
Måndag den 20 februari 
börjar vi att spränga i området 
väster om Ekbacksvägen (se 
orangemarkerat område 
på kartan). Dessa arbeten 
innebär att vi  behöver spränga 
vid 3-4 tillfällen per dag fram 
till och med augusti 2012. 

Innan vi påbörjar sprängnings
arbetet kommer Nitro Consult AB, 
på uppdrag av SL, att ha besiktigat 
berörda fastigheter.

Sprängning sker endast i dagsljus 
mellan klockan 08:00 och 17:00. 
Övriga tider för markarbeten är  
07:00  19:00. 

Alla aktuella markarbeten  genomförs 
enligt gällande  detaljplan och erhållet 
bygglov. 

Ljudsignaler före och efter
Ljudsignaler kommer att höras före 
och efter varje sprängning. 

Före sprängning hörs korta 
ljudstötar: – – – – – – – – – –.

Efter sprängning signalerar vi med 
en lång ljudsignal: –––––––––––––––.

Förvarning via telefon
För dem som vill ha ytterligare 
förvarning har vi tagit fram en gratis 
förvarningstjänst som ringer upp cirka 
en halvtimma innan varje sprängning. 
Du kommer att bli kontaktad med 
erbjudande om tjänsten men du kan 
även själv anmäla dig till den.
Så här gör du:

För fasta telefoner 
Skicka epost till tvarba nan@sl.se. 
Ange namn, telefonnummer och 
adress i  meddelandet. 

För mobiltelefoner 
Skicka ett SMS med ordet depån till 
telefonnummer 073-749 42 62. 

När du anmält dig blir du uppringd 
innan varje sprängtillfälle och får höra 
följande meddelande:

”Inom 30 minuter spränger vi 
i kvarteret Magneten”

Tjänsten är gratis att använda och 
du kan när som helst avsluta  eller 
återanmäla dig till tjänsten.

Har du frågor eller synpunkter på 
våra arbeten i området  kontakta: 
Jan Persson, 
produktionsledare, SL
jan.persson@sl.se, 
tel 070212 99 30

Du kan även kontakta SLs kundtjänst 
som har öppet dygnet runt: 
08600 10 00

För mer information om våra planer 
för Tvärbanan, besök vår webb: 
sl.se/tvarbanan_utbyggnad
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