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Information om projektet - webben

• Projektwebb: växer.stockholm/bromstensstaden

• Pågående planarbete: stockholm.se/detaljplaner

• E-post: bromstensstaden@stockholm.se

börjar gälla 1 september

funktionsbrevlådan kontrolleras 

helgfria vardagar

mailto:bromstensstaden@stockholm.se


Information – fler alternativ 

• Stormöte för boende inom 

området som detta möte

• Småmöten för direkt berörda

vars hus ligger i anslutning till 

arbetena

• Lapp i brevlådan för de hus som 

ligger i direkt anslutning till 

arbetsområdet

• Kallelse via posten till boende i 

närheten av projektet

• Kallelse via mail / telefon



Vad har vi gjort hittills? 

Markförstärkningar och överlaster



Spontat för va-gravar och lagt om Bällstaån



Kommande arbeten

• Ny infrastruktur för en ny stadsdel

• De stora arbetena görs nu – kommande etapper ansluter 

sedan med gator, ledningsdragningar, planteringar mm

• Fortsatta markförstärkningar, arbeten med ån, nya broar, nya 

gator

• Mediaförsörjning - va, el, fjärrvärme, opto

• Dagvattenhantering

• Arbetena kommer att pågå till och med hösten 2024 



Kommande arbeten till och med 2024



Augusti 2019 – december 2019



Augusti 2019 – december 2020



November 2019 – december 2020



Augusti 2019 - december 2021



Januari 2020 – december 2021



Januari 2021 – december 2021



Januari 2022 – november 2023



Övriga arbeten klart december 2023



Färdiga gator mot nya hus i augusti 2024



Stockholm Vatten – nya VA-ledningar



Vad händer nu i höst och vår

• Avverkning på 

området

• Södra å-rummet

• Mjölnarstigen

• Skogängsvägen

• Fortsatta arbeten där 

arbeten redan 

påbörjats



Mjölnarstigen

• Mjölnarstigen

– Trafik

– Riva asfalt

– Schakt

– Förstärkning

– Överlast

– VA-arbeten



Södra å-rummet

• Södra å-rummet

- Avverkat

- Trafik

- Schakt 

- Förstärkning

- Spont

- Ledningsarbeten

Särskilt informationsmöte 

för villaägarna 



Skogängsvägen

• Skogängsvägen 

– Överlast





Nitro Consult

• Om

– Grundat år 1969

– Cirka 100 anställda i Skandinavien

– Global täckning med NCVIB – system 

för mätning av omgivningspåverkan 

och optimering av sprängsalvor 

– Global täckning med konsulttjänster

• Neutral part mellan myndigheter, 

entreprenörer och närboende

• Sveriges äldsta och största 

sprängkonsult

• Involverade vid framtagandet av flera 

Svenska Standarder



BetongspontningRivning Vägtrafik Tågtrafik

När mäter vi vibrationer?

Pålning PackningSchaktning & stålspontningSprängning



Svenska modellen

Riskanalys

-

Fastställa 
gränsvärden

Förbesiktning

-

Dokumentera 
sprickor

Mätningar

-

Webportal

Klagomåls-
hantering

-

Kontroller

Efter-
besiktning

Framgångsrikt projekt



• Tjänster 

– Besiktning

– Vibrationsmätning och -analys

– Kontakter med tredje man

– Bullermätning

Nitro Consults roll i projektet



Varför är det bra att utföra besiktning? 

Syneförrättning enligt SS4604860

Kompletterande foton tas vid behov

Förbesiktning - dokumentera status på byggnaden

Efterbesiktning - dokumentera om nya förändringar tillkommit



Underlag för riktvärden

• Svensk standard SS 460 48 66:2011 

– Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

• Svensk standard SS 02 52 11

– Vibration och stöt 

– Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, 

spontning och packning

• Svensk standard SS 02 52 10

– Vibration och stöt, sprängningsinducerade luftstötvågor

– Riktvärden för byggnader

• Anläggningsägarnas vibrationsrestriktioner
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Byggnaders grundläggning

31

Sprängning:       v10 = 18 mm/s v10 = 35 mm/s v10 = 70 mm/s

Schaktning:         v = 9 mm/s v = 12 mm/s v = 15 mm/s



Upplevelse vs riktvärde



Arbeten som regleras i dom från Mark och 

miljödomstolen

• Det är Stockholm Vatten och avfall som ansvarar för 

tillståndsansökan till Mark och miljödomstolen om arbeten som 

kan påverka grundvattennivån inom området.

• Anledningen till ansökan är de djupa va-schakterna som i vissa 

fall går under grundvattennivån.

• Schakterna spontas och tätas för att grundvatten inte ska läcka 

in. Exakt vilken metod som kommer att användas regleras i 

den kontrollplan som upprättas då domen är beslutad.

• Målet är att grundvattennivån inom området ska påverkas så 

lite som möjligt.



Målet är att inte sänka grundvattennivån

• Sommaren 2018 monterades dubbar på drygt 100 hus i en vid 

omkrets till de arbeten som kommer att göras, kontinuerliga 

avvägningar har utförts sedan sommaren 2018 för att bevaka 

eventuella sättningar.

• Grundvattennivån mäts 1 gång per månad i drygt 25 

grundvattenrör som är utplacerade främst i villaområdet.

• Det har hittills varit mycket små skillnader i grundvattennivån 

trots det torra klimatet de senaste åren.

• Området ligger i en sänka där vatten rinner mot lågpunkten vid 

Bällstaån.



Skyddsåtgärder

• Förbesiktning av byggnader har skett

• Ombesiktning kommer att ske av Nitro Consult av cirka 15 hus 

närmast arbetsområdet, ren säkerhetsåtgärd innan arbetena 

startar.

• Vibrationsmätare har varit monterade under första etappen och 

kommer att sitta kvar under den tid då staden utför arbeten 

som kan orsaka vibrationer. Hittills har det varit mycket små 

utslag.

• Grundvattenrör, uppföljning av grundvattennivån

• Dubbar på husen, uppföljning av eventuella sättningar

• Kontrollprogram med åtgärder för att täta sponterna



Arbeten som kan orsaka skador på hus

• Sprängning 

• Om en stor grundvattensänkning sker

• Ovanstående arbeten har inte påbörjats än



Om skadan trots allt inträffar - rutin

• Skadeanmälan ska ske via funktionsbrevlådan med adressen

bromstensstaden@stockholm.se

• Ni får då ett formulär som ska fyllas i med uppgifter om 

fastighet, när skadan inträffade, vad skadan omfattar mm. 

Formuläret mailas tillbaka till funktionsbrevlådan.

• Funktionsbrevlådan har alltid en ansvarig mottagare på 

vardagar. Maila inte till oss personligen.

• Det kommer att göras en utredning med anledning av den 

eventuella skadan och staden lämnar därefter besked.

• Vem som gör utredningen beror på skadans omfattning.

Under 3 prisbasbelopp utreds av projektet. Över 3 pbb kopplas 

projektets försäkringsbolag in för utredning.

mailto:bromstensstaden@stockholm.se


Peabs arbetsområde – respektera det

• Vi har redan börjat leda om trafiken på 

vissa sträckor för att arbeten ska kunna 

utföras.

• Kontinuerliga förändringar av hur 

trafiken kommer att gå

• Maskiner

• Buller

• Det är ingen lekplats – håll barnen borta



Om det händer något med va-nätet

Felanmälan

• VA – ledningsnätet - Stockholm Vatten och avfall

• 08 – 522 120 00

• Akut nätter 08 – 454 25 70

• Telefonnumren finns på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida



Frågor?



Tack för oss !Tack för oss!


