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1 Fastställdes av mark- och miljödomstolen 18-05-25 vid Nacka Tingsrätt mål M 598-17.  Domen finns att läsa 
på nyatunnelbanan.se/arenastaden-beslut-och-handlingar, se Miljöprövning 2017. 
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Information om nya tunnelbanan  

 
 

 

Hej!  

Snart börjar vi spränga ut arbetstunneln i Rudviken. Med det här brevet vill vi berätta om hur 
arbetet kan påverka dig.  

Preliminärt börjar vi spränga vid årsskiftet och det kommer ta cirka 10 månader att spränga ut hela 
arbetstunneln. Information om våra arbeten uppdateras löpande på webbsidan 
nyatunnelbanan.se/Arenastaden-arbeten. 

Sprängningar ovan jord 
Det första vi gör är att spränga bort berg ovan jord för att skapa en tunnelmynning. Vi kommer att 
spränga som mest tre gånger om dagen klockan 09.00, 12.00 och 14.30.  När vi efter några 
månader kommit en bit in i berget kommer vi inte ha fasta tider för sprängningar.  

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler: 

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - - - - - 

Efter sprängning: en lång signal ________ 

Säkerhet när vi spränger 
Vi har noggranna säkerhetsföreskrifter och använder mattor och splitterskydd för att hindra sten 
från att spridas när vi spränger ovan jord. Man ska dock hålla sig undan när vi spränger. Tänk 
därför på att inte stå för nära fönster mot arbetsområdet när varningssignalen ljuder. Låt även 
fönstren vara stängda och gå inte ut genom dörrar som vetter mot området. 

När vi spränger kommer vi ha tillfälliga avspärrningar och vakter runt arbetsområdet som ser till att 
ett säkert avstånd hålls. Först när sprängledaren fått okej från alla vakter, utförs sprängningen.  

Påverkan på trafiken  
Under de första månaderna kommer trafiken på Solnavägen att stoppas i maximalt 10 minuter vid 
varje sprängtillfälle.  När vi har kommit in en bit i berget kommer inga avstängningar att ske.  

Om du går eller cyklar förbi arbetsområdet ber vi dig sänka hastigheten och ta det försiktigt. Det 
gäller särskilt vid in- och utfarten där det periodvis kommer att vara många transporter.  

Arbetstider och gränsvärden för buller  
Vårt arbete styrs av riktvärden för olika typer av buller 1. Generellt betyder det att vi främst kan 
bedriva våra arbeten utomhus helgfri vardag kl. 07-19. Arbeten under jord sker helgfri vardag  
kl. 07-22. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte 
får låta lika mycket. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera att vi håller oss inom 
riktvärdena.   

Vi försöker att störa så lite som möjligt, men en del arbetsmoment gör att vi inte kan hålla oss inom 
riktvärdena. Det kan till exempel bero på att det inte finns alternativa arbetsmetoder eller sätt att 
dämpa bullret. I dessa fall ansöker vi om tillstånd för arbetet hos kommunen.   
 



_________________ 
2 Fastställda i enlighet med SVENSK STANDARD SS 4604866:2011, Vibration och stöt - Riktvärden för 
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. 
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Tillfällig vistelse  
När vi överskrider gränsvärden för buller inomhus kan vi erbjuda tillfällig vistelse. Den tillfälliga 
vistelsen är ett komplement till din bostad dit du kan gå om störningarna blir för stora. Det kan till 
exempel vara hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. För att tillfällig vistelse ska vara aktuell 
krävs en längre ihållande störning, till exempel från buller som uppstår vid borrning. Sprängningar 
utgör inte grund för tillfällig vistelse eftersom sprängningstillfället är över på några sekunder.   

Buller från borrningen  
När vi borrar i berget kan du höra så kallade stomljud. Det är ett ljud som fortplantar sig genom 
berget och vidare upp i byggnader. Generellt hörs borrljudet som högst när tunnelfronten är som 
närmast. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner.  

Tunnelsprängningar  
En tunnelsprängning varar normalt omkring 6 sekunder och på vissa platser vibrerar det kraftigt 
under den tiden. Människor kan uppfatta väldigt låga vibrationsnivåer och upplevelsen kan ibland 
vara obehaglig om man inte är förberedd. Den som vill kan därför få ett sms cirka 30 minuter innan 
vi spränger. Du anmäler dig till tjänsten på vår webb: nyatunnelbanan.se/sms-information.  

Byggnader tål generellt vibrationer väldigt bra. Varje byggnad har ett riktvärde som anger hur höga 
vibrationer byggnaden klarar av, riktvärdet är satt med god marginal och tar hänsyn till 
konstruktion och undergrund.2 Vi mäter vibrationerna och anpassar sprängningarna efter 
närliggande byggnaders riktvärden.  

Vad kan du göra själv?  
Märker du att det vibrerar mycket så kan du behöva kontrollera upphängningar av olika slag. Sådant 
som har suttit uppe länge (till exempel tavlor, lampor, klockor, hyllor) kan ha utslitna upp-
hängningsanordningar. Kontrollera även att dessa föremål är monterade med ändamålsenliga 
krokar eller fästanordningar. Även lösa föremål på hyllor och liknande kan flytta sig och i värsta fall 
ramla ner. Om du har vitrinskåp så finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något 
som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg som finns i vanliga affärer.  

Du har själv ett ansvar att agera så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter 
säkert så kan du till exempel ställa ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten.  

Besiktning  
Vi arbetar för att påverkan på hus och anläggningar ska bli så liten som möjligt. Därför har vi 
besiktigat fastigheter i Rudviken som ligger 100 meter från arbetstunneln. Det gjordes våren 2020 – 
i samband med att vi startade våra förberedande arbeten. Mer information om besiktning finns på 
vår webbplats: nyatunnelbanan.se/besiktning.  

Kontakta oss  
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Ring SL Kundtjänst, telefon 
08-600 10 00 eller fyll i kontaktformuläret på nyatunnelbanan.se.

Vänliga hälsningar 

Malin Harders  

Projektchef Tunnelbana till Arenastaden 


