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1.
Fråga: När arbetet med depån är klart, innebär kopplingen till Farstagrenen att färre tomma tåg
körs till depån via Högdalen? Alternativt, om trafiken istället kommer trappas upp, kommer ni
följa upp med att flytta eller täcka växelspåren?
Svar: Det går tyvärr inte att svara på idag. I framtiden kan det gå både färre och fler tåg till
depån via Högdalen. Hur många tåg det blir bestäms av Trafikförvaltningen och baseras bland
annat på framtida resandemönster. Något bra svar på den frågan kommer dessvärre inte gå att
ge förrän Blå linje till Nacka och Hagsätra öppnar år 2030 och depån börjar serva tåg från
samma linje. Vad gäller flytt eller övertäckning av växelspår så ligger det heller inte i vårt
uppdrag, utan är också fråga för Trafikförvaltningen.
2.
Fråga: Varför har ni valt att, efter gjorda mätningar som visar på att överskridna bullervärden
från parkeringen av tunnelbanevagnar nattetid kommer att fortsätta, ändå inte åtgärda sagda
bullervärden när detta byggs om?
Svar: Det är Trafikförvaltningen som sköter det dagliga underhållet av spåren. För driftskedet av
Högdalsdepån har åtgärden smörjning av spåren valts ut som metod för att undvika spårskrik.
Den åtgärden sänker ljudnivåerna med 15-20 dBA. Och därmed tar vi hand om våra
bullervärden.
3.
Fråga: Hur påverkas de verksamheter som har in- och utfart mot Kvicksundsvägen under
byggtiden?
Svar: Under avstängningen av norra delen av Kvicksundsvägen har en lösning arbetats fram
med den verksamhet som berörs. Övriga delar av Kvicksundsvägen kommer att vara framkomlig
under hela byggtiden och kan nyttjas av de verksamheter som har in- och utfart mot vägen.
4.
Fråga: Beror strömavbrotten i området på arbetet med depån?
Svar: Nej. Vi rekommenderar att du kontaktar din elnätsleverantör.
5.
Fråga: Kan min bergvärmebrunn bli påverkad? Kan jag få ersättning i så fall?

Svar: Om bergvärmebrunnen ligger inom vårt influensområde har medgivandeblankett för
installation av mätrör skickats ut. Har vi ett mätrör på plats kan vi bevaka och åtgärda eventuella
förändringar i nivåerna. Kontakta oss för mer information om din bergvärmebrunn.

