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Nu börjar vi bygga  
tunnelbana nära dig

nyatunnelbanan.sll.se

Nya tunnelbanan informerar JULI 2020

Information om våra arbeten vid Sockenplan
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Nu börjar en längre resa 
mot kortare restider

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 an-
sluter sedan befintliga spår norr om station 
Sockenplan. 

Det märks när vi bygger 
Nya tunnelbanan ska gå helt under jord och 
därför behöver vi borra och spränga i berg. 
Det kommer att märkas när vi bygger, men 
inte överallt och inte hela tiden. 

Vid Sockenplan bygger vi en spår- och 
servicetunnel. De första dryga två åren blir 
vår huvudsakliga arbetsplats grusplanen 
och parkeringen ner till Palmfeltsvägen 
utanför Enskede gårds gymnasium. Under 
augusti påbörjar vi våra första arbeten vid 
Sockenplan. Vi börjar med att stängsla in 
arbetsområdet. 

Under hösten kommer en ny utfart från 
området ut på Enskedevägen att komma på 
plats. På kommande sidor berättar vi mer 
om vad vi ska göra och hur det kan påverka 
närområdet. 

Vardagslivet ska fungera 
Det kommer att märkas när vi bygger men 
vi planerar noga för att vardagslivet ska 
fungera under hela byggtiden. Vi informerar 
regelbundet och du kan alltid hitta senaste 
nytt om våra arbeten på vår webb: 
nyatunnelbanan.sll.se/soderort-arbeten.

Med vänliga hälsningar,

Anna Sandahl
projektchef  
Blå linje till Söderort

Hej! Jag är projektchef för utbyggnaden av Blå linje i Söderort. 
Snart börjar vi arbeta i ditt område.

”Vardagslivet ska 
fungera för dig 
och alla andra 
medan vi bygger”
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Resa under vatten

Blå linje byggs i berg under 
bland annat Saltsjön och 

Hammarby kanal. Plattformen 
vid Gullmarsplan kommer 

att ligga cirka 70 meter 
under markytan och nås med 

snabbgående hissar.
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Här arbetar vi nära dig
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Vid Enskede gårds gymnasium 
har vi vårt huvudsakliga 
arbetsområde.

Under augusti börjar vi hägna in 
området med plank och stängsel och 
ställa i ordning arbetsplatsen. Under 
samma period som dessa arbeten 
utförs kommer även spont- och 
jordschaktsarbeten 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. 
Palmfeltsvägen, som går igenom 
etableringsytan, kommer att hållas 
öppen under hela byggskedet, men 
kommer att ledas om och så 

småningom få ett nytt permanent läge. 
Under hela byggperioden säkerställs 
även framkomlighet för gång- och 
cykeltrafikanter. Vid vissa arbeten, tex. 
byggnation av plank och utfart, 
kommer gång- och cykelvägar 
temporärt att behöva ledas om.

Borrning och sprängning
För att kunna utföra gropen och säkra 
kringliggande mark, behöver vi utföra 
spontarbeten. 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 mot 
Slakthusområdet.

Nästa etapp
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 grund-
förstärkning kommer då att utföras. 

Mot slutet av tunnelbanans 
utbyggnad vid år 2030 kommer 
arbeten på gröna linjens befintliga 
banvall att utföras.
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Det märks när vi bygger
Så här arbetar vi för att hålla koll på hur våra arbeten påverkar omgivningen.

Besiktning av fastigheter
Innan våra arbeten startar besiktigar vi 
byggnader och anläggningar som finns  
i närheten. Verksamheter, boende och 
fastighetsägare kontaktas av en besikt-
ningsman i god tid innan vi börjar arbeta. 
När våra arbeten är avslutade gör vi en 
efterbesiktning för att kontrollera att våra 
arbeten inte har orsakat några skador. 

Vibrationsmätningar
Vi mäter kontinuerligt vibrationer i kring-
liggande byggnader och anläggningar för 
att vara säkra på att våra arbeten inte har 
någon negativ påverkan. 

 

Bullermätningar
Vår miljödom reglerar hur mycket vi  
får låta när vi bygger under olika tider på 
dygnet. Vi utför bullermätningar under 
hela byggtiden för att kontrollera hur 
mycket arbetet låter. 

Kontroll av  
grundvattennivån
Med regelbundna mätningar av grund-
vattennivån kan vi upptäcka förändringar 
tidigt och sätta in åtgärder direkt. Då  
begränsas påverkan på omgivningen till 
ett minimum. Till exempel kan vi tillföra 
nytt grundvatten, genom så kallad  
infiltration. 

Om du blir störd
Vi arbetar för att vardagslivet ska 
fungera under hela byggtiden, 
men tidvis kommer vi att störa. 
Om vi riskerar att överskrida våra 
bullervillkor* kommer du att bli 
erbjuden tillfällig vistelse under 
den tid störningen pågår.

Den tillfälliga vistelsen är ett  
komplement till din bostad och 
berör i första hand dig som är 
hemma på dagarna eller har  
särskilda behov.

*Läs mer på vår webbplats.

Informationsmöte

Välkommen till digitalt informationsmöte 
24 augusti kl 18.00 då vi berättar mer 
om våra arbeten vid Sockenplan. För att 
delta, gå in och följ instruktionerna på
nyatunnelbanan.sll.se/soderort-arbeten. 

Här hittar du mer information

På vår webbplats nyatunnelbanan.sll.se 
har vi samlat all information om tunnel-
banans utbyggnad. Här kan du titta på 
kartor över utbyggnaden, läsa aktuella 
nyheter och se var vi arbetar just nu. 
Du hittar oss också i sociala medier.

Kontakta oss

Vill du ställa en fråga? SL Kundtjänst 
svarar dygnet runt, årets alla dagar. Fyll i 
kontaktformuläret på vår webbplats eller 
ring 08-600 10 00. 

 

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