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Nu bygger vi ut Blå linje 
från Kungsträdgården

nyatunnelbanan.se
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Välkommen  
till vårt digitala  

informationsmöte!

Den 30 september  
klockan 19.00 på   

nyatunnelbanan.se

http://nyatunnelbanan.se
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Nu börjar vi arbeta  
på Blasieholmen

I april 2020 sprängde vi den första salvan för 
Blå linje på Södermalm. Nu ska vi börja bygga 
spår- och servicetunnlar från Kungsträd-
gården, under Blasieholmen, mot Södermalm. 
I och med det blir Kungsträdgården inte längre 
en slutstation, utan startpunkten för utbygg-
naden av Blå linje till Nacka och Söderort.  
Trafikstarten är planerad till år 2030.  

Arbetstunnel från förr tas i bruk 

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i  
olika etapper från 1930-talet till 1970-talet. 
1977 stod Kungsträdgårdens station klar och 
under Blasieholmen sprängde man stick spår 
ett par hundra meter för framtidens  
eventuella utbyggnad av tunnelbanan. Det är 
de  spåren som nu ska förlängas och bli en helt 
ny resväg under Södermalm. 

Arbetstunneln från förra gången tunnel-
banan byggdes ut kommer till användning på 

nytt och under cirka 3 år kommer bergmassor 
från bygget att transporeras den här vägen. 
Därefter används arbetstunneln för att  
transportera material och personal. 

Vardagslivet ska fungera

Det kommer att märkas när vi bygger, men  
vi planerar noggrant för att vardags- och  
arbetslivet ska fungera. Vi informerar regel-
bundet och du kan alltid hitta senaste nytt om 
våra arbeten på nyatunnelbanan.se  
 

 

Andreas Burghauser
Projektchef, Blå linje till Södermalm

Hej! Jag är projektchef för utbyggnaden av Blå linje till 
Södermalm och Hammarby Sjöstad. Vi bygger ut tunnel- 
banan så att avstånden blir mindre, när Stockholm blir större. 

”Kungsträdgården 
blir inte längre en 
slutstation, utan 
startpunkten för  
utbyggnaden av  

Blå linje ”

Så här arbetar vi under dig
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I september kommer vår entreprenör 
OHLA att börja ställa i ordning sitt 
arbetsområde på Blasieholmen.  
De ska bygga cirka 1,4 kilometer 
spår- och servicetunnlar från 
Kungsträdgårdens tunnelbane-
station, i riktning mot den nya 
stationen Sofia på Södermalm. 

När arbetsområdet är färdigt ska den 
gamla arbetstunneln på Blasieholmen 
öppnas. Arbetet består av att ta bort 
schaktmassor och en betongplugg som 
täppt igen öppningen till arbetstunneln.

Därefter ska cirka 6 meter långa  
betongpluggar gjutas mot tunnelbane-

stationen i Kungsträdgården. Det är en 
säkerhetsågärd för att inte störa trafiken 
när tunnelbanan byggs ut. När pluggarna 
är på plats kan de nya tunnlarna börja 
sprängas ut.

Tunnlarna ska gå under Skeppsholmen 
och strax efter Skeppsholmen kommer 
ett så kallat växelrum att byggas. Det blir 
ett stort utrymme, på cirka 100x30  
meter, där tågen kommer att kunna  
byta spår mellan norr- och södergående  
tunnelrör. 

Så påverkar vi närområdet

Det kommer att märkas när vi bygger, 
men vi planerar noggrant för att var-

dags-och arbetslivet ska fungera. Efter-
som vi bygger tunnlarna under jord från 
en arbetstunnel kommer påverkan på 
omgivningen ovan jord bli mindre.

Stomljud och vibrationer kan kännas 
när vi bygger tunneln, men vi börjar  
bygga cirka 30 meter under jord, vilket 
gör störningarna mindre. 

När vi arbetar i området runt de nya 
pluggarna kan resenärer på station 
Kungsträdgården 
känna av  
våra arbeten.  

Här bygger vi de nya tunnlarna
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Preliminär tidplan
• Arbetsområdet görs i ordning: September 2021

• Öppning av arbetstunneln: September 2021

• Pluggar gjuts mot T-Kungsträdgården: Höst 2021

• Sprängningsarbetet startar: Höst/vinter 2021

• Trafikstart Blå linje till Nacka och Söderort: 2030

Håll dig  
uppdaterad! 

Information om arbetet 
och tidplanen uppdateras 

löpande på:  
nyatunnelbanan.se/
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Alla fastigheter som ligger nära de  
tunnlar som ska byggas besiktigas,  
men för kulturbyggnader  
upprättas även ett kontroll-
program för varje  
byggnad, som utförs  
av antikvarier och  
konservatorer. 

– Vi har skyldighet  
enligt lag att skydda  
kulturbyggnader från 
skada. Det är fastigheter som har  
bevarandestatus, exempelvis ett flertal 
kyrkor och statliga byggnadsminnen,  
berättar Victoria Valdebenito Valle, som 
arbetar med omgivningspåverkan för  
utbyggnaden. 

Många kulturbyggnader på platsen

Inför arbetet med förlängningen av  
tunnelbanan har det pågått ett omfattan-
de arbete att besikta de många kultur-

byggnader som finns på Blasieholmen.  
Några av de mer välkända fastigheterna 
är Frimurarnas stamhus Bååtska Palatset  

från 1669 och Grand Hôtel, där den 
äldsta delen byggdes år 1874.  
Under besiktningen tittar vi på 
skicket på alla olika delar av 
fastigheten. 

– Vi tittar på olika material som 
gamla tapeter, originalmålningar, 
stuckaturer och takkonstruktioner, 

allt som är kulturhistoriskt värdefullt,  
säger Victoria Valdebenito Valle.

Mätning av sprickor

För att mäta hur mycket byggnaden  
påverkas av vibrationer, monteras olika 
typer av mätare ut, som är speciellt  
anpassade för kulturmiljöer. Sprickor och 
skador fotograferas och dokumenteras, 
sprickviddsmätare monteras för att mäta 
eventuella förändringar. 

– Vissa sprickor ändrar sig i storlek och 
utbredning med årstidsväxlingar.  
Genom mätningarna före arbetena  
påbörjas får vi en uppfattning om vad som 
är normalt i varje enskilt fall, förklarar 
Victoria Valdebenito Valle. 

Hur mätarna monteras är också viktigt 
för att bevara den känsliga miljön.  
Mätarna kan till exempel fästas med ett 
kitt som inte förstör ytmaterialet. 

Mer aktuellt efter Klarakvarteren

Kulturbyggnader har inte alltid uppmärk-
sammats och hanterats på samma sätt 
som i dag. Dagens standard för hur man 
arbetar med att skydda kulturbyggnader 
tillkom i samband med bygget av City-
banan, berättar Victoria Valdebenito  
Valle, som själv var med i det arbetet. 

– Efter att Klarakvarteren revs,  
under 1960- och 1970-talet, har de här  
frågorna blivit allt mer aktuella. Efter det 
började man arbeta med att klassificera 
byggnaders kulturhistoriska värden och 
bevarandestatus. I dag är det ju en själv-
klarhet att vi ska bevara det som tillhör 
historien. 

På Blasieholmen finns äldre kulturbyggnader och kyrkor. 
Här gäller det att gå varsamt fram och anpassa arbetet för 
att inte skada fastigheterna. 

Besiktning av fastigheter
Innan våra arbeten startar besiktar vi 
byggnader och anläggningar som finns i 
närheten. Boende, verksamheter och 
fastighetsägare kontaktas av en 
besiktningsfirma i god tid innan. När 
våra arbeten är avslutade görs en 
efterbesiktning. 

Vibrationsmätningar 
Vi mäter kontinuerligt vibrationer i 
kringliggande byggnader och 
anläggningar vid våra arbetsplatser   
och utefter tunneldrivningen för att 
säkerställa 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. Läs om vår miljödom på 
nyatunnelbanan.se.

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

Varsamt arbete skyddar   värdefulla byggnader 

Victoria Valdebenito Valle

På en av gipsänglarna i taket på Grand Hôtel 
sitter en vibrationsmätare monterad. 

På Blasieholmen finns det många kulturbyggnader. Här behöver arbetet med tunnelbanan gå extra varsamt fram. 

Så håller vi koll 
Så här arbetar vi för att hålla koll på hur våra arbeten påverkar omgivningen. 
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Foto: Danish Saroe/Region Stockholm

Ditt eget ansvar
Tänk på att du själv ansvarar för att 
kontrollera tavlor, lampor, hyllor och 
annat som är monterat i tak och väggar. 
Även lösa föremål i exempelvis vitrinskåp 
kan flytta sig eller i värsta fall ramla ned. 
Se till att ställa glasen på något som 
hindrar att de flyttar sig, exempelvis ett 
gummiunderlägg.



14 15

På vår webbplats nyatunnelbanan.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. Du kan också få information på 
flera andra sätt:

Här hittar du mer information

7

Kontakta oss!

Sms-information

Vi har två typer av sms-tjänster. Informationen vi skickar  
ut går även att få som ett uppläst meddelande till din fasta 
telefon. Mer information finns på vår webbplats. 
 
Bygginformation 
Innan vi börjar arbeta och när vi gör särskilt störande  
arbeten skickar vi ut sms till telefonnummer registrerade  
i ett visst område. Du kan både registrera och avregistrera 
ditt telefonnummer på vår webbplats. 

Sprängvarning 
Om du vill veta när vi ska spränga kan du anmäla ditt  
telefonnummer.  

 

SL Kundtjänst
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.

Nyhetsbrev till din e-post
Nyfiken på Blå linje till Barkarby eller tunnelbanan till  
Arenastaden? Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev  
som handlar om alla delar av utbyggnaden med e-post. 
Du registrerar dig på vår webbplats.

Filmer på Youtube
Se filmerna om utbyggnaden på vår Youtube-kanal  
youtube.com/nyatunnelbanan

Nyhetsbrev i brevlådan
Du som bor eller arbetar nära våra arbeten får ett nyhets- 
brev hem i brevlådan minst två gånger om året. Alla  
nyhetsbrev finns att läsa i efterhand på vår webbplats. 

Facebook
Följ utbyggnaden på vår Facebooksida Nya tunnelbanan, 
Region Stockholm. Här vänder vi oss främst till alla som 
bor eller jobbar där tunnelbanan byggs ut.

Välkommen på digitalt
informationsmöte

På grund av Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer kommer mötet att 
hållas digitalt. Vi berättar om våra 
kommande arbeten, hur de kan påverka 
omgivningen och visar bilder på den  
planerade utbyggnaden. 

Så gör du för att delta 
Anslut med hjälp av en länk som publiceras 
på nyatunnelbanan.se och på Facebook i 
mitten av september – håll utkik! Har du 

inte möjlighet att delta kommer  
presentationen även att finnas tillgänglig  
i efterhand på nyatunnelbanan.se.

Ställ dina frågor i förväg
I samband med att vi publicerar länken till
det digitala mötet, finns möjlighet att ställa 
frågor om projektet till oss. Vi kommer att 
besvara så många frågor som möjligt 
under presentationen!

Den 30 september klockan 19.00 bjuder vi in till ett 
informationsmöte om våra arbeten på Blasieholmen.

Tyck till!
Dina synpunkter är viktiga för oss! 

Du kan när du vill tycka till om  
arbetet med Blå linje till Södermalm 

och Hammarby Sjöstad.

http://nyatunnelbanan.se
http://youtube.com/nyatunnelbanan
https://www.facebook.com/nyatunnelbanan
https://www.facebook.com/nyatunnelbanan
http://nyatunnelbanan.se
http://nyatunnelbanan.se
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Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Nu bygger vi ut tunnelbanan så att avstånden blir 
mindre när Stockholm blir större. Det behövs för 
att många nya bostäder med bra kommunikationer 
ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och 

Stockholm. Satsningen görs gemensamt av 
Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka 
kommun, Solna stad, Stockholms stad och 
Trafikverket.

Vi gör avstånden mindre när Stockholm blir större
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