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Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Blå linje till Söderort 
      

BREV 
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Diarienummer 
2020–0725 

  

Nu börjar vi bygga tunnelbana nära dig 
 
Information om vad som sker i närområdet och erbjudande om besiktning av din fastighet 
(se nästa sida). 

Tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Blå linje 
från Kungsträdgården via Sofia fortsätter i en gren till Gullmarsplan och vidare söderut. En ny 
underjordisk station i Slakthusområdet ersätter stationerna Globen och Enskede gård. 
Tunnelbanan ansluter sedan befintliga spår norr om station Sockenplan. 

Information om våra arbeten i ditt närområde 
Under sommaren till tidig höst påbörjar vi våra första arbeten vid Sockenplan. De första dryga 
två åren blir vår huvudsakliga arbetsplats grusplanen och parkeringen ner till Palmfeltsvägen 
utanför Enskede gårds gymnasium.  

De första förberedande arbetena som utförs under sommaren och hösten är att sätta plank och 
stängsel runt vårt arbetsområde (gul yta på bilden nedan). Under hösten kommer en ny utfart 
från området ut på Enskedevägen att komma på plats. Utfarten kommer att vara placerad strax 
norr om korsningen Enskedevägen/Palmfeltsvägen. 

Under samma period som de förberedande arbetena utförs kommer även spont- och jordschakt-
arbeten att påbörjas. Dessa arbeten kommer att pågå under ungefär ett års tid och bestå av att vi 
utför en stor grop i marken. Gropen kommer att breda ut sig över stora delar av vårt inhägnade 
område. För att kunna utföra gropen och säkra kringliggande mark behöver vi utföra spont- 
arbeten. Spontningen sker genom att rör och bräder av stål borras eller vibreras ner i marken till 
berg. För att gropen ska bli tillräckligt djup kommer vi även att spränga berg inom samma  
område som jordschakten. Bergsprängningsarbeten i gropen kommer framförallt att utföras  
under 2021. Efter omkring ett års arbeten med jord- och bergschakt i gropen fortsätter 
bergsprängningsarbetena  under mark, norrut.  
Dessa undermarksarbeten skapar utrymmet för den kommande tunnelbanan mot Slakthusområdet. 
 
Längre fram i tiden, om cirka tre år, kommer arbeten att påbörjas söder om Palmfeltsvägen. 
Markarbeten, jord- och bergschakt (genom spontning och delvis sprängning) och 
grundförstärkning kommer då att utföras.  
 
Mot slutet av tunnelbanans utbyggnad vid år 2030 kommer arbeten på gröna linjens befintliga 
banvall att utföras. 
 
Under hela byggperioden säkerställs framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Vid vissa 
arbeten, tex. byggnation av plank och utfart, kommer gång- och cykelvägar temporärt att 
behöva ledas om. Detta aviseras med omledningsskyltar för temporär färdväg. 
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Karta över arbetsområde och besiktningsområde 

 

 
 
 
Besiktning 
Du som får det här brevet erbjuds besiktning i samband med att vi börjar bygga ut 
tunnelbanans blå linje till Söderort. Vi arbetar för att påverkan på byggnader och andra 
anläggningar ska bli så liten som möjligt när vi bygger ut tunnelbanan. I förebyggande syfte 
besiktas därför alla byggnader och anläggningar som ligger inom 50 meter från våra 
vibrationsalstrande arbeten. För byggnader som står på lera är besiktningsområdet 100 meter. 
Det är mycket ovanligt att det uppstår skador på byggnader i samband med tunnelarbeten. 
 
Du blir kontaktad 
Besiktningen utförs av företaget Bergsäker AB på uppdrag av Region Stockholms förvaltning 
för utbyggd tunnelbana. Från och med augusti kan du bli kontaktad av Bergsäker AB för att 
dessa ska få tillträde och kunna genomföra besiktningarna. Besiktningarna sker på dagtid och 
besiktningspersonalen bär alltid synlig legitimation.  
 



 
 

3 (3) 

 BREV 

2020-06-25 

Diarienummer 

2020–0725 

 

Fastigheterna besiktas vid olika tidpunkter. Besiktningsarbetet pågår mellan augusti och 
december. Bli inte orolig om din granne blivit kontaktad men inte du. Vi planerar för varje 
enskild fastighets olika förutsättningar. 
 
Så går besiktningen till 
Besiktningspersonalen dokumenterar byggnadens skick i ett protokoll och undersöker om det 
finns vibrationskänslig utrustning eller interiör att ta hänsyn till. Besiktningsprotokoll skickas 
till fastighetsägaren. 
 
På vissa byggnader nära våra byggarbeten monteras instrument för att kunna mäta vibrationer 
kontinuerligt. På så vis kan vi kontrollera och följa upp att våra arbeten inte orsakar några 
skador. När våra arbeten är avslutade görs en efterbesiktning. 
 
Vad kan du göra själv? 
När vi utför sprängningar uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. 
Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Gå även igenom föremål 
på väggar och tak såsom tavlor, speglar, lampor och hyllor. Kontrollera att de är monterade 
med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. Tavlor och speglar som har hängt uppe 
under en lång tid kan ha utslitna eller sköra upphängningssnören. Om du har vitrinskåp finns 
det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis 
gummiunderlägg.  
 
Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något 
sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten.  
 
Har du frågor om besiktningen, kontakta Bergsäker AB: nyatunnelbanan@bergsaker.se. 
Telefon 08-410 112 80 vardagar mellan 13:00-15:00 
  

Här hittar du mer information 
 
På vår webbplats nyatunnelbanan.sll.se har vi samlat all information om tunnelbanans 
utbyggnad. Här kan du titta på kartor över utbyggnaden, läsa aktuella nyheter och se var vi 
arbetar just nu på nyatunnelbanan.sll.se/sv/soderort-arbeten. 
 
Efter sommaren planeras ett digitalt informationsmöte. Vi kallar via brev i brevlådan och i 
våra andra kanaler. 
 
Sms 
Vi använder sms för att informera närområdet innan vi börjar arbeta. För den här typen av 
sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner  
blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är 
knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av 
informations-sms, detta görs på nyatunnelbanan.servicevarning.se.  
 
Frågor? 
Övriga frågor om tunnelbanans utbyggnad besvaras av SL Kundtjänst dygnet runt.  
Ring 08-600 10 00 eller fyll i kontaktformuläret på nyatunnelbanan.sll.se. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Nya tunnelbanan 
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