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I Sundstabacken är arbetstunneln färdig-
utsprängd, vid Gullmarsplan pågår riv-
ning sedan en tid och vid Sockenplan  
arbetar vi med markarbeten, främst  
ledningsomläggningar och sponter. I 
Slakthusområdet pågår samordning med 
exploatörer och projektering.

-Det är härligt att se att vi kommer 
framåt i arbetet, säger Anna Sandahl, pro-
jektchef för Blå linje till söderort. Våra  
arbetsplatser skiljer sig åt och det är mer 
arbete än bara tågtunnlar som ska spräng-
as fram. Det blir även biljetthallar både 
ovan och under mark, plattformsrum, 
schakt för rulltrappor och servicetunnlar.

Väg byggs i berget

Vid Sundstabacken arbetar vi nu med  
vägen inne i den utsprängda arbetstunneln 
som kommer att användas för att trans-

portera ut bergmassor från bygget av  
hissar och plattformsrummet på Gull-
marsplan. Vi har påbörjat sprängning av 
spår- och servicetunnlar norrut och  
söderut. 

På Gullmarsplan pågår rivning där 
schaktet för de nya snabbhissarna ska  
placeras. När rivningen är klar börjar vi 
borra och spränga oss ned i berget till den 
nya plattformen, vertikalt.

Vid Sockenplan har vi förberett marken 
med sponter som mothåll till omkringlig-
gande mark när vi schaktar oss ned. Här 
ska vi så småningom både spränga ut plats i 
en öppet schakt för en betongtunnel och 
sedan fortsätta med att spränga ut berg-
tunnlar. 

Vi har nu full produktion på nästan alla platser längs Blå  
linjes utbyggnad söderut. Vi har påbörjat sprängningar  
av spårtunnlar norr om Gullmarsplan. 

En arbetstunnel är klar
Arbetstunneln i Sundstabacken är klar. Från den kommer spårtunnlar att sprängas ut både mot Södermalm och Gullmarsplan.

Anna Sandahl
projektchef

”Våra arbets-
platser skiljer 
sig åt och det 
är mer arbete 
än bara tåg-
tunnlar som 
ska sprängas 
fram.”

”Vid Sundstabacken  
arbetar vi nu med vägen 
inne i den utsprängda  
arbetstunneln”
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N0 400

Antal meter

Sockenplan
Spår- och servicetunnel 
Här bygger vi en spår- och 
servicetunnel till den nya 
stationen Slakthusområdet. 
Arbete pågår med spontning 
och borrning. Så småningom 
startar schaktarbeten.

Sundstabacken
Arbetstunnel
Arbetstunneln är nu klar.  
Vi fortsätter spränga för 
spårtunnlar norr- och 
söderut. Sprängningar kan 
ske vardagar klockan 07–22, 
samt helgfria lördagar 
klockan 07–19. Gullmarsplan

Ny plattform och hissar
under januari avslutade vi arbetena med nya 
hållplatslägen på busstorget. Rivningsarbe-
ten och förberedelser fortsätter inför bygget 
av ett hisschakt till den nya plattformen. 
Under 2022 startar arbeten för att så 
småningom kunna spränga oss nedåt.

Hammarby sjöstad
Arbetstunnel
Vi spränger en arbetstunnel från 
Hammarby fabriksväg till den nya stationen 
Hammarby kanal. Sprängningar kan ske 
vardagar 07–22 samt helgfria lördagar 
07–19.Under våren sker förberedande 
arbeten i form av ledningsomläggningar i 
Luma- och Blecktornsparken.

Slakthusområdet 

Ny station
Här ska vi bygga en ny station med två uppgångar. Arbete 
pågår med projektering och planering. Nu pågår 
förberedelser på platser för entréer t ex i form av rivning av 
byggnader och iordningställande av ytor.  Arbeten för nya 
tunnelbanan och stationen beräknas starta 2022.

Här arbetar vi nu

Tyck till om  
utbyggnaden
Nu kan du som bor, jobbar 
eller rör dig nära nya 
tunnelbanans arbeten 
uttrycka din åsikt. Delta i 
vår attitydundersökning.

Vi bygger för barnen

Utbyggnaden av tunnelbanan till söderort är en del av framtidens 
kollektivtrafik. Totalt byggs 18 stationer och trettio kilometer nya 

tunnelbanespår. Vi bygger för barnen – det är de och deras  
barn som kommer åka med den nya tunnelbanan och flytta in  
i de 130 000 nya bostäder som också byggs.



Arbeten på natten
Det är ett stort pussel som ska gå ihop

Hur sent får det 
egentligen lov att låta 
från tunnelbanebygget? 
Varför vi ibland 
spränger sent på kvällen 
är en av de vanligaste 
frågorna vi får. 

Utbyggnaden av tunnelbanan 
runt om i Stockholm pågår i 
ofta tätbebyggda områden. Det 
är lite olika bullervillkor som 
gäller på olika platser, men på 
de flesta ställen får det pågå 
störande arbeten under jord 
varje vardag mellan klockan 07 
och 22. Det är framför allt 
sprängningar och borrningar 
som låter från berget. Även ovan 
jord pågår det arbete som kan 
störa, oftast på vardagar mellan 
klockan 7 och 19. 

Nattarbeten viktiga
På många ställen pågår jobbet 
dygnet runt. På nätterna går det 
till exempel att lasta på det 
utsprängda berget på lastbil 
nere i tunneln, så fort tunneln 
blivit så lång att det inte hörs ut. 

– Vi gör en hel del jobb som 
inte räknas som störande 

arbeten. Några exempel är 
utvädring av spränggaser, 
kartering av berg och vissa 
förstärkningsarbeten. När vi 
kan lastar vi gärna ut 
bergmassor och transporterar 
bort dem nattetid då det är 
mindre trafik,  säger 
projektchef Anna Sandahl. 

Varför sena sprängningar?
Det är för att kunna göra dessa 
mindre störande nattarbeten 
som vi ibland spränger sent på 
kvällen. Skulle den sprängningen 
inte bli av, trots att den blir sen, 
går en hel natts arbeten om intet.

Arbeten på kvällar, nätter och 
helger gör tunneldriften 

effektivare totalt sett – både 
snabbare och billigare. De flesta 
som blir störda brukar också 
vilja ha en kortare total byggtid. 

– Om vi har möjlighet att 
jobba längre varje dag så blir 
störningen kortare räknat i 
veckor och månader, säger 
Anna Sandahl. 

HelgerVardagar 
07–19

Kväll 
19–22

Natt
22–07

VardagarKväll. Bullrande 
arbeten kan ske och 
dagens sista salva 
behöver sprängas 
innan klockan 22. 

Natt. Tysta arbeten. 
    Berg lastas under jord         
   och transporteras bort  
   när det är lite trafik.

Helger. På vissa 
platser sker arbeten 
på helger. Då ska vi 
störa mindre än på 
vardagar.

Dagtid. Nu kan vi 
göra arbeten som 
låter mycket, som att 
borra, knacka bort 
löst berg och arbeten 
ovan jord.

Helger 
07-19

När nya tunnelbanan arbetar med 
spont eller sprängning kan det låta 
kraftigt och vibrera i marken. 

Den naturliga reaktionen är att något inte 
står rätt till, om du hittar en spricka i väggen 
som inte varit där tidigare. Att skadan upp-
kommit på grund av nya tunnelbanans ar-
bete är dock högst osannolikt.  Du behöver 
sällan vara orolig att ditt hus ska ta skada.

Arne Carlsson är skadeutredare på nya 
tunnelbanan och får ofta prata med oroliga 
privatpersoner och bostadsrättsföreningar. 

- Vi människor är programmerade att upp-
fatta vibrationer i marken som något farligt, 
så att vi kan fly undan. Kroppen är väldigt 
känslig, faktiskt 100 gånger känsligare än 
ditt hus. Därför det väldigt vanligt att känna 
oro när det skakar till i berget, säger han.  

Sprängningar tar stora hänsyn

Sprängningar dimensioneras efter vad 
byggnader omkring tål. 

- Våra riktvärden har en stor marginal 
mot byggskada. Det är inte så att husen  
rasar om vi går över gränsen. 

Även om det inte är någon fara för ditt 
hus så kan det hända att vibrationer från 
sprängningar påverkar föremål i ditt hem. 
Du har själv ansvar för att föremål inte 
ramlar ner från hyllor eller väggar. Du kan 
läsa mer om det på nyatunnelbanan.se

Hus tål mer än man tror

Alla anmälda skador utreds för att se vad  
som orsakat dem.

Vardagar 
07–19

Kväll 
19–22

Natt
22–07

Vardagar
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Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Samhällsinformation om nya tunnelbanan

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på nyatunnelbanan.se

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 och Linkedin.
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Framtidens tunnelbanekarta

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. 


