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Blå linje till Söderort

 Information från nya tunnelbanan. December 2020

– Det är otroligt spännande att vi nu är igång på 
riktigt med den historiska utbyggnaden av tun-
nelbanan, säger Anna Sandahl, projektchef för 
Blå linje till Söderort. 

I Söderort ska vi bygga en arbetstunnel vid 
Sundstabacken, ett hisschakt och en ny platt-
form på Gullmarsplan, en ny station med två 

uppgångar i Slakthusområdet och en spår- och 
servicetunnel vid Sockenplan. 

–Våra arbeten syns och märks nu allt mer. Vi 
jobbar på många platser längs hela sträckan 
samtidigt, både ovan och under jord. Vi vet att 
det innebär att fler kan känna sig störda men 
alla arbeten kommer inte att pågå under hela 
tunnelbanans byggtid. 

– Utöver närboende behöver vi ta hänsyn till 
resenärer och att kollektivtrafiken ska fungera. 
Runt arbetsområdet vid Sockenplan finns 
många skolor och villaägare. Vi försöker infor-
mera de som berörs men om vi missar någon är 
man välkommen att höra av sig till oss, säger 
Anna Sandahl. 

Under hösten har utbyggnaden 
av Blå linje till Söderort tagit  
stora kliv framåt. Arbeten är i full 
gång både på Gullmarsplan och i 
Sundstabacken. Vid Sockenplan 
har vi precis startat.

Många arbeten på 
gång längs Blå linje

Tillgänglighet  
och hänsyn
Våra arbeten kräver  
noggrann planering och 
kommunikation med  
närområdet. Vid Sundsta-
backen gränsar arbetsområ-
det till ett naturreservat. Här 
finns också boende och 
verksamheter. På Gullmars-
plan arbetar vi i en 
befintlig anlägg-
ning och på 
alla vånings-
plan och måste 
ta hänsyn till  
resenärerna. Runt 
arbetsområdet vid Socken-
plan finns skolor och  
bostäder.

Vid Gullmarsplan bygger vi ett hisschakt alldeles intill pågående trafik. 

Se hur långt vi har kommit 

Följ arbetet och hitta information på nyatunnelbanan.se/sv/soderort-arbeten
Där kan du bland annat se hur långt vi har kommit med tunnlarna.

Gullmarsplans  
nya plattform

Arbetstunnelns mynning i Sundstabacken

Anna Sandahl
projektchef

”Våra arbeten 
syns och märks 
nu allt mer. Vi 
jobbar på många 
platser längs hela 
sträckan, både 
ovan och under 
jord.”



Så bygger vi om 
vid Gullmarsplan

Bussdäcket 
Under året har vi byggt om bussarnas 
körbana och plankat in ett arbetsområde 
på bussdäcket. Bakom planket har riv- 
ningar påbörjats. Vi gör ett 20 gånger 20 
meter stort hål rakt genom stationen för nya 
hissar till Blå linje. När allt är klart 
kommer man att se hisstopparna sticka 
upp genom bussdäcket, men det blir ingen 
på- eller avstigning här. 

Biljetthallen 
Sedan tidigare finns här en skyddsvägg där 
Pressbyrån låg tidigare. Där kommer den 
nya spärrlinjen till Blå linje att placeras. Vi 
har även skärmat av runt SL-center. Där 
kommer rivning av

 
biljetthallens golv att 

pågå fram till i vår.
 
Den norra trappan från 

bussdäcket ner till biljetthallen tas även 
bort, liksom väggar, grundläggning och 
stålkonstruktioner.  

Spårnivån 
Vi har byggt en skyddstunnel för de 
tunnelbanetåg som kommer att trafikera 
närmast byggplatsen under hela byggtiden. 
Detta eftersom hisschaktet byggs bara 
några decimeter från spåren.  Det är ett 
väldigt komplicerat arbete i spårmiljö.  
Material som kan falla ner är en risk vi 
måste ta hänsyn till. Närmast spåren  
sågar vi ner bjälklaget i bitar om ett ton.  
Längre ifrån kan vi såga ner större bitar.  
Under 2022 börjar vi spränga oss ner 
genom berget till den nya plattformen. 
Mycket arbete görs på natten och resenärer 
kommer bara att påverkas marginellt.    

På Gullmarsplan byggs ett hisschakt rakt igenom  
alla nivåerna i dagens station. Det är komplicerat,  
men de flesta arbeten påverkar inte trafiken.

Nära Tvärbanan vid 
Mårtensdal byggs en ny 
uppgång för tunnelbanans 
Blå linje. Plattformen vid 
Mårtensdal nås via vanliga 
rulltrappor.

Blå linjes nya plattform på Gullmarsplan kommer 
att ligga cirka 70 meter under dagens station. 
Transporterna upp och ner kommer att ske 
med fem snabbhissar som går till den befintliga 
biljetthallen. 

Hissar på  
Gullmarsplan

Uppgången  
i Mårtensdal
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Sockenplan
Spår- och servicetunnel 
Här bygger vi en spår- och servicetunnel till den 
nya stationen Slakthusområdet. Först gör vi 
markarbeten och 2022–2026 bergschakt/ 
bergtunnel och betongarbeten.

Sundstabacken
Arbetstunnel
Vi bygger en arbetstunnel 
som leder till den kommande 
spårtunneln strax norr om 
station Gullmarsplan. Just nu 
pågår sprängningsarbeten för 
arbetstunneln. Den ska vara 
klar 2022 och då fortsätter vi 
med att bygga spårtunnlar, 
en servicetunnel och 
plattformsrum. 
   Arbetstunneln används 
under hela byggtiden för 
transport av bergmassor, 
personal och utrustning. 
Dessa arbeten kommer att 
pågå till 2025.

Gullmarsplan
Ny plattform och hissar
Här bygger vi ett hisschakt och en 
ny plattform cirka 70 meter under 
marknivå. Rivningsarbeten till 
2021 och från 2022 bergarbeten.

Störningar när vi bygger
Under byggtiden utför vi olika arbeten, som jord- och bergschakt, 
spontning och tunneldrivning. Vissa genererar så kallade stomljud som 
är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från lastning och transporter. 
Märker du att det vibrerar behöver du se över upphängningar och lösa 
föremål. Du har själv ansvar att säkra så dina föremål inte tar skada. Läs 
mer på webben om hur vi hanterar störningar och vad du själv kan göra. 

Här är platserna 
där vi arbetar

Hammarby sjöstad
Arbetstunnel
Här bygger vi en arbetstunnel 
ner till stationen under 
Hammarby kanal.

Slakthusområdet 

Ny station
På det gamla industriområdet 
bygger vi en ny station med två 
uppgångar. Projektering och 
planering 2021 och bergarbeten 
2022.

Tyck till om  
utbyggnaden
Nu kan du som bor, jobbar 
eller rör dig nära nya 
tunnelbanans arbeten 
uttrycka din åsikt. Delta i 
vår attitydundersökning.
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Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Samhällsinformation om nya tunnelbanan
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Framtidens tunnelbanekarta

Här kan du få mer information

Kontakta oss
Om du upplever problem eller störningar 
så vill vi gärna veta det. Du är alltid  
välkommen att kontakta oss med frågor 
eller synpunkter. 

Sms inför varje sprängning
Om du vill veta när vi ska spränga kan  
du anmäla ditt telefonnummer.  
Vi skickar också ut sms med information 
om arbetet. Läs mer på vår webb.

Så når du oss
SL Kundtjänst finns tillgängliga  
dygnet runt, årets alla dagar. Fyll  
i formuläret på nyatunnelbanan.se  
eller ring 08-600 10 00.

Sociala kanaler
Följ Nya tunnelbanan, Region Stockholm  
på Facebook, Youtube, Twitter och Linkedin.

På nyatunnelbanan.se har vi samlat all information om tunnelbanans utbyggnad. 
Här kan du titta på kartor, läsa aktuella nyheter och se var vi arbetar just nu. 


