a tunnelbanan informerar

Installation av infiltrationsanläggning
Vi bygger ut tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort. Som en del i vårt
kontrollprogram installerar vi så kallade skyddsinfiltrationsanläggningar i området
där tunnelbanan byggs ut. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad AB med
underentreprenör MR Entreprenad AB på uppdrag av Region Stockholm.
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När infiltrationsanläggningen är klar kommer endast ett skåp synas, det är
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Förvaltningen för utbyggd tunnelbana

har i uppdrag att bygga ut tunnelbanan
Det tar ca 1-2 arbetsveckor att bygga infiltrationsanläggningen och ska
med 2 mil nya spår och 11 nya stationer
utföras
under veckaRegion
25 och vecka
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bygga en likriktarstation för att säkra matningen av tågdriften för den utbyggnaden av tunnelbanans
Stockholmblå
blirlinje.
större.
Om
kontrollprogrammet
Likriktarstationen
förläggs inom fastigheten Glaven 13 på Kungsholmen.
Det behövs för att 82 000 bostäder med
Mark- och miljödomstolen har gett oss på Region Stockholm tillstånd för
bra kommunikationer ska kunna byggas
vattenverksamhet för tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort. Vi
i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm.
följer upp att villkoren efterlevs i ett kontrollprogram för vattenverksamhet.
För mer information om kontrollprogrammet och miljödomen, besök
www.nyatunnelbanan.se
Här arbetar vi

Har du frågor om utbyggnaden
av tunnelbanan?
SL Kundtjänst svarar på frågor om
nya tunnelbanan. Ring 08-600 10 00
eller fyll i formuläret på
www.nyatunnelbanan.se

Läs mer om utbyggnaden av
Stockholms tunnelbana på
www.nyatunnelbanan.se

Figur visar ungefärligt det påverkade området (röd cirkel) och placering av
anläggning (blått symbol).

