
Här hamnar stationerna
Nästa år börjar utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till 
Barkarby station. Om sex år, någon gång under 2021, invigs den 
nya tunnelbanesträckningen.

Två nya stationer
Den nya stationen i Barkarbystaden 
kommer att få två uppgångar, en som 
vetter mot centrum av nya bebyggelsen 
och en vetter mot handelsplatsen.

Vid Barkarby station byggs tunnelbane- 
stationen med uppgångar på var sida av 
E18 och Mälarbanan. Det ska bli enkelt 
att nå den nya service som växer fram i 
området. Men minst lika viktigt är att 
det blir smidigt att byta till pendeltåg 
och buss.

Flera förslag blir ett
Efter samrådet som ägde rum hösten 
2014 har vi utrett vilka av de sex före-

slagna stationslägena som bäst uppfyller 
målen för utbyggnaden av tunnelbanan. 
Det handlar om att underlätta resor till 
arbete, skapa bra förutsättningar för 
många nya bostäder och ta hänsyn till 
miljön, både under byggtiden och när 
tunnelbanan är klar. 

Allt detta, liksom de synpunkter som 
vi fått in, byggnadstekniska faktorer och 
kostnad, vägdes samman och landade i 
två stationslägen som bedömdes vara  
de bästa – mitt i nya Barkarbystaden  
och nära både pendeltåg och kommande 
service som växer fram. 

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

april 2015

Nyhetsbrev hem till dig
Det här är det första nyhetsbrevet 
som vi på landstinget skickar ut om 
nya tunnelbanan. Vi vill på ett enkelt 
sätt informera dig om vad som händer 
med utbyggnaden.  Nästa nummer 
kommer i höst. 

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

Trevlig läsning! 

Innehåll
Öppet hus 
– i april finns vi i ditt närområde och berättar  
om stationernas placering och utformning.

3     år från beslut  
till byggstart

Hösten 2013 ingick staten, Stock holms 
läns landsting, Stockholms stad, 
Nacka kommun, Järfälla kom mun 
och Solna stad en historisk över ens-
kommelse om en utbyggnad av tunnel- 
banenätet. Järfälla kommun lovade 
samtidigt att cirka 14 000 bo städer 
ska byggas i närheten av den nya tunnel- 
banan. 

Våren 2014 bildades en förvalt ning 
i landstinget med ett tyd ligt uppdrag: 
att bygga den nya tun nelbanan. Nu 
pågår ett intensivt förarbete innan 
spaden kan sättas i marken. Utbygg-
naden av tunnelbanan från Akalla till 
Barkar by station planeras att starta 
2016 med trafikstart cirka 2021.

Nytt om tunnelbana till Barkarby

Några frågor till 
Anna Nylén,
projektchef

Vad händer under 
byggtiden?
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Aktuell information om utbyggnaden av tunnelbanan

Så går det till
För att kunna bygga den nya tunnel- 
banan behövs flera formella tillstånd: 
järnvägsplan, detaljplaner och även 
tillstånd enligt miljöbalken för de  
arbeten som påverkar grundvatten . 
Nu följer ett så kallat samordnat plan-
förfarande där där planerna ställs ut 
tillsammans för att du ska få en möj-
lighet att tycka till om helheten. 

Här ställer vi ut planerna
Under plansamrådet den 9 april–7 maj  
presenterar vi tunnelbanans sträckning 
och var stationsuppgångarna föreslås 
placeras,  vilken påverkan på omgiv-
ningen som sker under bygg tiden och 
när tunnelbanan väl är i drift. Vi vill nu 
gärna veta vad du tycker.

Materialet finns tillgängligt på  
följande platser under hela samråds-
perioden: 

• Husby bibliotek
• Kista bibliotek
• Rinkeby bibliotek
• Rinkeby-Kista medborgarkontor
• Tekniska nämndhuset i Stockholm
• Husby medborgarkontor
• Järfälla kommuns kundtjänst
• Barkarby bibliotek
• Jakobsbergs bibliotek
• Förvaltning för utbyggd tunnel- 

 bana, Norra Stationsgatan 69

Du hittar också materialet på vår 
webbplats:  
www.sll.se/tbanabarkarby

Några frågor till… 
… Anna Nylén, projektchef för tunnelbanans utbyggnad till 
Barkarby.

Vad innebär 
ditt jobb?

- Jag driver 
projektet framåt 
och ser till att vi 
får en bra färdig 
lösning för alla 

tunnelbaneresenärer. Det innebär i 
praktiken många möten för att kunna 
samordna information mellan tekniska 
experter, berörda kommuner och andra 
intressenter. 

Vad händer härnäst? 
- I april startar vi vårt plansamråd. Då 

presenterar vi hur tunnelbanan är tänkt 
att utformas. Ett roligt och viktigt tillfälle 
då vi får möjlighet att informera när- 
boende och resenärer om den nya tunnel- 
banan men även ta del av alla tankar och 
idéer som finns. Efter samrådet samman- 
ställer vi alla synpunkter och ser över 
vad vi kan förbättra i tunnelbanans  
utformning.  

Vad ser du för utmaningar? 
- Vid Barkarby station är det viktigt  

att skapa en bra bytespunkt för rese- 
nä rerna. Vi vill till exempel få till en  
gemensam entré och biljetthall med 
pendeltåget. Det är en stor utmaning  
att göra utan att störa trafiken allt för 
mycket. Men vi kommer att lösa det  
med bra planering och smart utform-
ning av stationen.

Vad är det första som kommer 
att märkas i närområdet?

- Innan byggstarten behöver vi göra en 
del förundersökningar som exempelvis 
provborrningar.   

Åker du själv mycket tunnelbana?
- Ja, det gör jag och oftast när jag ska in 

till city eller Kista för att handla eller gå 
på bio.  Jag bor längs med den Blå linjen 
till Akalla, så det känns så klart extra kul 
att få jobba med den här delen av utbygg-
naden.  

Samråd oktober – 
7 november hösten 2015

Beslut om lokalisering
våren 2015 Samråd våren 2015

Vi gör klart järnvägsplan 
och tillståndsansökan

Fastställd järnvägsplan
Miljödom

Byggstart
under 2016

Trafikstart
cirka 2021

Här är
vi nu

Konst i Stockholms tunnelbana
Mer än 150 konstnärer står för utsmyckningen av dagens tunnelbanestationer, med 
konstverk i alla tänkbara material och tekniker. 

Redan nu pågår förberedande arbete för konst på de nya stationerna. Fokus ligger på 
att skapa en upplevelse för såväl den dagliga pendlaren som för den tillfälliga besökaren.

Vill du veta mer om dagens konst i tunnelbanan? SL ordnar guidade visningar varje 
vecka. Det är gratis förutom kostnaden för SL-biljett. För information om tid och plats, 
besök www.sl.se.

Foto: Johan Hultenheim
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Nyhetsbrev april 2015

Vad händer under byggtiden?
Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Men en viktig 
uppgift för oss är att se till att vardagslivet kan fortsätta att 
fungera under hela byggtiden. 

Olika slags ljud kan uppstå under byggtiden, 
till exempel luftburet buller och stomljud 
från tunnelborrning. Den närliggande 
trafiken kan också komma att påverkas.

Luftburet buller kommer från till  
exempel arbetsmaskiner ovan jord,  
stabilisering av mark och lastbilar som  
kör bort bortsprängd sten.

Stomljud uppkommer när vibrationer 
från bergborrningen sprider sig genom 
berget in i hus. Hur mycket det låter beror 
till exempel på hur huset är grundlagt och 
var man är – det låter mindre för varje  
våningsplan uppåt. Normalt pågår  
arbetet under dagtid. 

Trafikpåverkan - alla avstängningar  
eller neddragningar i trafiken planeras 

noga tillsammans med Trafikverket, SL 
och kommunen. Vid behov kommer det  
att finnas ersättningstrafik.

Trafikpåverkan kan även uppstå vid de 
etableringsytor som behövs för byggbodar, 
arbetsmaskiner och infarter till arbets- 
tunnlar. Biltrafik, gående och cyklister 
kan behöva ledas om tillfälligt.

Vi begränsar påverkan
Berörda fastigheter i närområdet  besikti-
gas och bullernivåer beräknas innan 
byggstart. Där vi ser att det är nödvändigt 
kommer skyddsåtgärder att genomföras, 
det kan till exempel handla om att sätta in 
extrarutor för att dämpa luftburet buller.

Vi ställer också krav på entreprenörer 
att använda maskiner och metoder som 
bullrar så lite som möjligt.

Vad tycker du om att  
tunnelbanan kommer  
till Barkarby?

Erik Eriksson
Barkarbybo sen 
1963
- Ja, varför inte? Det 
är  ju bra för tunnel-
banan är ju rätt till-
gänglig.

Frida Elfsberg 
med Zara
Bor vid Barkarby 
station
- Det är jättebra, det 
är bara bra med ut-
veckling och bra att 
bygga mer bostäder  
– men det är ju bra 
om det blir en del 
grönt kvar också.

Jannike 
Häggström
Jobbar i 
Barkarby,
bor i Hässelby
- Det är perfekt! 
Med tunnelbana blir 
Barkarby en del av 
Stockholm på ett 
annat sätt än idag.

Jonas Kronman 
Jobbar i Barkarby, 
bor i Kallhäll 
- Tunnelbana är 
mycket bättre än 
pendel, även om 
pendeltågen är 
snabbare än tunnel-
bana, de stannar 
inte på lika många 
ställen.

Samråd oktober – 
7 november hösten 2015

Beslut om lokalisering
våren 2015 Samråd våren 2015

Vi gör klart järnvägsplan 
och tillståndsansökan
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Byggstart
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Trafikstart
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Här är
vi nu
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Stockholms läns landsting
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00 

Aktuell information om utbyggnaden av tunnelbanan Nyhetsbrev april 2015

Öppet hus för dig – välkommen! 

Den 14 och 20 april 2015 bjuder vi in till Öppet hus. Då finns vi på plats i ditt närområde 
och berättar om tunnelbanans placering och utformning liksom om byggtidens påverkan 
på omgivningen. Välkommen att prata tunnelbana med oss.

19 kilometer ny tunnelbana och nio stationer 
Nu bygger vi nästan två mil ny tunnelbana och många nya stationer tunnelbana så att stockhol-
marnas vardag ska bli smidigare! Det är den största satsningen på tunnelbana i modern tid. 

Du kan lämna dina synpunkter genom att:

• besöka våra öppet hus 
• skicka e-post till tbanabarkarby@sll.se eller  fylla i en digital enkät på  

www.sll.se/tbanabarkarby. Läs av QR-koden här intill och kom direkt till vår webbplats.
• skriva ett brev till Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana,  

Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Tunnelbana Barkarby”.  
Om du har frågor, kontakta oss på tel. 08-737 25 00 

Senast den 7 maj 2015 behöver vi dina synpunkter.

Så här ser Stockholms tunnelbanekarta ut år 
2025! Det är framför allt den Blå linjen som  
ska byggas ut, men mellan Odenplan och 
Arenastaden byggs också den helt nya Gula 
linjen. Hagsätralinjen byter färg när den ansluter 
till nybyggda Blå linjen vid Sockenplan och vidare 
mot Gullmarsplan-Sofia-Kungsträdgården. 
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Utredning 
pågår om ny 
sträckning och 
stationer

Öppet hus

14 april
Akalla Grundskola,  
Mariehamnsgatan 3-5

20 april
Flottiljen, 
Korpralsvägen 53-55, 
Barkarby


