Frågor som ställts före och efter informationsmötet 4 november
Om du har fler frågor: Kontakta SL kundtjänst – öppet dygnet runt, året
runt 08-600 10 00 eller via formulär på vår webbplats: nyatunnelbanan.se

Med tanke på att bostadshusen i Rudviken är byggda på en igenfylld
sjö/sankmark, föreligger risk för att husen sätter sig i samband med
sprängningsarbetena?
Svar: Med regelbundna mätningar av grundvattennivån kan vi upptäcka
förändringar tidigt och sätta in åtgärder direkt. Till exempel kan vi tillföra nytt
grundvatten, så kallad infiltration. På det sättet undviker vi att marken sätter sig
eller rör sig på ett sätt som skulle kunna skada byggnader. Bostadshusen i
Rudviken är pålade på berg och det finns därför ingen risk för sättningar på
grund av grundvattennivåsänkningar. Däremot finns en del naturliga
markrörelser i området. Projektet har därför ett omfattande kontrollprogram för
grundvatten i området, där mätningar av markrörelser ingår.
Kommer det finnas någon möjlighet att göra guidat besök eller liknande
på bygget? Alltså bara för att lära sig vad som händer, kolla på häftiga
maskiner, lära sig hur bygget sker?
Svar: På grund av den rådande pandemin har vi inte möjlighet att anordna ett
guidat besök på arbetsområdet just nu. Men vi ser över om det går att ordna
längre fram.
Kommer man att röja/höja något bland träden (låga grenar) så de blir
säkrare trafikmiljö längs Solnavägen och norra sidan, särskilt denna
årstiden?
Svar: Här måste vi hänvisa till Solna stad, som ansvarar för vägar, gång- och
cykelbanor i området.
Hej, jag har anmält mig till sms för sprängvarningar men har inget
telefonnummer kopplat till min adress som offentlig handling. Hur kan
jag lämna mitt telefonnummer för detta syfte?
Svar: Om du vill anmäla dig till sprängsms behöver ditt telefonnummer inte vara
kopplat till adressen. Det räcker med att du uppger en adress som är nära våra
arbeten, exempelvis Västra vägen.
Hur anmäler jag mig för att få information 30 minuter innan sprängning?
har stort behov av det då jag har en skotträdd hund och vill undvika att
gå ut just då
Svar: Du anmäler dig på denna webbsida
https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/sms-information
Om du behöver hjälp, kontakta kundtjänst 08-600 10 00

