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Störande arbeten i närområdet  
 

Nya tunnelbanans arbete med att bygga den nya Blå linjen till Söderort pågår för 

fullt. Utöver de arbeten som pågått inom arbetsområdet har vi även börjat spränga 

för spårtunnlarna mot Slakthusområdet. 

Vi tar oss fram cirka 3–6 meter/vecka. Under juli/augusti beräknar vi nå 

området vid Planterarvägen 45–61 och 63–81. Se röd markering på bilden 

nedan. 

 

 

 
Bilden visar de spår- och servicetunnlar i riktning mot Slakthusområdet som ska sprängas ut. 
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Påverkan för närområdet 

Sprängningarna för spår- och servicetunnlarna pågår cirka 15 meter under marknivå. 

Det låter mycket när arbetet pågår nära bostaden. Kanske hör eller känner du redan 

nu våra arbeten. Våra arbetsmoment låter olika. Borrning låter mer ihållande över tid 

medan en sprängsalva är kort men intensiv. Att ta bort löst berg, skrotning, låter som 

en dov ”knackning”. Även transporter av bergmassor kan höras.  

 

Ljud från sprängningar kan kännas på långt håll och skapa oro. Kroppen är 100 

gånger känsligare än en byggnad. Prata gärna med ditt barn om våra arbeten.  

Vi mäter kontinuerligt buller och vibrationer. Med särskild utrustning fäst på olika 

fastigheter i närområdet, mäter vi hur mycket en byggnad påverkas. Det är väldigt 

ovanligt med skador på fastigheter. 

 

Från vecka 30 arbetar vi dygnet runt. I vår miljödom finns beslutat hur mycket vi får 

låta vid olika tidpunkter. Sprängningar kan förekomma vardagar och lördagar 7–22. 

 

Spräng-sms 

Vill du veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sprängtjänst 

nyatunnelbanan.se/sms. Du får då ett sms 30 minuter innan vi spränger. 

 

Tidplan 

Sprängningar för tunnlarna pågår tills vi når den nya stationen Slakthusområdet cirka 

2025. Vi arbetar även med gjutningsarbeten, jordschakt och montering av stålbalkar. 

I juli/augusti fortsätter vi spränga inom arbetsområdet för att få bort ett bergområde. 

I samband med det kommer vi även att såga i berg.   

 

Information om arbetet 

Håll dig uppdaterad på nyatunnelbanan.se/soderort/sockenplan. 

Där finns aktuell information om pågående arbeten. Utskick i brevlådan kommer mer 

sällan då vi önskar minska klimatavtrycket.  

 

Vid viktiga händelser skickar vi sms. Sms når automatiskt de telefoner (mobil eller fast) 

som är knutna den adress där du bor. Har du en mobil med kontantkort, som är knuten 

till ditt arbete eller hemligt nummer behöver du anmäla dig på nyatunnelbanan.se  

 

Kontakt 

Har du frågor om pågående arbete eller vill komma i kontakt med oss? Hör av dig till 

nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se eller ring kundtjänst, telefon 08-600 10 00. 

 

Vänliga hälsningar 

Nya tunnelbanan 

https://nyatunnelbanan.se/sv/soderort/sockenplan/
mailto:nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se

