Bromsten växer
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Till dig som bor i närheten av Bromstens industriområde - augusti 2019.

Spontning vid Spångaån. Foto: Anders Lundman.

Bromstensstaden växer fram
Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde påbörjades i
oktober 2018. I sommar startar byggetapp 2 av stadens markarbeten.
Bromstens industriområde omvandlas
till Bromstensstaden. När hela Bromstensstaden är färdigbyggd beräknas området innehålla cirka 2500 bostäder, som
tillsammans med upprustning av området längs Spångaån, en centralt belägen
park, verksamheter och service ska bidra
till ett trivsamt område som präglas av
liv och rörelse. Arbetet med att utveckla
Bromstensstaden kommer att pågå under
flera år och den nya stadsdelen kommer
att växa fram etappvis.
I projektet ingår bland annat att lägga
ned nya vatten- och avloppsledningar,
nya vägbroar, gångbanor och anläggning av gator, grönytor och en lekplats.
Spångaåns åfåra grävs ut och förstärks.
Arbetena utförs av Peab Anläggning AB
på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor. Områdets första etapp
kvarteret Tora m.fl. beräknas vara färdigt
hösten 2024.

Grundläggande infrastruktur

Förberedande arbeten har pågått sedan
hösten 2018. Nästa skede startar i sommar. Nu kommer den grundläggande
infrastrukturen för Bromstensstaden att
byggas. Det innebär att gatustrukturen

Grundvattennivån kontrolleras

Blivande Bromstenstaden ligger i en
sänka och vattnet söker sig naturligt ner
byggs upp, ledningar läggs, vatten- och mot lågpunkten. Staden har genomfört
avloppsledningar dras. Byggnationen av mätningar av grundvattennivån under
bostäderna planeras att påbörjas i början flera år. Under den extremt torra sommaren 2018 konstaterade vi normala
av 2021.
förändringar i grundvattennivån. Det
vill säga samma variationer i grundvatMarkförstärkningar i området
tennivån som registrerats under många
Bromstens industriområde ligger på
gammal sjöbotten. Därför måste all mark år, långt innan några arbeten påbörjats.
förstärkas. Vi kommer även fortsättning- För att kunna lägga ner nya vatten- och
vis att förstärka marken. Fokus läggs vid avloppsledningar måste djupa schakter
inom spont göras. Arbetet utförs för
bland annat Mjölnarsstigen, Winquists
att inte sänka grundvattennivån inom
väg och längs med ån.
området. Grundvattennivån kontrolleras
regelbundet av Stockholm Vatten och
I området finns stora grushögar. Det är
så kallade överlaster som med sin tyngd Avfall (SVOA).
hjälper till att ta ut sättningar på ett
Spångaån vidgas och förstärks
effektivt sätt för de ytor som vi gjort
markförstärkningar på. Vi kommer även Spångaån grävs ur och dimensioneras
att utföra arbeten med spont som innebär för höga vattenflöden vid extrema regn,
att stålplankor trycks ned i marken som bland annat med hjälp av en översvämnen stödkonstruktion för att förhindra att ingsyta vid parken och magasin under
marken. Längs med ån byggs murar.
marken rasar in i ledningsschakterna.
Spångaåns mark förstärks längs sidorna
Detta görs av arbetsmiljöskäl för dem
av ån och på sikt kommer ny växtlighet
som arbetar i området eftersom många
planteras som trivs i mark där det är
av schakterna för nya ledningsdragolika vattennivåer. Över Spångaån komningar kommer att vara mycket djupa.
Sponten gör det också möjligt att arbeta mer vi att bygga nya broar. Den sista
torrskodd innanför sponten, till exempel bron vid Borghöjdsvägen beräknas vara
på plats hösten 2023.
vid byggnation av broarna, även det av
arbetsmiljöskäl.
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Störningar under byggtiden

Att bygga ett nytt område innebär vissa störningar. Det
kan handla om ökad trafik samt buller från fordon eller
maskiner och damm från transporter. Arbetet kommer
att pågå vardagar mellan kl. 07-22. Arbetena innebär
också att vägar stängs av och att trafiken leds om.

Du kan hjälpa till
•
•
•
•
•

För din egen och andras säkerhet. Vänligen
respektera arbetsområdet. Det är en arbetsplats.
Följ orange hänvisning vid omledning för
gång- och biltrafik.
Gena inte över arbetsområdet. Följ anvisning på
plats. Använd säkra gångvägar.
Parkera på anvisad plats.
Håll uppsikt över ditt barn. De får inte vistas på
arbetsområdet.

Markförstärkning. Foto: Anders Lundman.

Informationsmöte
Välkommen på informationsmöte där vi berättar mer
om kommande arbeten. Mötet gäller främst dig som
bor i närområdet.

Projektwebben har fått ny snabbadress

Snabbadressen stockholm.se/bromstensstaden till
projektwebben kommer på sikt att upphöra. Den nya
snabbadressen är växer.stockholm/bromstensstaden.
Båda adresserna kommer att fungera under
en övergångsperiod.

Tisdag 27 augusti kl. 18:00-20.30
Spånga Kista församlingshus, Värsta Allé 1 i Spånga
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Illustrationsplan över Bromstensstaden. White arkitekter.
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Planerat utvecklingsområde
Privatägd mark. Möjligt utvecklingsområde som sker utifrån
markägarnas initiativ.

I samband med Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan bygger
Trafikverket en gång- och cykeltunnel mellan stora parkens södra
del och Bromstensvägen. Läs mer på Trafikverkets webbplats:
trafikverket.se/malarbanan
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