Så här registrerar du ditt nummer för sms om nya tunnelbanans
arbeten (gäller endast dig som har kontantkort eller företagstelefon som ej är knuten till
en adress där vi kommer arbeta) eller registrerar dig för spränginformation
(sprängvarning) (gäller alla som är intresserade).

1. Besök https://nyatunnelbanan.servicevarning.se eller välj det projekt du bor nära och
sidan Aktuella arbeten. Klicka på länk/knappen i rutan om sms
2. Fyll i ditt nummer, genomför ”I´m not a robot”, klicka på ”Skicka PIN-kod”

3. Fyll i den PIN-kod du fått skickad som SMS (eller röstmeddelande vid fast telefon)

4. Fyll i ditt Förnamn + Efternamn samt Gatunamn, nummer, postnummer och postort

(om det inte redan finns). Klicka på ”Hitta matchningar” och knappen ”Fortsätt”.
OBS: Finns ditt namn och adress med matchning redan med i systemet behöver du inte
göra någonting.

5. Nu är ditt nummer registrerat!

Registrera ditt nummer för spränginformation (sprängvarning)
Vill du ha ett sms ca 30 minuter innan vi spränger måste du registrera ditt nummer.
Detta gäller för alla. Följ instruktionerna nedan.

6. Stanna kvar på sidan enligt instruktionen i punkt 5. Fyll sedan i ”Jag vill välja en

kategori” och markera Sprängvarningar. Klicka på Spara.

7. Finns du redan med i systemet kommer ditt ”kontaktkort” att visas. Klicka på ”Välj
kategori” för att registrera dig för sprängvarning.

8. Följ sedan instruktionerna under punk 6. Nu har du registrerat ditt nummer för
sprängvarning.

Avregistrering bygginformation
Vill du avregistrera dig från sms om bygginformation – gå in på sidan igen och klicka i rutan
”Inaktivera varningar” (den finns under Mina adresser).

Nu har du avregistrerat dig från sms om bygginformation.

Avregistrering sprängvarning
Vill du avregistrera dig för sms om sprängvarning – gå in på sidan igen och klicka på ”Välj
kategori”.

Klicka i ”Jag vill inte välja en kategori”, klicka sedan på ”Spara”. Nu får du inga fler sms när vi
spränger.

