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Välkommen
till vårt digitala 

informationsmöte!
15 december, 19:00 

på webben

LÄS MER PÅ SIDAN 6

Information om våra arbeten vid Örbyleden/Hauptvägen

Snart börjar vi
bygga nära dig

Information om nya tunnelbanan DECEMBER 2020
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Spår under jord
Anslutningsspåret mellan 
Högdalsdepån och Farsta- 
grenen hamnar helt under 

jord. Spåret ansluter till 
Farstagrenen strax söder 

om Hökarängen. 

”Vardagslivet ska 
fungera för dig 
och alla andra 
medan vi bygger”

När tunnelbanan i Stockholm byggs ut 
behövs fler tåg. För att kunna ta hand om 
alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut 
och användas av både Grön, Blå och Gul 
linje. En ny spårtunnel byggs för att ansluta 
depån och tunnelbanans Farstagren, så att 
tågen kan komma in och ut via både Hög-
dalen och Hökarängen.

I tunneln bygger vi också en ny uppställ-
ningshall, där tunnelbanetågen kan par-
keras när de inte är i trafik eller på service 
inne i depån.

Det märks när vi bygger 
Det nya anslutningsspåret och uppställ-
ningshallen hamnar helt under jord och 
därför behöver vi borra och spränga i berg. 
Det kommer att märkas när vi bygger, men 
inte överallt och inte hela tiden. 

Vid Örbyleden/Hauptvägen bygger vi 
en arbetstunnel som behövs för att vi ska 
kunna komma ned med våra maskiner och 
transportera bort det berg vi spränger ut.
Under vintern börjar vi göra i ordning 

marken, fälla träd och stängsla in arbets-
området. En ny utfart från området ut på 
Örbyleden ska komma på plats och gång- 
och cykelvägar genom området kommer 
att behöva ledas om. Framåt våren börjar vi 
spränga ut själva arbetstunneln. På kom-
mande sidor berättar vi mer om vad vi ska 
göra och hur det kan påverka närområdet. 

Vardagslivet ska fungera 
Det kommer att märkas när vi bygger 
men vi planerar noga för att vardagslivet 
ska fungera. Vi informerar regelbundet 
och du kan alltid hitta senaste nytt om 
våra arbeten på vår webb: 
nyatunnelbanan.se/depa-arbeten

Med vänliga hälsningar,

Marie Olsson-Fredell 
projektchef  
Utbyggd depå i Högdalen

Hej! Jag är projektchef för utbyggnaden av Högdalsdepån. 
Snart börjar vi arbeta i ditt område.

Nu börjar en längre resa 
mot kortare restider
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Tidplan

• Arbetsområdet görs i ordning: november 2020

• Förberedande markarbeten: december 2020–mars 2021

• Sprängningsarbeten börjar: april 2021

• Uppskattad byggtid för arbetstunneln: cirka 1,5 år

• Arbetet med utbyggd depå är avslutat: 2025

Vi kommer att bygga en arbets-
tunnel vid Örbyleden, i närheten av 
Hauptvägen i Hökarängen.

Det första vi gör är att hägna in arbets-
området med stängsel och ställa i 
ordning arbetsplatsen. Därefter gör vi 
förberedande markarbeten och rensar 
berget vid tunnelmynningen. En ny 
utfart till Örbyleden kommer att 
byggas för att vi ska kunna köra bort 
de bergmassor som vi senare kommer 

att spränga ut. De förberedande 
arbetena utförs vardagar 07:00-16:00 
och beräknas vara klara i mars 2021.

De gång- och cykelvägar som går 
igenom området kommer att behöva 
stängas av under hela arbetet med 
utbyggnaden av depån. En ny gång- 
och cykelväg kommer att anläggas vid 
årsskiftet i väst-sydlig riktning. Gående 
och cyklister i väst-östlig riktning 
hänvisas till gång- och cykelvägen på 
andra sidan Örbyleden.

Borrning och sprängning  
Tunnelarbetena kommer att påbörjas 
under våren. Arbetstunnelns sträckning 
och längd är vald för att komma ner till 
rätt djup med en lagom lutning. Ju 
längre in i tunneln vi kommer desto 
mer avtar ljudet. Arbetsmomenten 
anpassas efter de olika bullerkrav som 
finns. Mer information om arbetstider 
kommer att publiceras på vår webbsida 
nyatunnelbanan.se/depa-arbeten
när borr- och sprängarbetet närmar sig. 

Här arbetar vi nära dig
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Så håller vi koll när vi  
påverkar omgivningen
Vi gör flera olika mätningar före, under och efter våra arbeten för att 
hålla koll på hur arbetet med tunnelbanan påverkar omgivningen. 

Besiktning av fastigheter
Innan våra arbeten startar besiktigar vi 
byggnader och anläggningar som finns  
i närheten. Verksamheter, boende och 
fastighetsägare kontaktas av en besikt-
ningsman i god tid innan vi börjar arbeta. 
När våra arbeten är avslutade gör vi en 
efterbesiktning för att kontrollera att våra 
arbeten inte har orsakat några skador. 

Vibrationsmätningar
Vi mäter kontinuerligt vibrationer i kring-
liggande byggnader och anläggningar för 
att vara säkra på att våra arbeten inte har 
någon negativ påverkan. 

 

Bullermätningar
Vår miljödom reglerar hur mycket vi  
får låta när vi bygger under olika tider på 
dygnet. Vi utför bullermätningar under 
hela byggtiden för att kontrollera hur 
mycket arbetet låter. 

Kontroll av  
grundvattennivån
Med regelbundna mätningar av grund-
vattennivån i området kan vi upptäcka 
förändringar tidigt och sätta in åtgärder 
direkt. Då begränsas påverkan på omgiv-
ningen till ett minimum. Till exempel kan 
vi tillföra nytt vatten, så kallad infiltration. 

Inventering av  
djur och natur
Om det finns sällsynta arter i närområdet 
som behöver skyddas tar vi hänsyn till det. 
Inför tunnelbanebygget har vi gjort inven-
teringar av naturmiljön i närheten av alla 
de framtida byggarbetsplatserna. 

Koll på klimatpåverkan
Att resa med tunnelbanan är hållbart, men 
själva bygget påverkar klimatet. Under hela 
byggtiden behöver vi hitta smarta lösningar. 
Det handlar till exempel om att använda 
så lite stål och betong som möjligt och att 
göra miljöanpassade materialval.
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När vi borrar och spränger skapas vibrationer  
som både kan kännas och höras ovan jord. 

Ljudnivå

Avstånd

Vibrationer som både 
kan kännas och höras

Trots att vi borrar och spränger 20–30 
meter ned, i berget, kan det uppfattas 
ovan jord. Det bildas vibrationer som 
både kan kännas och höras. Vibratio-
nerna kallas för stomljud eftersom 
ljudvågor sprids genom berget upp till 
husens stommar. 

Man kan uppleva det här i varieran-
de grad och påverkas på olika sätt. Det  
spelar till exempel in om du befinner 
dig i ett hus rakt ovanför tunnelarbetet 
eller en bit ifrån. Det kan också upple-
vas i högre grad om huset står på berg, 
än om huset står på lera. 

Så känns borrning

Ljuden kan upplevas dova och  
vibrerande. När arbetet rör sig framåt 
klingar vibrationerna och ljudet av  
efterhand.

Så känns en sprängning

En sprängsalva kan uppfattas som ett 
dovt muller med vibrationer och är 
snabbt övergående. Du som vill få ett 
sms innan vi spränger kan anmäla dig 
till vår sms-tjänst. 

Om du blir störd
Vi arbetar för att vardagslivet ska 
fungera under hela byggtiden,  
men tidvis kommer vi att störa.  
Om vi riskerar att överskrida våra 
bullervillkor kommer du att bli  
erbjuden tillfällig vistelse under den 
tid störningen pågår.

Den tillfälliga vistelsen är ett  
komplement till din bostad och berör 
i första hand dig som är hemma på 
dagarna eller har särskilda behov.

När tunnelarbetet passerar under den byggnad du befinner dig kan ljud och vibrationer upplevas som störst. 
Allt eftersom arbetet förflyttas framåt avtar ljud och vibrationer från sprängning och borrning.  
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Välkommen på digitalt
informationsmöte

Infomöte på webben
På grund av Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer kommer mötet att hållas 
digitalt. Vi kommer att berätta om våra 
kommande arbeten, hur de kan påverka 
omgivningen och visa bilder från området 
och den planerade utbyggnaden. 

Så gör du för att delta
För att delta i det digitala mötet ansluter 
du med hjälp av länken som du hittar på 
nyatunnelbanan.se/depa-arbeten. Om du 
inte har möjlighet att delta kommer hela 
presentationen även att finnas tillgänglig i 
efterhand. 

Ställ dina frågor i förväg
Passa på att ställa dina frågor till oss 
som arbetar med projektet så försöker vi 
besvara dem under mötet. Du kan skicka 
in dina frågor till oss på vår webbsida 
nyatunnelbanan.se/depa-arbeten till och 
med den 14 december. 

Tisdag den 15 december klockan 19:00 bjuder vi in till ett digitalt
informationsmöte om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen. 
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På vår webbplats nyatunnelbanan.se har vi samlat  
all information om tunnelbanans utbyggnad. Här kan du  
titta på kartor över utbyggnaden, läsa aktuella nyheter och 
se var vi arbetar just nu. Du kan också få information på 
flera andra sätt:

Här hittar du mer information

nyatunnelbanan.sll.se

 

Utbyggd depå i Högdalen
 Nya tunnelbanan informerar. Oktober 2019

Nyhetsbrev  
i din brevlåda
Med det här nyhetsbrevet vill  
vi informera dig som bor eller 
arbetar i de områden som berörs 
av utbyggnaden av tunnelbanan.

LÄS MER

Digitalt nyhetsbrev 
Håll koll på de senaste nyheterna!  

Anmäl dig på vår webbplats.

Aktuella arbeten
Läs mer om alla pågående arbeten 

på nyatunnelbanan.sll.se

Har du frågor? 
SL Kundtjänst svarar på frågor 

dygnet runt. Ring 08-600 10 00 
eller fyll i formuläret på 
nyatunnelbanan.sll.se

Nu finns vi på 
Facebook!
Nu kan du följa 
utbyggnaden  
på vår Facebook- 
sida Nya tunnelbanan, Region 
Stockholm. Här vänder vi oss 
främst till alla om bor eller jobbar 
nära där tunnelbanan byggs ut.

När utbyggnaden av tunnelbanan är  
klar blir det fler tåg som behöver städas, 
underhållas och parkeras på nätterna. 
Därför bygger vi ut depån i Högdalen och 
bygger en ny anslutning till Gröna linjen.

Hagsätragrenen ska bli en del av Blå  
linje, och genom den nya tunneln från  
depån till Farstagrenen kommer depån 
kunna hantera tågen från både Grön och 
Blå linje. 

Plats för fler tåg
I tunneln bygger vi också en underjordisk 
uppställningshall för parkerade tåg.  
I depåområdet i Högdalen bygger vi till 
exempel fler spår, platser för städning av 
tågen, verkstadsplatser och en ny klotter-
saneringshall.

– Lösningen som vi har 
arbetat fram ger goda  
förutsättningar för fram- 
tidens tågtrafik och den  
depåkapacitet som kommer 
att behövas när utbyggnaden 
av nya tunnelbanan är klar, 
säger projektchef Marie Fredell.

Information om höstens granskning

När granskningen inleds kommer alla 
handlingar att finnas:

• i digital form på nyatunnelbanan.sll.se

• i tryckt form på Stockholms stads tekniska 
nämndhus och Region Stockholms lokaler  
på Norra Stationsgatan 69 nära Torsplan.

Så här vill vi bygga 
ut depån i Högdalen
Planerna för hur Högdalsdepån ska byggas ut och anslutas 
till Gröna linjen är snart klara. Senare i höst kommer 
järnvägsplanen finnas ute för granskning.

När depån i Högdalen ska byggas ut byggs även en ny tunnel till Gröna linjens Fastagren. Så här ser planerna ut. 
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projektchef

nyatunnelbanan.sll.se

 

Utbyggd depå i Högdalen
 Information från nya tunnelbanan. Augusti 2020

Nyhetsbrev  
i din brevlåda
Med det här nyhetsbrevet vill  
vi informera dig som bor eller 
arbetar i de områden som berörs 
av utbyggnaden av tunnelbanan.

LÄS MER

Digitalt nyhetsbrev 
Håll koll på de senaste nyheterna!  

Anmäl dig på vår webbplats.

Aktuella arbeten
Läs mer om alla pågående arbeten 

på nyatunnelbanan.sll.se

Har du frågor? 
SL Kundtjänst svarar på frågor 

dygnet runt. Ring 08-600 10 00 
eller fyll i formuläret på 
nyatunnelbanan.sll.se

Vi finns på 
Facebook!
Du kan följa  
utbyggnaden  
på vår Facebook- 
sida Nya tunnelbanan, Region 
Stockholm. Här vänder vi oss 
främst till alla om bor eller jobbar 
nära där tunnelbanan byggs ut.

När utbyggnaden av tunnelbanan är klar 
blir det fler tåg som behöver städas, under-
hållas och parkeras på nätterna. Därför 
bygger vi ut depån i Högdalen och bygger 
en ny anslutning till Gröna linjen.

Sedan det förra nyhetsbrevet har vi läm-
nat in en färdig järnvägsplan till länssty-
relsen för godkännande, innan den kan 
lämnas vidare till Trafikverket. Det är i 
järnvägsplanen som vi beskriver vad och 
var vi ska bygga, hur vi påverkar miljön 
och vilka markanspråk som krävs.

Förberedande arbeten
Söder om Högdalsdepån förbereds just nu 
marken för en utvidgning av spårområdet. 
I slänten mot återvinningscentralen och 
kraftvärmeverket sätter vi en spont för att 

förstärka berget. Vi 
har även upptäckt 
jätteloka i områ-
det, en invasiv 
växt som kräver 
särskild hante-
ring. Mer om det 
på sidan 2.

– Det är väldigt roligt 
att det händer så myck-
et just nu. Vi har flera pågående upphand-
lingar och framåt hösten hoppas vi ha för-
sta entreprenaden för våra nya depå- 
byggnader på plats. Det är en väldigt 
spännande period vi går in i, säger 
projektchef Marie Fredell.

Läs senaste nytt 
från Depån!
Det förberedande arbetet med utbyggnaden av Högdals-
depån fortsätter. Järnvägsplanen har skickats in för 
godkännande och på plats händer en hel del.  

När depån i Högdalen ska byggas ut byggs även en ny tunnel till Gröna linjens Fastagren. Så här ser planerna ut. 
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Kontakta oss!

Sms-information

Vi har två typer av sms-tjänster. Informationen vi skickar  
ut går även att få som ett uppläst meddelande till din fasta 
telefon. Mer information finns på vår webbplats. 
 
Bygginformation 
Innan vi börjar arbeta och när vi gör särskilt störande  
arbeten skickar vi ut sms till telefonnummer registrerade  
i ett visst område. Du kan både på- och avregistrera ditt 
telefonnummer på vår webbplats. 

Sprängvarning 
Om du vill veta när vi ska spränga kan du anmäla ditt  
telefonnummer på vår webbplats.  

 

SL Kundtjänst
Vill du ställa en fråga? SL Kundtjänst svarar 
dygnet runt, årets alla dagar. Fyll i kontaktformuläret 
på vår webbplats eller ring 08-600 10 00.

Nyhetsbrev till din e-post
Nyfiken på de nya linjer och stationer vi bygger i andra 
delar av regionen? Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev  
som handlar om alla delar av utbyggnaden med e-post. 
Du registrerar dig på vår webbplats.

Filmer på Youtube

Se filmerna om utbyggnaden på vår Youtube-kanal  
youtube.com/nyatunnelbanan

Nyhetsbrev i brevlådan
Du som bor eller arbetar nära våra arbeten får ett nyhets- 
brev hem i brevlådan minst två gånger om året. Alla  
nyhetsbrev finns att läsa i efterhand på vår webbplats. 

Facebook
Följ utbyggnaden på vår Facebooksida Nya tunnelbanan, 
Region Stockholm. Här vänder vi oss främst till alla som 
bor eller jobbar där tunnelbanan byggs ut.
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Region Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22550, 104 22 Stockholm
Kundtjänst: 08-600 10 00

Nu bygger vi ut tunnelbanan så att avstånden blir 
mindre när Stockholm blir större. Det behövs för 
att många nya bostäder med bra kommunikationer 
ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och 

Stockholm. Satsningen görs gemensamt av 
Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka 
kommun, Solna stad, Stockholms stad och 
Trafikverket.

Vi gör avstånden mindre när Stockholm blir större
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