatunnelbanan.sll.se
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Den 20 januari satt Cilla Ram-
nek på ett café och väntade på 
att klockan skulle slå 9. 

– Det kändes som att vinna 
en Oscar när förvaltning för 

utbyggd tunnelbana ringde och berätta-
de att jag fått uppdraget! berättar konst-
nären och visar engagerat upp sin  
modell som hon arbetat mycket med. 
Bland annat provade hon 50 färger  
innan hon fastnade för den gröna tonen 
på plattformens golv.

– Det här är så nära man kan komma 
att vara en del av stadens blodsystem, 
som tunnelbanan är för mig. 

En station med feminint anslag
Utformningen kommer att ske i nära 
samarbete med projektledning och sta-
tionens arkitekt. Stationen i Järla kom-
mer att gå i lugna toner med två stora 
konstverk, en enorm lampa och en tavla 
av en klänning. Klänningen kommer att 
placeras i biljetthallen och blir antingen 
en målning på emalj eller en lek med  
kakel och klinker. Cilla Ramnek vill göra 
ett rum som har en lugnande effekt på 
oss människor.

– Jag kommer att lägga stor vikt vid  
detaljerna, jag tror kvalitet är långsiktig 
och människor uppskattar det, säger hon. 

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

Samhällsinformation om nya tunnelbanan till hushåll, företag och fastighetsägare

”Det här har alltid varit min dröm”

Se konsten i tunnelbanan

Ny depå i Högdalen
När tunnelbanan byggs ut behövs fler tåg. 
Då ökar även behovet av platser för under-
håll och uppställning av tågen – så kallade 
depåer, där tågen städas, servas och repa-
reras. Nu har landstingsstyrelsen beslutat 
att Högdalsdepån ska byggas ut i samband 
med tunnelbaneutbyggnaden i länet. 

– Det finns många goda skäl att välja 
Högdalen. Vi får en depå som servar både 
Blå och Grön linje. Eftersom vi i huvudsak 
bygger inom samma område som dagens 
depå blir det liten påverkan, både för när-
boende och på miljön. Detta sparar också 
mark till framtida expansion av till exempel 
bostäder, säger Ulf Larsson, projektchef för 
depå och fordon. 

Beslutet  innebär också att det blir sex 
platser för uppställning och städning under 
jord vid ändstationen i Nacka Centrum.

Nya siffror från landstingets trafikförvaltning visar på behovet av tätare trafik till 
söderort. Det möjliggörs genom att Hagsätragrenen blir Blå linje cirka år 2025.

Stor befolkningsökning i söderort

2030 ska 40 000 nya bostäder ha byggts 
i söderort – det motsvarar cirka 100 000 
nya invånare.  Exempelvis  kommer 600 
fler resenärer att stiga på tunnelbanan  
under morgonens rusningstimme i  

Farsta, en ökning med över 46 procent. 
Skarpnäckslinjen får 800 eller 21 pro-
cent fler resenärer som stiger på mellan 
Skarpnäck och Hammarbyhöjden under  
rusningstimmen jämfört med idag. 

Från juni i år till januari 2017 ställer 
Stockholms läns museum ut de tolv nya 
bidragen som kompletterar världens längsta 
konstutställning. Bidragen presenteras 
i form av modeller, skisser och bilder. 
Dessutom lyfts historiska exempel från SL:s 
rika konstskatt fram som Siri Derkerts konst 
vid Östermalmstorg och Ulrik Samuelsons i 
Kungsträdgårdens tunnelbanestation.

De utvalda konstnärerna till Nacka och 
söderort är: Helena Isoz - Slakthusområdet, 
Thomas Karlsson - Nacka Centrum, Monika 
Larsen Dennis - Hammarby Kanal, Anna  
Lerinder - Sickla, Jesper Nyrén - Gullmars- 
plan, Cilla Ramnek - Järla samt Peter  
Johansson och Barbro Westling - Sofia. 
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Cilla Ramnek visar modellen av lampan som kommer att bli flera meter hög. Det runda fotot nedan 
visar en liten skiss av konstverket Klänning som kommer att pryda en stor vägg.
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