
Nyfiken på hur många rätt du hade? Svaren hittar du på nyatunnelbanan.se/tipspromenad. 

 

TIPSPROMENAD – VUXNA 
Psst – leta efter svaren på nyatunnelbanan.se…. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. I hur många kommuner byggs tunnelbanan ut? 

a) 2  b) 4 c) 3 

 

2. Hur många nya stationer blir det på Söderortsgrenen mellan 

Kungsträdgården och Sockenplan? 

a) 3  b) 5         c) 7 

 

3. Hur många uppgångar får den nya stationen Slakthusområdet? 

a) 1  b) 5         c) 2 

 

4. Vilken ny station blir en av världens djupaste stationer, ca 100 meter? 

a) Sickla b) Sofia         c) Arenastaden 

 

5. De nya stationerna kommer få konstnärlig utsmyckning. Vilket djur 

utmärker station Nacka? 

a) Tiger b) Apa           c) Elefant 

 

6. När vi börjar spränga kan du få en förvarning i mobilen. Hur lång tid 

innan? 

a) 60 min b) 10 min           c) 30 min 

 

7. När tunnelbanan är klar byter Hagsätragrenen färg, till vilken då? 

a) gul b) röd           c) blå 

 

8. Varför blir det snabbhissar vid vissa stationer i stället för rulltrappor? 

a) För att det ska gå snabbare att komma till/från plattformen 

b) För att det är enklare att bygga 

c) Det får plats fler personer i en snabbhiss än i en rulltrappa 

 

9. Hur många nya stationer planeras att byggas just nu? 

a) 20 b) 18            c) 32 

 

10. När ska utbyggnaden av Blå linje till Söderort vara klar? 

b) 2030 b) 2035          c) 2025 



Nyfiken på hur många rätt du hade? Svaren hittar du på nyatunnelbanan.se/tipspromenad. 

 

TIPSPROMENAD – BARN 
Psst, har du sett filmen Bygga tunnel för barn på YouTube? Den finns i vår kanal Nya tunnelbanan 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Hur många färger finns det på nuvarande tunnelbanelinjer? 

a) 3   b)13  c) 9 

 

2. Vad har man på huvudet när man jobbar i en tunnel? 

a) hatt  b) hjälm  c) mössa 

 

3. Hur många stationer finns det i tunnelbanan just nu? 

a) 3  b) 100  c) 1000 

 

4. Vad heter den maskin man borrar hål med innan man spränger? 

a) borrtåg  b) borrigg  c) borra-borra 

 

5. När man har sprängt behöver man köra bort allt berg. Vilket fordon 

används då? 

a) Racerbil  b) traktor  c) lastbil 

 

6. För att få vistas där man bygger måste man ha särskilda kläder på sig, 

vad heter de? 

a) varselkläder  b) gulkläder c) jobbarkläder 

 

7. Vi har frågat barn och unga vad de tycker är viktigt när vi bygger 

tunnelbanan. Vad tror du var viktigast? 

a) Rent och fint på stationen b) att man får äta på tåget 

 c) att det finns en klocka på stationen 

 

8. Innan man spränger ut tunnlarna som tågen ska köra i måste man göra 

andra tunnlar, vad heter de? 

a) arbetstunnlar b) biltunnlar c) jordtunnlar 

 

9. Vad heter Stockholms största tunnelbanestation? 

a) Sockenplan  b) Göteborg  c) T-centralen 

 

10.  Det tar tid att bygga ny tunnelbana, hur lång tid? 

a) 1 år  b) 10 år  c) 500 år  


