
Frågor & svar för tunnelbaneutbyggnaden till Sockenplan 

 

1. När planeras stationerna Globen och Enskede gård att stängas/trafiken upphöra? 

Svar: Stationerna stängs i anslutning till att nya tunnelbanan kopplas på.  

 

2. Jag jobbar natt och min sambo jobbar hemma, vi behöver sova vissa dagar. Vi behöver ha 

litet framförhållning och veta om era arbeten. Vi bor precis över där spåren ska gå. 

Svar: Gäller det området där tunneln börjar och vi beräknat att du kan komma att bli störd av 

våra arbeten, kommer du få ett brev med erbjudande om tillfällig vistelse. I övrigt kommer 

sprängning och borrning att höras under en period innan vi arbetar oss norrut. Vi informerar 

innan arbetet börjar och du kan även anmäla dig att få ett sms 30 min innan vi spränger. Mer 

information kommer löpande. Det går alltid bra att kontakta kundtjänst. 

 

3. Jag och flera boende är oroade över vad som händer med det fina och skyddande” 

trädområde som sedan många år tillbaka sattes på plats (enligt fastighetsförvaltare 

Familjebostäder AB) vid Björneborgsvägen. Hur är det tänkt för trädens bevarande i 

samband med spår/tunnelarbetet? Det är synnerligen viktigt att dessa träd får vara kvar då 

det ger en ljuddämpande effekt och en lugn rekreation för boende i området. Likaså bör 

det vara en självklar sak att bevara och skydda dessa träd ur ett klimatperspektiv då ju fler 

träd vi har generellt kan dämpa effekt i ett klimathänseende. 

Svar: Träden behöver tyvärr tas ner pga att vi behöver tillträde till marken. Det är en 

överenskommelse med den privata och allmänna fastighetsägaren, Familjebostäder och 

Stockholms stad som äger marken. Vi planerar att, där det är möjligt, återställa marken 

genom plantering av träd, dock yngre än de som står där idag. Detta kan komma att påverkas 

i det fall den privata och allmänna fastighetsägaren har andra planer för området. 

 

4. Hur förväntas elever vid Kunskapsskolan påverkas av arbetet, kommer det att bli mycket 

buller? 

Svar: Enligt våra prognoser kan skolans fasad vid hörnet Sockenvägen/Enskedevägen komma 

beröras av luftburet buller när vi spränger. Sprängningarna varar några sekunder och 

kommer att uppfattas av många i området. Ljudet går inte att skärma av. Skolan kan få sms 

30 min innan vi spränger om det behovet finns. Vi återkommer med mer information när 

arbetet närmar sig. 

 

Följ gärna våra arbeten på https://nyatunnelbanan.se/sv/arbeten-vid-sockenplan 

Sidan uppdateras kontinuerligt och vi informerar i olika kanaler innan större arbetsmoment 

startar. 

Under hösten 2021 planeras ett nytt informationsmöte. 

 

Kundtjänst är öppen årets alla dagar, dygnet runt och nås på 08.600 10 00. 

https://nyatunnelbanan.se/sv/arbeten-vid-sockenplan

