
 

Region Stockholm 

Box 22550 

104 22 Stockholm 

 

Telefon: 08-737 25 00 

E-post: nyatunnelbanan@sll.se 

www.nyatunnelbanan.sll.se 

Säte: Stockholm 

Org.nr: 232100-0016 

 

    

 

1 (4) 

 
  

Förvaltning för utbyggd tunnelbana 

Blå linje till Söderort 

      

BREV 

2021-09-06 

Diarienummer 

2021–0893 

 

 

 

 

Information om tunnelbanans arbeten 
 

Arbetet med att bygga ut tunnelbanans Blå linje till Hagsätra fortsätter vid Sockenplan. Med det 

här brevet vill vi berätta vad vi gjort hittills och förtydliga hur våra kommande arbeten kan 

komma att påverka dig. 

 

Som du säkert känner till kommer utbyggnaden av tunnelbanan att ta cirka 10 år. Byggtiden 

vittnar om vilket stort och komplext arbete vi har framför oss. Arbetet med borrningar och 

sprängningar planeras pågå ett antal år framöver innan de tystare arbetena tar vid. Däremot 

kommer vi inte att borra och spränga på samma plats hela tiden eftersom vi successivt arbetar 

oss framåt under marken.  

 

Kommande arbeten 

Vid vårt arbetsområde nedanför Enskede Gårds gymnasium har vi under vår och sommar tätat 

berg och jord för att minska risken för grundvattenavsänkningar i området när vi under hösten 

börjar spränga. Under augusti har vi genomfört undersökningar för att ta reda på hur väl dessa 

tätningsarbeten har lyckats. Resultatet visar att vi har en tillräckligt tät konstruktion för att 

kunna fortsätta med kommande arbeten. 

 

Med start i september börjar vi rensa arbetsområdet på jord för att frilägga berg. Därefter borrar 

vi många hål i berget. Hålen använder vi dels för att förstärka de delar av berget som inte ska 

sprängas bort, dels för att placera de sprängladdningar som, när de skjuts av, gör att berget 

sönderdelas till sprängsten.  

Inom området ska vi skapa en stor grop där vi kommer att bygga en betongtunnel för de 

framtida tågen att åka i. Vi kommer i gropen även att bygga en transportväg för in- och 

uttransport av bergmassor och byggnadsmaterial. I och med arbetena kommer det luftburna 

ljudet att fortsätta under hösten. Det kan även förekomma stomljud. Under hela hösten och 

även nästkommande vår, parallellt med att vi spränger för gropen, kommer vi även utföra 

borrningsarbeten. Sprängning för spårtunneln mot Slakthusområdet börjar preliminärt vid 

årsskiftet 2021/22.  

 

Vi börjar spränga ovan jord och de första sprängningarna hörs mest. Då ska vi ta oss igenom en 

kompakt yta och ljudet studsar och kan höras flera hundra meter bort. Vissa upplever det som 

en ljudvåg som känns i kroppen och tycker det är obehagligt. Kroppen är mycket känsligare än 

våra byggnader, därför är det vanligt att känna oro när det skakar till i berget. Men det är ingen 

fara. Vi mäter kontinuerligt vår påverkan på omkringliggande fastigheter.  
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Prata gärna med ditt barn om dessa ljud som kan uppstå, så är de förberedda. Ju längre in i 

berget vi kommer desto mindre låter det. Vill du veta när vi spränger kan du få ett spräng-sms 

30 min innan. Anmäl dig på nyatunnelbanan.se/sms-information. 

 

Miljödom och samråd vid risk för överskridanden 

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer att innebära störningar och sommarens arbeten har varit 

störande för en del närboende. Många har haft fönster öppna i sommar och då låter ljuden 

givetvis mer. Vårt arbetsområde är en stor vid öppen plats vilket gör det svårt att ljuddämpa. Vi 

har placerat ut skyddsmattor och containrar för att minska ljuden och i den mån det går arbetar 

vi med bullerdämpade maskiner.  

 

Vårt arbete styrs av riktvärden för olika typer av buller.1. Ibland har vi arbetsmoment som gör att 

vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för hur mycket arbetet får låta, t ex att berget inte beter 

sig enligt våra prognoser eller att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa 

buller. Vi behöver då föra en dialog med tillsynsmyndigheten. 

 

Det finns en skillnad på att överskrida riktvärdena för luftburet buller helgfri mån - fre kl. 07-19 

(kl 07-22 för stomljud) och att överskrida riktvärdena övrig tid.  

Överskridande av riktvärdena helgfri mån-fre kl. 07-19 (kl. 07-22 för stomljud) får ske i samråd 

med tillsynsmyndigheten. Det betyder att vi måste informera dem och föra en dialog vilka 

arbeten vi ska utföra och hur vi planerar att utföra dem. Detta har vi gjort vid ett flertal tillfällen.  

Överskridande annan tid kräver särskilda skäl samt tillsynsmyndighetens godkännande.  

 

Inför dessa överskridanden ser vi över och utför åtgärder för att minska bullret där det är 

ekonomiskt och praktiskt genomförbart. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera 

att vi håller oss inom förväntade bullernivåer helgfria vardagar kl. 07-19 och att vi håller oss 

inom riktvärdena resten av tiden. För övriga tider på dygnet och på helger har vi andra 

riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. 

 

Olika ljud från våra arbeten 

Staden utvecklas successivt och det hörs när vi bygger ut tunnelbanan, både ovan och under 

jord. Dessa ljud blandas med närliggande trafik, lastbilstransporter mm. Det är en del i att bo i 

ett tätbebyggt område.  

Våra arbeten alstrar ljud under och ovan jord. Att borra i berg och knacka bort löst berg är 

exempel på arbetsmoment som skapar ljud under jord, så kallat stomljud. Ljudet av borrning 

kan upplevas som dovt och monotont men även höras ovan jord. När vi borrar för att täta berg 

är det ett moment som kan pågå en hel dag. Till skillnad från när vi borrar hål för sprängsalvor, 

som kan ta några timmar. Själva sprängningen hörs både luftburet buller och som stomljud och 

är en momentan störning på några sekunder vid sprängningstillfället. Hur närområdet 

uppfattar sprängningen beror på om huset är byggt på berg eller lera – berg leder stomljud 

bättre än lera.  

 

____________________________________________________________ 
1 Fastställdes 2019-06-19 av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i mål M 1431–17. Domen finns 

att läsa på nyatunnelbanan.sll.se/nacka-soderort-beslut, se Miljöprövning 2017.   

https://nyatunnelbanan.se/sv/sms-information
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Tillfällig vistelse vid höga bullernivåer och stomljud 

Luftburet buller kan i en del fall begränsas genom att till exempel välja ljuddämpade maskiner 

eller andra avskärmande åtgärder, men kan trots detta i många fall komma att överskrida våra 

riktvärden. Vad gäller stomljud går dessa inte att undvika, ljuden fortplantar sig direkt från 

bullerkällan (maskinen) genom berg och upp i byggnadernas stommar.  

 

Om vi överskrider gränsvärden för luftburet buller och/eller stomljud inomhus kan vi erbjuda 

tillfällig vistelse. Den tillfälliga vistelse som erbjuds kan till exempel vara hotell, lägenhetshotell 

eller kontorshotell. För att tillfällig vistelse ska vara aktuell krävs en längre ihållande störning, 

till exempel från buller som uppstår vid borrning. Sprängningar utgör inte grund för tillfällig 

vistelse eftersom sprängningarna är över på några sekunder vid varje tillfälle. 

 

Erbjudande om tillfällig vistelse för Sockenplan har skickats ut till fastigheter, som baserat på 

prognoser, riskerar eventuella överskridanden. Om du har fått erbjudandet och börjar uppleva 

ihållande störningar som gör att du vill ta del av erbjudandet, kan du kontakta oss genom ett 

formulär på webben: nyatunnelbanan.se/tillfallig-vistelse. Vi kommer då att kontrollera att just 

de ljudnivåer som du upplever överskrider riktvärdena och att du har rätt till tillfällig vistelse. 

Du kan också ringa vår kundtjänst på tel. 08-600 10 00. Den tillfälliga vistelsen är ett 

komplement till din bostad medan störningen pågår. Den är i förstahand till för dig som är 

hemma på dagarna eller har särskilda behov.  

 

Arbetstider och avstängningar  

Under hösten fram till och med årsskiftet, när arbete med den stora gropen pågår, arbetar vi 

som regel helgfria vardagar kl.07–19 och även vissa helger. När så krävs kan dock arbeten 

förekomma dygnet runt veckans alla dagar. Riktvärden för buller och hur och när vi får 

överskrida dessa bestämmer vad vi kan arbeta med och när. 

 

Själva sprängningstillfällena för att spränga sönder berget för den stora gropen får enligt våra 

tillstånd ske under dagtid. I dagsläget inväntar vi besked om det blir fasta sprängtider eller inte.  

Biltrafik och även gångvägar kommer stängas av några minuter när vi spränger. 

 

Uppmärksamma vibrationer i ditt hem 

Märker du att det vibrerar mycket i din bostad eller verksamhetslokal så behöver du säkra 

upphängningar av olika slag. Sådant som har suttit uppe länge (t.ex. tavlor, lampor, klockor) 

kan ha utslitna krokar eller upphängningsanordningar. Kontrollera även att dessa föremål är 

monterade med ändamålsenliga fästanordningar. Även lösa föremål på hyllor och liknande kan 

flytta sig och i värsta fall ramla ner. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. 

Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg som finns i vanliga 

affärer. Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. 
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Vårt arbetsområde vid Palmfeltsvägen/Enskedevägen 

 
Det gula på bilden är vårt inhägnade arbetsområde. Det röda är stödkonstruktioner. Här spränger vi 

för att bl a bygga en transportväg. Vid krysset syns mynningen till spår- och servicetunnlar mot 

Slakthusområdet. Där börjar vi preliminärt att spränga vid årsskiftet. 

 

Sms innan sprängning 

Vill du veta när vi spränger, anmäl dig till vår sms-tjänst så får du ett sms 30 minuter innan vi 

spränger, nyatunnelbanan.se/sms-information. Tjänsten stödjer även vanlig fast telefon då man 

får ett automatiskt meddelande. 

 

Anmälan av störning 

Om du upplever stora störningar kan du anmäla det till oss genom att skicka in formuläret på 

vår webbplats www.nyatunnelbanan.se 

 

Kontakta oss 

Har du frågor om våra arbeten? Du är alltid välkommen att höra av dig via vår kundtjänst. Den är 

öppen dygnet runt, året runt. Fyll i ett formulär på nyatunnelbanan.se eller ring 08-600 10 00. 

 

Information till närområdet 

Vi är sparsamma med tryckt information. Allt om utbyggnaden och aktuella arbeten finns på 

webben nyatunnelbanan.se/arbeten-vid-sockenplan. Vid särskilda arbeten skickar vi sms. 

 

Vänliga hälsningar 

Nya tunnelbanan 

https://nyatunnelbanan.se/sv/sms-information
http://www.nyatunnelbanan.se/
https://nyatunnelbanan.se/sv/arbeten-vid-sockenplan

