
nyatunnelbanan.sll.se

 

Utbyggd depå i Högdalen
 Information från nya tunnelbanan. Augusti 2020

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.

LÄS MER

Digitalt nyhetsbrev 
Håll koll på de senaste nyheterna!  

Anmäl dig på vår webbplats.

Aktuella arbeten
Läs mer om alla pågående arbeten 

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

Vi finns på 
Facebook!
Du kan följa  
utbyggnaden  
på vår Facebook- 
sida Nya tunnelbanan, Region 
Stockholm. Här vänder vi oss 
främst till alla om bor eller jobbar 
nära där tunnelbanan byggs ut.

När utbyggnaden av tunnelbanan är klar 
blir det fler tåg som behöver städas, under-
hållas och parkeras på nätterna. Därför 
bygger vi ut depån i Högdalen och bygger 
en ny anslutning till Gröna linjen.

Sedan det förra nyhetsbrevet har vi läm-
nat in en färdig järnvägsplan till länssty-
relsen för godkännande, innan den kan 
lämnas vidare till Trafikverket. Det är i 
järnvägsplanen som vi beskriver vad och 
var vi ska bygga, hur vi påverkar miljön 
och vilka markanspråk som krävs.

Förberedande arbeten
Söder om Högdalsdepån förbereds just nu 
marken för en utvidgning av spårområdet. 
I slänten mot återvinningscentralen och 
kraftvärmeverket sätter vi en spont för att 

förstärka berget. Vi 
har även upptäckt 
jätteloka i områ-
det, en invasiv 
växt som kräver 
särskild hante-
ring. Mer om det 
på sidan 2.

– Det är väldigt roligt 
att det händer så myck-
et just nu. Vi har flera pågående upphand-
lingar och framåt hösten hoppas vi ha för-
sta entreprenaden för våra nya depå- 
byggnader på plats. Det är en väldigt 
spännande period vi går in i, säger 
projektchef Marie Fredell.

Läs senaste nytt 
från Depån!
Det förberedande arbetet med utbyggnaden av Högdals-
depån fortsätter. Järnvägsplanen har skickats in för 
godkännande och på plats händer en hel del.  

När depån i Högdalen ska byggas ut byggs även en ny tunnel till Gröna linjens Fastagren. Så här ser planerna ut. 
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Region Stockholm tar till 
särskilda åtgärder för att 
stoppa spridningen av den 
invasiva växten jätteloka.

Tunnelbanedepån i Högdalen kommer 
bland annat att utvidgas söderut och när 
Stockholms stad inventerade området 
påträffades jättelokor. Jättelokan är en 
flockblommig växt som är listad som 
invasiv art av EU, och kräver därför 
särskild behandling.

Jord bidrar till forskning

När man gräver bort mark där jättelokan 
växer så behöver jorden hanteras varsamt 
för att växten inte ska sprida sig vidare. 
Jord från depåområdet kommer att tas om 
hand och ingå i ett nationellt forsknings-
projekt. Ett annat sätt att angripa jättelo-
kan är att skära ned dem.

– Vi tar ned jättelokorna med lie innan de 
hinner gå upp i blom och sprida sina frön. 
Varje jätteloka kan ge upp till 50 000 frön 
och fröna kan överleva i jorden så länge som 
10 år, berättar Sebastian Olsson som är 
trädgårdsmästare och arbetar med jättelo-
kan på uppdrag av Region Stockholm.

Skadlig för natur och människor

Jättelokan som ofta blir två till tre meter 
hög utgör ett hot mot den biologiska mång-

falden. De stora bladen skymmer solen för 
annan vegetation och jättelokan konkur-
rerar ofta ut växer i sin närhet. Jättelokan 
kan också vara skadlig för människor.

 

Växtsaften innehåller nämligen furoku-
marin, ett ämne som när det reagerar med 
solljus kan irritera huden och lämna be-
stående ärr.

– Jättelokan är giftigt fototoxisk. Om 
man går igenom ett sådant här parti och är 
barbent så kan man få brännblåsor på hu-
den. Växten har små spröt som bryts av 
och irriterar. Och är man känslig så blir det 
inte bra, säger Sebastian Olsson.

För att skydda grodor och andra djur 
som övervintrar intill Örbyleden 
sätter regionen upp groddjursstäng-
sel runt ett planerat arbetsområde.

Gökdalen, sydöst om Högdalen, är södra 
Stockholms största våtmarksområde och 
en populär lekplats för bland annat åker-
groda, vanlig groda och mindre vattensa-
lamander.

Framåt årsskiftet kommer arbetet med 
att bygga ut Högdalsdepån med en spår-
tunnel att sätta igång intill Örbyleden.

– När vi undersökte vårt planerade ar-
betsområde så hittade vi grodor, vattensa-
lamandrar och deras övervintringsplatser. 
Alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige 
och för att skydda dem kommer vi sätta upp 
groddjursstängsel för att de inte ska kom-
mer in på området, säger Kristina Emils-
son, hållbarhetshandläggare  för depån.

Det 50 centimeter höga stängslet monte-
ras i juli när djuren fortfarande är vid sina 
lekplatser. När de sen återvänder för sin vin-
terdvala kommer de istället få välja andra 
platser i området, vilket det finns gott om.

– När arbetet är avslutat kommer vi att 
återställa miljön och göra den tillgänglig 
för de djur som önskar övervintra där, sä-
ger Kristina Emilsson.

Särskilda åtgärder mot  
den invasiva jättelokan

Grodor 
får skydd

Långsiktigt arbete. ”Vi tar ned jättelokorna med lie innan de hinner gå upp i blom, säger Sebastian Olsson. 

Skyddsvärd. Åkergrodan är en av de arter som 
ska fås att undvika ett kommande arbetsområde. 

”Jättelokan är giftigt  
fototoxisk. Den kan ge 
brännblåsor på huden”
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”Det är häftigt att arbetet 
fortsätter nu, 43 år senare”

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut  
i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

1977 stod Kungsträdgårdens station klar 
och ut under Blasieholmen sprängde man 
stickspår ett par hundra meter. Det är de 
som nu ska förlängas och bli en helt ny 
nord-sydlig förbindelse, parallell med den 
gröna linjen under Södermalm.

Började som 20-åring

Sten Nilsson var en av de som arbetade 
med Blå linjen.

–Det är häftigt att allas vårt arbete fort-
sätter nu, 43 år senare. Redan från början 
var ju tanken att banan skulle kunna fort-
sätta söderut och till Nacka, säger Sten 

Nilsson, som sedan några år är pensio-
när. 

Han började arbeta med tunnelbanan 
redan som 20-åring.

– Jag arbetade bland annat som utsätta-
re, vilket innebar att jag på kvällar och nät-
ter gick ner till fronten av tunnlarna och 
markerade på berget var man skulle borra 
dagen därpå, utifrån ingenjörernas beräk-
ningar. 

– De första åren, på 60-talet, var det 
handhållna borrar som användes,  
men 1968 fick vi en av de första större  
maskinerna som användes till borrningar. 
Det blev en stor förbättring, säger Sten  
Nilsson. 

Vatten läckte in

Tunnlarna var mörka och 
blöta, och när man sprängde 
ut Kungsträdgårdens  
station kom man in i ett 
spricksystem med mycket 
vatten. Vattenmängderna 

som rann ner i tunneln var så stora att ar-
betet fick pausas under flera månader. 

– Redan då hade man ventilations- 
trummor som blåste ner frisk luft i tunnlar-
na, och lastbilarna kördes på en speciell 
sorts diesel för att luften under mark skulle 
vara så bra som möjligt, minns Sten Nilsson.

Då var de som byggde tunnlar och 
schakt anställda av Stockholms stad.

– Vi lämnade över utrymmena till SL 
som lade spår och byggde rulltrappor.

Se fler historiska bilder från  
tunnelbanan på stockholmskallan.se

1966. Byggstarten för arbetstunneln på Blasieholmen inför byggandet av Kungsträdgårdens station.  
Nu kommer samma arbetstunnel till användning igen. 

Under jord. Tunnlarna under Kungsträdgården 
var mörka och blöta, men hade ventilation. 

Starkare berg. Innan man spränger tunnlar fylls sprickor med betong, så kallad injektering. På Sten 
Nilssons tid gjordes det för hand. 

Innan tunneln. Arbete med schaktet ner i berget, till 
det som blir tunnelöppningen.

Sten Nilsson

Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. 
Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.
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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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Framtidens tunnelbanekarta

Här kan du få mer information

Kontakta oss
Om du upplever problem eller störningar 
så vill vi gärna veta det. Du är alltid  
välkommen att kontakta oss med frågor 
eller synpunkter. 

Sms inför varje sprängning
Om du vill veta när vi ska spränga kan  
du anmäla ditt telefonnummer.  
Vi skickar också ut sms med information 
om arbetet. Läs mer på vår webb.

Så når du oss
SL Kundtjänst finns tillgängliga dygnet  
runt, årets alla dagar. Fyll i formuläret på 
nyatunnelbanan.sll.se eller ring  
08-600 10 00.

Sociala kanaler
Följ Nya tunnelbanan, Region Stockholm  
på Facebook, Youtube, Twitter och Linkedin.

På nyatunnelbanan.sll.se har vi samlat all information om tunnelbanans utbyggnad. 
Här kan du titta på kartor, läsa aktuella nyheter och se var vi arbetar just nu. 


