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Citybanan –

kommunikations-

arbetet en 

produktionsfaktor

Eva Rådmark Herder

Kommunikationschef

Projekt Citybanan
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”Det här kommer 
aldrig att gå”

GD

VD

Styrelse-

ordförande

”Det här blir den 
största utmaning 

vi har haft ”

”Det kommer ju 
inte att hålla tätt”
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Övergripande

strategier

KOSTNAD

TID INNEHÅLL

Ekonomi &

planering

Risk

Organisation 

& bemanning

Upphandling 

& produktion

Drift &

förvaltning

Fastighets- &

markfrågor

Tillståndsfrågor
Miljö &

arbetsmiljö

Kommunikation
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1871

10 tåg/dygn

2017

550 tåg/dygn

Två spår



6 km
järnvägstunnel

2 spår

2 stationer

1,4 km järnvägsbro

CITYBANAN
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Citybanans kommunikation
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Övergripande mål

• skapa förtroende och acceptans för projektet

• kommunicera behovet och nyttan

• kommunicera hur vi påverkar omgivningen

Vi ska uppfattas som

• trovärdiga, öppna, lyhörda och kompetenta

Kommunikationsmål
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• Få acceptans hos närboende och verksamma 

• Att vara i rätt tid med informationen i samarbete med 

våra entreprenörer

• Att hålla politiker lugna och nöjda

• Se till att samarbetet med SL, Stockholms stad och 

Landstinget fungerar

• Klara att arbeta i närheten av SL:s trafik utan att 

resenärerna klagar

Kommunikativa utmaningar



Bullrande arbeten
under jord 07.00-22.00

ovan jord 07.00-19.00

Byggtid
Vid stationer och 

arbetstunnlar: 4-5 år

Längs övriga tunneln: 

lokalt 4-6 månader

Arbetstunnlar

Tillfartstunnlar

Vår

påverkan
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• Förståelsen och intresset för kommunikationens 

betydelse i organisationen är stor

• 11 personer som bara har jobbat med 

kommunikation

• Kommunikationsfrågorna är reglerade i våra 

avtal med entreprenörerna

• Projektchefen lyfter hela tiden fram 

kommunikationen som en viktig 

framgångsfaktor för projektet

Kommunikativa förutsättningar
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Chef

Media

Studiebesök/event

Intern kommunikation

Extern kommunikation

Områdeskommunikation

Vad gör kommunikatörerna?
Områdeskommunikation

Extern kommunikation

Intern kommunikation

Studiebesök/event

Media

Chef



• Vi ska vara nära och 

personliga

• Vi ska vara professionella 

Hur vill vi uppfattas

• Vi ska ge rätt information 

i rätt tid

• Vi ska vara proaktiva
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• Vi i projektet tar hand om all information 

• Områdeskommunikatörer

• Vi håller vad vi lovar

• Vi är där det händer

• Vi tar emot klagomål och synpunkter 

dygnet runt

• Alla är kommunikatörer

Hur får vi acceptans hos 

boende och verksamma
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• Citybanan står för all kommunikation till de som 

berörs

• Områdeskommunikatörerna medverkar på 

byggmöten

• Entreprenören medverkar på informationsmöten

• Byggledare förstår värdet av god kommunikation

• Alla är kommunikatörer!

Samarbete med entreprenörer
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• Kommunikationsråd mellan parterna

• SL ansvarar för informationen till sina 

resenärer

• Täta möten med kommunikatörer på SL, SL:s 

entreprenörer och Citybanan

• Tydlig ansvarsfördelning

Närheten till SL utan att resenärerna 

klagar
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• Fantastisk anläggning

• Två nya pendeltågsstationer

• Under budget

• Före tidplan

Resultatet av vårt arbetet
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• Mycket bra eller bra information

• Kännedom om projektet

• Acceptans bland de som påverkats

Resultatet av vårt arbete

80-90%92%98%



Första tåget avgick exakt i tid! 05.04!


