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1

Inledning

Tumba skog ligger ca 1 km väster om Tumba centrum och utgörs idag av ett kuperat
skogsområde. Här planerar Botkyrka kommun för ett nytt bostadsområde med flerbostadshus
och radhus. Sigma Civil AB har fått i uppdrag att projektera ny- och ombyggnation av befintliga
vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser och VA-ledningar. Körytan vid
KP Arnoldssons väg ska också breddas.

Figur 1. Ungefärligt planområde.

2

Uppdrag

På uppdrag av Botkyrka kommun har Sigma Civil AB tagit fram en riskanalys för planerade
vibrationsalstrande arbeten i samband med byggnation av vägar, parker, gång- och cykelbanor,
parkeringsplatser och VA-ledningar.

2.1 Avgränsning
De vibrationsalstrande arbeten som har bedömts är sprängning, packning och schaktning.
Riskanalysen omfattar de byggnader och anläggningar som ligger inom 50 meter grundlagda på
berg och inom 100 meter grundlagda på lera eller liknande från planerade sprängningsarbeten.
Där endast schaktnings- och packningsarbeten väntas förekomma omfattas endast byggnader
grundlagda på lera eller morän inom 50 meter.
Riskanalysen avgränsas till:
 Redovisning av de byggnader och anläggningar inom området som kan påverkas av
vibrationer eller sättningar.
 Beräkning av teoretiska riktvärden för markvibrationer samt angivning av riktvärden för
buller och luftstötvågor.
 Förslag på kontrollåtgärder samt åtgärder i händelse av överskridna vibrationsvärden.
 Förslag på övriga säkerhetsåtgärder.
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3

Underlag

Analysen har utförts med hjälp av följande uppgifter och information:
 Jordartskartor från Sveriges geologiska undersökning (SGU).
 Uppgifter från SGU:s brunnsarkiv.
 Uppgifter från Fornsök, Riksantikvarieämbetet.
 Ritningar och underlag från projektering utförd av Sigma Civil AB.
 Konstruktionsritningar för aktuella fastigheter från Botkyrka kommun.
 Bilder från Google Earth samt foton från platsbesök, framförallt när uppgifterna om
byggnadens konstruktion inte varit kompletta eller saknats.
 Svensk Standard SS 02 52 10
”Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader”.
 Svensk Standard SS 02 52 11
”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av
pålning, spontning, schaktning och packning”.
 Svensk Standard SS 460 48 60
”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetoder för besiktning av byggnader och
anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet”.
 Svensk Standard SS 460 48 66
”Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader”.
 SBUF Nr 07:04. Sprängavstånd till ung gjuten och sprutad betong.
 Naturvårdsverket NFS 2004:15, Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken].
 AMA Anläggning
 Stockholm vatten, Allmänna bestämmelser och anvisningar för markarbeten inom eller
intill jordförlagda anläggningar.
 Stockholm Vatten, Allmänna bestämmelser och anvisningar för markarbeten inom eller
intill berganläggningar (tunnlar etc.) tillhörande Stockholm Vatten.

4

Förkortningar

v
vs
vp
vmax
amax
V10

5

Maximalt tillåtet vibrationsriktvärde i grundläggningsnivå.
Maximalt tillåtet vibrationsriktvärde m.a.p. schaktning.
Maximalt tillåtet vibrationsriktvärde m.a.p. packning.
Maximalt fast tillåtet vibrationsriktvärde.
Maximalt fast tillåtet accelerationsvärde.
Maximalt tillåten svängningshastighet på 10 meter mellan salva och mätplats.

Förutsättningar

5.1 Markförhållanden
Enligt jordartskartor från SGU består marken i området söder om järnvägen i huvudsak av berg
och sand. Det förekommer även områden med sandig morän samt isälvsediment. Norr om
järnvägen består marken i närheten av planerade arbeten av fyllnadsmassor. För detaljer se
Figur 2.
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Figur 2. Jordartskarta över berört område. Källa SGU.

Området är kuperat och består av befintlig skogsmark med inslag av berg i dagen, generellt på
de lokala höjdpunkterna, och med lera i lågpunkterna. Jordlagret är generellt mäktigare i
lågpunkterna. Jordlagerföljden generaliseras till:
 Sand, med inslag av sten och grus
 Lokala förekomster av lera
 Friktionsjord
 Berg
Närmare KP Arnolds väg består marken mest av blockig morän med varierande växtlighet.
Jordlagerföljden varierar längsmed vägen därav hänvisas till framtagen Markteknisk
Undersökningsrapport och Geotekniskt PM.
Viktigt för riskanalysen är vilken typ av mark som omgivande byggnader är grundlagd på.
Uppgifter om detta har hämtats från konstruktionsritningar, foton, genomförd geoteknisk
undersökning, samt från SGU:s jordartskartor. Djupet till berg är även väsentligt för att avgöra
var sprängning kommer att krävas för anläggning av väg och ledningar. På ytor där geoteknisk
undersökning inte har utförts har en bedömning fått göras av sannolikheten för sprängning
utifrån närliggande borrpunkter samt planer för ledningsdragningar och liknande.

5.2 Planerade vibrationsalstrande arbeten
Allmänt kommer sprängning att krävas där det är mindre än 1 meter till berg för anläggande av
väg. För VA-ledningar krävs sprängning i regel där det är mindre än ca 2-2,5 meter till berg.
Förutom sprängning så kommer vibrationer även att genereras från schaktning och packning.

5.3 Berörda byggnader och anläggningar
I utredningsområdet för de planerade markarbetena finns främst villor och flerbostadshus. I
övrigt förekommer verksamhets- och industribyggnader samt ledningar för el, fiber, fjärrvärme,
tele, VA samt en dagvattenkulvert. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns registrerade brunnar inom
riskområdet. Det rör sig om 4 energibrunnar och 2 brunnar med okänd användning. Samtliga
berörda byggnader och brunnar finns redovisade i bilaga 1 och är inmätta och kontrollerade.
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5.4 Fornlämning
Det finns ett flertal fornlämningar inom riskområdet, se figur 3.
Nr 1 är ett statligt byggnadsminne som utgörs av Tumba pappersbruk.
Nr 2 utgörs av en bytomt/gårdstomt som numera är helt utplånad av Tumba pappersbruk.
Nr 3 är en fyndplats där en spjutspets av järn påträffats.
Nr 4 och 5 utgörs av välbevarade fossila åkrar.
Nr 6 utgör en källa med tradition känd sedan 1700-talet. Dagens utlopp har tillkommit senare
och vattnet rinner nu fram ur ett plaströr.
Nr 7 är ett färdvägssystem om sammanlagt ca 220 m samt en närmast rund stensättning.
Längst österut ligger en fossil åker.

3

2

1

6

7

5
4

Figur 3. 13 registrerade fornlämningar finns inom riskområdet. I figuren är dessa markerade med gröna ringar medan de
blå fälten visar på fornlämningsområde/skyddsområde. Bildkälla: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

5.5 Osäkerheter
Där det inte har framgått av konstruktionsritningar har bedömning av undergrund för de olika
byggnaderna främst utförts med hjälp av jordartskartor från SGU, uppgifter från intilliggande
fastigheter, digitala bilder samt foton. Detta ger en relativt grov bedömning då det inte säkert går
att säga hur det ser ut under respektive byggnad. I de fall det inte heller har funnits uppgifter på
ingående material i byggnaderna har också bedömning gjorts utifrån digitala bilder och foton.
Där det fortfarande har funnits osäkerheter har ett säkrare alternativ valts i analysen, det vill
säga det alternativ som har gett ett lägre vibrationsriktvärde.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-48979
7(39)

Version 1.7

Riskanalys vibrationer Tumbaskog
Projektnummer 123969

6

Restriktioner

6.1 Allmänt
Entreprenören ska planera och genomföra arbeten så att närliggande bebyggelse, anläggningar
och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstötvågor, stenkast eller markrörelser.
Markrörelser innefattar även svällning av bergmassor och förskjutningar på grund av gastryck
från sprängning som kan skada konstruktioner ovan och under mark.
Arbetena ska bedrivas enligt gällande lagar, föreskrifter och anvisningar, samt de lokala
myndigheternas föreskrifter. Exempel som kan nämnas är följande:
AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete.
AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.
AFS 2007:1 om sprängarbete.
AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete.
RPS 523.2.6 Allmänna villkor jämte ordnings- och säkerhetsföreskrifter m.m. för sprängarbete.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun.
Allt arbete ska även utföras med hänsyn till rådande miljölagstiftning. Vägledning kan hämtas i
hänsynsreglerna som återfinns i Miljöbalkens andra kapitel.
Ledningar inom arbetsområdet ska lokaliseras och utmarkeras innan sprängnings- och
schaktningsarbeten påbörjas för att undvika skador.
Det åligger entreprenören att skaffa de tillstånd som krävs för arbetet, t ex förvaring och
transport av sprängmedel vilket lämnas av Storstockholms brandförsvar. Kopior på tillstånd ska
lämnas till beställaren.
Entreprenören ska använda sig av en arbetsledning som har väl dokumenterad erfarenhet från
de arbetsmetoder som förekommer i entreprenaden. Vid alla sprängarbeten ska sprängarbas
utses. Om entreprenören inte följer de föreskrifter och restriktioner som lämnats av beställaren,
påtar sig entreprenören ansvaret för de skador och skadeståndskrav som kan bli följden av
entreprenadens genomförande.

6.2 Information om arbetet
Innan vibrationsalstrande arbeten påbörjas ska entreprenör i samråd med beställare informera
fastighetsägare inom utredningsområdet om planerade arbeten. Vid varje sprängningstillfälle
ska riskområdet spärras av mot obehöriga och varningsskyltar sättas upp. Beakta att det under
entreprenaden förutom boende kommer att finnas förskolor och skolor i drift samt en idrottsplats
i närområdet. Skogsområdet används också för friluftsaktiviteter i allmänhet.
Entreprenören har ensam det fulla ansvaret för säkerheten.

6.3 Markvibrationer – Schaktning och packning
Vid beräkning av tillåtna vibrationsnivåer för byggnader och anläggningar har Svensk Standard
SS 02 52 11 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade
av pålning, spontning, schaktning och packning tillämpats. De värden som redovisas i bilaga 1
har beräknats med hänsyn till markslag, byggnadernas grundläggning, konstruktion och
byggnadsmaterial. Dessa värden ska inte avståndskorrigeras. För några fastigheter finns
ofullständiga handlingar i kommunens arkiv. I dessa fall har en bedömning genomförts med
hjälp av jordartskartor och foton vilket medför en osäkerhet i framräknade riktvärden.
Fastigheter med osäkra uppgifter framgår i bilaga 2. Entreprenör har möjlighet att i samråd med
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beställaren justera riktvärdet utifrån förhållanden på platsen som inte har framgått vid
bedömningen.
Byggforskningsrådet T43:1982 anger följande riktlinjer för vibrerande packningsredskap:
 Traktordragna och självgående vibrationsvältar med drivande gummihjul, normalt med
stor amplitud. Säkerhetsavstånd i m =1,5 x valsvikten *(ton)
 Vibrerande tandemvältar, normalt med liten till medelstor amplitud. Säkerhetsavstånd i
m=1,0 x valsvikten* (ton)
*Valsens egenvikt + del av ramvikt överförd till valsen.
Säkerhetsgränsen blir därmed 7,5 m för en självgående vibrationsvält med 5 tons vikt på den
vibrerande valsen. Allmänt gäller att vältar med större statisk vikt än ca 5 ton på den vibrerande
valsen normalt inte används på gator och vägar intill närliggande byggnader. Ju större
säkerhetsavstånd desto bättre för att minimera klagomål och skadeståndsanspråk.
Start och stopp av vibratorer kan tillfälligt öka marksvängningarna på grund av att
resonansfrekvensen för systemet vibrator – mark då passeras. Därför ska inte vibratorer starta
respektive stoppas inom säkerhetsgränsen till byggnad.
I Botkyrka kommuns lokala ordningsföreskrifter anges att den som är ansvarig för schaktning,
grävning eller annat liknande arbete på offentlig plats ska se till att det sker på ett sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

6.4 Markvibrationer – Sprängning
All sprängning ska genomföras som försiktig sprängning vilket innebär att inga skador ska
uppstå på intilliggande bebyggelse och installationer. Vid sprängning inom 50 m från väg eller
järnväg ska trafiken stängas av. Väghållare eller banhållare kontaktas i god tid för samordning.
Varje salva ska vara väl täckt. I yta som redan är sprängd ska allt löst berg rensas bort.
Kvarstående borrhålspipor blåses rena.
Ansvarig sprängningsledare ska se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits.
Vid beräkning av tillåtna vibrationsnivåer för byggnader och anläggningar har Svensk Standard
SS 460 48 66 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i
byggnader tillämpats. Riktvärdet V som redovisas i bilaga 1 har beräknats med hänsyn till
markslag, byggnadernas konstruktion, byggnadsmaterial, typ av anläggningsarbete samt
avstånd till salva. Där uppgifter har saknats har en bedömning gjorts med hjälp av
jordartskartor, digitala bilder och foton. Entreprenör har möjlighet att i samråd med beställaren
justera riktvärdet utifrån förhållanden på platsen som inte har framgått vid bedömningen.
Figur 4 visar svängningshastigheten som funktion av avståndet till salva. I praktiken innebär
avståndsfaktorn att ju längre bort från salvan som byggnaden står desto lägre blir riktvärdet.
Detta beror på att frekvensinnehållet blir lägre med ökande avstånd vilket ger större risk för
skador på byggnader. Orsaken är att låga frekvenser ligger närmare byggnadens egenfrekvens.
För att beräkna riktvärdet V som anges i bilaga 1 har avstånd mellan plats för sprängning och
byggnad tagits fram med hjälp av ritningsunderlag. Riktvärdet gäller därmed endast för detta
avstånd. Skulle avståndet mellan salva och byggnad avvika från det som anges i bilagan kan ett
nytt riktvärde räknas fram genom att multiplicera värdet på V10 med avståndsfaktorn Fd enligt
figur 4.
Där en byggnad misstänks vara grundlagd på olika markslag anges riktvärden för de olika
markslagen.
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Figur 4. Avståndsfaktorn (Fd) som en funktion av avstånd (d) för lera, morän och berg enligt Svensk Standard SS 460
48 66, Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.

Vid sprängning inom 10 m kan speciella problem uppstå. Dels kan ogynnsamma
markförhållanden så som förekomst av horisontella slag medföra stora förskjutningar, dels kan
förekomst av höga frekvenser göra att större fokus måste läggas på vibrationens amplitud- och
frekvensinnehåll och en mer detaljerad dokumentation av sprängsalvan redovisas.

6.5 Arbeten vid ledningar
I tabell 1, 2 och 3 redovisas riktvärden för ledningar vid schaktning, packning och sprängning.
För VA-ledningar är blydiktade känsligast (i regel lagda före 1960). Inom berört område finns
fastigheter med byggnader som är byggda före 1960. Se byggår under anmärkning i Bilaga 1
för byggnader uppförda fram till och med 1965 i och med att det inte går att säkerställa om
ledningarna finns kvar eller ej.
Tabell 1. Riktvärden för vibrationer vid schaktning och packning, VA-ledningar. Källa: Stockholm vatten.

Schaktning
Konventionella ledningar
Blydiktade ledningar
Packning
Konventionella ledningar
Blydiktade ledningar

5 mm/s (vs)
3 mm/s (vs)
4 mm/s (vp)
2 mm/s (vp)

Tabell 2. Riktvärden för vibrationer vid sprängning intill blydiktade ledningar. Källa: Stockholm vatten.

Avstånd
0-10 m
10-20 m
20-50 m

Vmax
15 mm/s
12 mm/s
10 mm/s
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Tabell 3. Riktvärden för vibrationer vid sprängning intill konventionella VA-ledningar. Källa: Stockholm vatten.

Avstånd
0-10 m
10-15 m
15-20 m
20-30 m
30-50 m
50-100 m

Vmax
35 mm/s
30 mm/s
28 mm/s
25 mm/s
20 mm/s
18 mm/s

El-, tele- och optokablar räknas inte som vibrationskänsliga. Förekommande dagvattenkulvert
ligger norr om KP Arnoldssons väg och kommer att ligga utanför riskområdet för sprängning.
Den bedöms inte skadas av planerade schaktnings- eller packningsarbeten.
Samråd ska genomföras med ledningsägare för att få instruktioner som entreprenören ska följa
vid arbete nära ledningarna. Nedan listas aktuella ledningsägare samt deras instruktioner för
markarbeten invid de olika ledningsslagen:









Botkyrka kommun – VA
Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck inte
uppkommer. Innan ledning eller kabel har frilagts får schaktning med maskin inte ske på
ett avstånd närmare än 2 m. Kabel eller ledning ska friläggas med handredskap.
Botkyrka kommun – Stadsnät
Botkyrka kommun – Gatubelysning
Södertörns Fjärrvärme
Vattenfall El
Handgrävning gäller inom 1 m åt vardera håll från lågspänningskabels läge och 2 m
från högspänningskabel, även avseende kabels djup. Vid grävning i närheten av
högspänningskabel ska anvisning på plats av Vattenfalls entreprenör alltid ske. Om
elkablar friläggs och det finns risk för ras ska dessa förses med skydd och eventuellt
stöd vilket ska samordnas med Vattenfall Eldistrubition. Återfyllning under kablar ska
ske enligt EBR-standard KJ 41:99. Fler instruktioner från vattenfall återfinns här.
Telia Skanova

Där bergschakt kommer att ske inom 10 m från befintliga kablar och ledningar är det
entreprenörens ansvar att vidta åtgärder för att dessa inte skadas genom mark- och
bergrörelser.
Förutom att skador på ledningar kan uppstå vid vibrationer finns också risk för mekaniska
skador vid schaktning och liknande. Därför är det mycket viktigt att utsättning sker innan arbete
påbörjas. Ledningsbrott kan även uppstå om ras eller skred inträffar i jorden. Detta kan orsakas
av exempelvis för brant släntlutning, hög grundvattennivå, belastningar för nära schaktkant eller
på grund av jord med låg hållfasthet.
Utifrån den utförda undersökningen består jorden inom området till största delen av friktionsjord,
vilket är ”mindre känsligt” än lera. I och kring de få punkter där lera påträffats bedöms det att
ingen större risk för skred finns. Normala försiktighetsåtgärder bedöms vara tillräckligt för att
undvika skred d v s med etappvis schakt och igenfyllning, genom att hålla schaktgropar torra
och att undvika belastning av schaktkanter.
Rasrisk bedöms finnas kring punkterna 18SC43-18SC46 där slänten är väldigt brant och
höjdskillnader på upp till 35 meter finns. En stabilitetsutredning skall utföras för denna sträcka i
syfte att vidare undersöka riskerna.

6.6 Sättningskänsliga anläggningar
Allmänt inom området är risken för sättningar låg. Där risk kan finnas är norr om KP
Arnoldssons väg där det förekommer mer erosionsbenägna jordarter. Risken för sättningar
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söder om KP Arnoldssons väg bedöms som störst där lerlager påträffats, d v s i punkterna
18SC02, 18SC04, 18SC35 och 18SC36. Lerans sättningsbenägenhet har ej undersökts och
kan komma att behöva utredas vid fortsatt projektering.
Här kommer även en kulverterad å att korsas med en spillvattenledning. Vid skador på
kulverten kan materialtransport av fint material uppstå vilket kan orsaka sättningar. I sådana fall
finns risk för skador på Tumbavägen. Spillvattenledningen kommer att passera nära ovan
kulverten. Därför rekommenderas handschakt samt försiktig kringfyllning vid anläggandet för att
minimera risken för skador.

6.7 Vibrationsalstrande arbeten vid transformator
I figur 5 och 6 visas läget på transformatorstationer inom riskområdet:

Figur 5. I figuren redovisas läget för två transformatorstationer norr och söder om KP Arnoldssons väg, markerade med
gröna ringar. Bildkälla: www.hitta.se
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Figur 6. I figuren visas läget för transformatorstation mitt emot Kyrkvärdsvägen 27, markerad med grön ring. Blå ring
visar del av planområdet. Bildkälla: www.hitta.se

I tabell 4 redovisas maximalt tillåten vibrationsnivå som normalt tillämpas för transformatorer.
Kontakt kan tas med tillverkaren för mer exakta riktvärden.
Tabell 4. Tabellen visar riktvärden för vibrationsalstrande arbeten vid transformatorer.

Typ
Sprängning

Svängningshastighet
vmax
35 mm/s

Acceleration
amax
20 m/s2

6.8 Vibrationsalstrande arbeten vid brunnar
I bilaga 1 anges riktvärden för förekommande brunnar enligt SGU:s brunnsarkiv.

6.9 Vibrationskänslig utrustning
Utrustning som tål lägre vibrationsnivåer än den byggnad som utrustningen befinner sig i räknas
som vibrationskänslig. Om sådan utrustning inte kan stängas av eller isoleras under
vibrationsalstrande arbeten blir den dimensionerande för arbetet. Exempel på vibrationskänslig
utrustning är servrar samt viss medicinteknisk utrustning eller mätutrustning. Vanliga
standarddatorer räknas i regel inte som vibrationskänsliga.
Accelerationsvärde för servrar sätts allmänt till amax 2,5 m/s2. Tillåtna nivåer för respektive
utrustning kan hämtas från respektive tillverkare. Servrar som befinner sig inom 75 m från de
vibrationsalstrande arbetena bör vibrationsisoleras samt kontrolleras med vibrationsmätning.
Isolering bekostas av beställaren, mätning av entreprenören.
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Följande företag är registrerade och enligt uppgift aktiva inom riskområdet:
Tumbasedeln Ef – Kyrkvärdsvägen 43
Petra Waessman – Kyrkvärdsvägen 43
Generell Bygg Service AB – Kyrkvärdsvägen 30
Profglans AB – Kyrkvärdsvägen 30
Uttran Bygg & Inredning – Kyrkvärdsvägen 45
Liahs Thaimassage – Kyrkvärdsvägen 27
Stenro Invest – Götavägen 7
Enstro Entreprenad – Götavägen 7
Transportörerna i Tumba AB – Götavägen 7
Aeromod AB – Sveavägen 38
Supreme Cleaning Services Sweden AB – Vasavägen 23
Creativeship AB – Vasavägen 26
Kontakt har tagits med företagen registrerade inom riskområdet, antingen via e-post eller
telefon. Ingen har meddelat innehav av vibrationskänslig utrustning. Tre företag har inte gått att
nå, Aeromod AB, Petra Waessman samt Enstro Entreprenad. Aeromod ska bedriva
konstruktion, reparation samt modifiering av båtar, flygplan och därmed förenlig verksamhet.
Någon närmare information om Petra Waessmans verksamhet har inte hittats och Enstro
Entreprenad ska bedriva byggnadsentreprenad och därmed förenlig verksamhet
(www.solidinfo.se).
Vid syneförrättning rekommenderas att en inventering av vibrationskänslig utrustning
genomförs, samt i förekommande fall, en bedömning om behovet av vibrationsisolering. En
riktlinje är att utrustning som väntas bli dimensionerande för arbetet ska vibrationsisoleras.

6.10 Luftstötvåg
En luftstötvåg är normalt en tryckstegring som breder ut sig med överljudshastighet.
Enligt standard SS 02 52 10 - Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor –
Riktvärden för byggnader, anges maximalt reflektionstryck till 500 Pa på avstånd över 20 m. På
kortare avstånd kan högre riktvärden vara aktuella såvida att åtgärder vidtagits för att undvika
skador. Standarden tar inte hänsyn till skador som kan uppstå på stötvågskänslig utrustning.
För att begränsa luftstötvågor och buller ska väl utförd förladdning tillämpas, förslagsvis
bestående av sand eller finkross samt tyngdtäckning.

6.11 Buller
Bullerstörningar i samband med mark- och bergschaktningsarbeten uppstår i form av luftburet
och strukturbundet buller. Bullret fortplantas genom luft från bullerkällor såsom sprängning,
schaktning, lastning, transporter och packning.
För de bullerstörningar som kan hänföras till bygg- och anläggningsverksamhet ska de
riktvärden som anges nedan tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd NFS
2004:15, se tabell 5. Riktvärden i ekvivalent ljudnivå anges som frifältsvärden.
Tabell 5. Tabellen visar de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15.

Helgfri mån-fre

Lör-, sön- och
helgdag

Samtliga dagar

Dag 07-19
LAeq

Dag 07-19
LAeq

Natt 22-07
LAeq

Tidpunkt
Kväll 19-22
LAeq
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Arbetslokaler för tyst verksamhet (exv. kontor)
Utomhus
(vid fasad)
Inomhus

70 dBA

-

45 dBA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bostäder
Utomhus
(vid fasad)
Inomhus
(bostadsrum)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

70 dBA

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Undervisningslokaler
Utomhus
(vid fasad)
Inomhus

60 dBA
40 dBA

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader kan 5 dBA högre värden
tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, kan upp till 10 dBA högre
nivåer kunna accepteras. Detta gäller dock inte kvälls- och nattetid.
Bullernivåerna ska alltid begränsas i den omfattning som det är praktiskt möjligt. I Botkyrka
kommuns lokala ordningsstadga anges att arbete som orsakar störande buller för personer på
offentliga platser inte får ske utan polismyndighetens tillstånd.

6.12 Segersjö vattenskyddsområde
Den västra delen av exploateringsområdet ligger inom den yttre skyddszonen för Segersjös
vattenskyddsområde, se figur 7. Vattenskyddsområdet fastställdes av länsstyrelsen 1997 och
har förenats med en skyddsföreskrift. Den yttre gränsen för skyddsområdet innesluter
vattentäktens grundvattenbildningsområde och skyddsföreskrifterna har utformats för att reglera
aktiviteter och verksamheter som riskerar att påverka grundvattnets kvalitet negativt. År 2000
stängdes Segersjö vattenverk till följd av ökande kloridinnehåll i vattnet, sannolikt till följd av ett
saltupplag i Kassmyra grustäkt (Botkyrka kommun 2016, Länsstyrelsen Stockholms län 2009).
Vattentäkten utgör numera istället reservvattentäkt för kommunen. Den ingår bland de
vattentäkter som av Länsstyrelsen i Stockholms län ges hög prioritet för
reservvattenförsörjningen i Stockholmsområdet (Länsstyrelsen Stockholms län 2009).
Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet innebär följande restriktioner vid en exploatering:
 Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga ämnen kräver
tillstånd från kommunen. Därmed bör biobaserade drivmedel och oljor väljas i
arbetsmaskiner. Arbetsområdet bör även planeras så att potentiellt förorenande ämnen
hanteras utanför skyddsområdet, framförallt avseende förvaring av kemikalier och
kemikalieavfall, ev. tankplatser, samt plats för service och underhåll av fordon. Det bör
även finnas tydliga rutiner som är kända av personalen kring hur utsläpp som kan
orsaka förorening av grundvattnet ska hanteras.
 Länsvatten eller dagvatten som är förorenat på så sätt att det kan orsaka olägenhet för
hälsa eller miljö får inte släppas ut på eller i marken utan tillstånd från kommunen. Det
är därför viktigt att i föreliggande fall kontrollera länsvattnets innehåll och vid behov rena
detta, förslagsvis genom den typen av portabla reningsanläggningar som finns
tillgängliga på marknaden. Även utsläpp av annat spillvatten, exempelvis från tillfälliga
personalutrymmen, kräver tillstånd.
 Större schaktnings- och fyllningsarbeten kräver tillstånd och uttag av material får inte
ske till ett större djup än 3 m över högsta grundvattenytan. Därmed behöver en
undersökning av grundvattennivåer genomföras om uttag planeras.
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Inom den yttre skyddszonen får det inte heller läggas ut massor som kan påverka
grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen. Därmed kommer
sannolikt krav ställas på tillförda massor.

Figur 7. Illustrationsplan för Tumba skog. Den orangea linjen markerar ungefärlig gräns för den yttre skyddszonen för
Segersjö vattenskyddsområde där zonen breder ut sig i västlig riktning. Bildkälla: Botkyrka kommun.

7

Säkerhetsåtgärder

7.1 Avstängning av väg
I och med att sprängning delvis kommer att utföras längs med vägar ska dessa stängas av vid
själva sprängningen.

7.2 Täckning
Om det vid sprängning finns risk för kastskador på byggnader, anläggningar, luftledningar etc.
ska täckning alltid utföras. Täckningen ska utgöras av tyngdtäckning som kompletteras med
splitterskyddande täckning. Salvkonturen ska överlappas av täckningen med minst 1,5 meter.
Det kan finnas behov av ytterligare täckning vid sprängning av planberg eller vid s.k. uppskjut.
Det är sprängningsledaren som har ansvaret för att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

8

Kontroller

8.1 Syneförrättning
Syneförrättning bör genomföras före och efter planerade markarbeten och ska ske enligt
standard SS 460 48 60 Vibration och stöt - Syneförrättning – Arbetsmetoder för besiktning av
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byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet. Vid
syneförrättningen ska bland annat undersökas om det finns vibrationskänsliga inventarier i
byggnaderna. Om det vid besiktningen framkommer uppgifter som kan påverka
vibrationsrestriktionerna ska detta meddelas beställaren.
Dokumentation av eventuella skador ska kompletteras med fotografering.

8.2 Täthetsprovning av eldstäder
I byggnader där eldstäder påträffas ska rökkanaler kopplade till dessa täthetsprovas före och
efter de vibrationsalstrande arbetena. Täthetsprovningen ska följa det som anges i standard SS
460 48 60 Vibration och stöt - Syneförrättning – Arbetsmetoder för besiktning av byggnader och
anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

8.3 Vibrationskontroll
För att kontrollera vilken påverkan som uppstår på omgivande bebyggelse ska vibrationsmätare
användas. För vibrationskontroll på byggnader och anläggningar ska toppvärdet av vibrationer i
vertikal riktning, mätt i grundläggningsnivå registreras. Endast vibrationens vertikala komponent
kan relateras till framräknat riktvärde. Systemet för mätning och registrering ska uppfylla de krav
som anges i Svensk Standard SS 460 48 66 samt SS 02 52 11. Entreprenören ska se till så att
vibrationsmätare är installerade och redo för mätning innan vibrationsalstrande arbeten
påbörjas.
Det åligger entreprenören att hålla sig underrättad om uppmätta vibrationsnivåer, samt anpassa
arbetet på sådant sätt att givna riktvärden inte överskrids. Vid överskridna riktvärden ska
beställaren informeras.

8.4 Kontroll av luftstötvåg
Kontroll av luftstötvåg genomförs om problem med höga nivåer på luftstötvågor skulle uppstå
och ska då utföras enligt standard SS 02 52 10.

8.5 Sättningskontroll
Byggnader med kända sättningsskador eller som har sättningsbenägna konstruktioner ska
kontrolleras under arbetets gång. Uppmätt sättningsdifferens mellan två närliggande mätpunkter
inom samma byggnad får inte överstiga 0,2 % av avståndet mellan punkterna. Sättning i
enstaka mätpunkt får inte vara större än 10 mm.

8.6 Åtgärder vid överskridna riktvärden
Om riktvärden överskrids ska detta antecknas i sprängjournal och en avvikelserapport med
förslag på åtgärder för att framöver hålla riktvärdena upprättas. Beställaren informeras om det
inträffade. Entreprenören och beställaren gör i samråd en bedömning om överskridandet kan ha
påverkat närliggande byggnader eller anläggningar och beslutar om en mellanbesiktning ska
utföras. Detta syftar i sådana fall till att undersöka och dokumentera om överskridandet har
orsakat några skador. Mellanbesiktningen bekostas i sådant fall av entreprenören.
Om överskridanden upprepas avbryts arbetet. Tillsammans med beställaren utvärderas det
utförda arbetet och åtgärder tas fram för att klara riktvärdena innan arbetet kan fortsätta.
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9

Tillstånd, sprängplan och sprängjournal

Det åligger entreprenören att införskaffa alla tillstånd som krävs för genomförandet av arbetena.
Kopia av tillstånden ska överlämnas till beställaren. Entreprenören är skyldig att följa de
föreskrifter som anges i tillstånden.

9.1 Sprängplan
Sprängplanen ska innehålla detaljerade borr-, ladd- och tändplaner, uppgifter om täckning samt
åtgärder som avses vidtas vid sprängning, exv. skyltar och posters placeringar, utrymning,
avstängningar m.m.
Den aktuella sprängplanen ska lämnas till beställaren för kännedom minst två veckor innan de
vibrationsalstrande arbetena påbörjas. Om sprängplanen ändras ska det anmälas omgående
och ny plan lämnas in till beställaren. Beställarens kännedom om sprängplanens innehåll befriar
inte entreprenören från det kontraktsenliga ansvaret.

9.2 Sprängjournal
Sprängjournal ska föras vid varje sprängning och finnas tillgänglig på arbetsplatsen inför varje
salva. Enligt AMA anläggning ska sprängjournalen innehålla:
 salvnummer med tidpunkt för sprängning
 antal hål och hålrader i salvan
 största och minsta håldjup
 total samverkande laddningsmängd
 salvans läge
 kortaste avstånd mellan salva och mätpunkt
 mätvärden från vibrationsmätare
 avvikelser från borr- och laddplan.
Framtagna riktvärden förutsätter att avståndet mellan salva och byggnad (mätpunkt) är känd för
bestämning av avståndsfaktorn Fd. Salvans läge och uppmätta vibrationsnivåer anges därför i
sprängjournalen, antingen med koordinater eller måttangivelse.
Sprängjournalen ska finnas tillgänglig för beställaren innan sprängning och vara signerad av
ansvarig sprängarbas. Kopia på sprängjournal ska på begäran lämnas till beställaren.

10 Källor
Botkyrka kommun. 2016. Botkyrkas blå värden – Vattenprogram för Botkyrka kommun. Dnr:
SBF/2014:77.
Länsstyrelsen i Stockholms län. 2009. Dricksvattenförekomster i Stockholms län. Prioriteringar
för långsiktigt skydd. ISSN 1653-8870.
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Bilaga 1
Rekommenderade riktvärden
Kastaren 1
Kyrkvärdsvägen 24-26

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Flerbostadshus
Berg och glacialsand
Puts
Grundlagd platta på berg
9m
Flerbostadshus
Berg
Sand
52,5
13,5
54,2
13,9
11,3
4,1
9
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1953.
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Kastaren 1
Kyrkvärdsvägen 28-30

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Flerbostadshus
Berg och glacialsand
Puts
Grundlagd platta på berg
28 m
Flerbostadshus
Berg
Sand
52,5
13,5
33,3
11,2
11,3
4,1
9
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1953.
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en brunn med okänd användning på fastigheten. I och med
att fastigheten är stor är det svårt att ange ett riktvärde. I och med att byggnaderna på
fastigheten har relativt låga riktvärden bör dock även brunnen klara sig om riktvärdena
innehålls.

Kastaren 1
Kyrkvärdsvägen 32-36

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag

Flerbostadshus
Berg och glacialsand
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Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)

Puts
Grundlagd platta på berg
76 m
Flerbostadshus
9,2
13,5

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1953.

Löparen 1
Kyrkvärdsvägen 55-59

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)

Flerbostadshus
Glacialsand
Puts
Platta på mark
95 m
Flerbostadshus
8,9
13,5

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1952.
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Löparen 1
Kyrkvärdsvägen 49-53

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Flerbostadshus
Glacialsand
Puts
Platta på mark
43 m
Flerbostadshus
13,5
10,3
4,1
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1952.

Löparen 1
Kyrkvärdsvägen 43-47

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning

Flerbostadshus
Berg och glacialsand
Puts
Grundlagd platta på berg
6m
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Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Flerbostadshus
Berg
Sand
52,5
13,5
60,7
15,6
11,3
4,1
9
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1951.

Löparen 1
Kyrkvärdsvägen 39-41

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Flerbostadshus
Berg och glacialsand
Puts
Grundlagd platta på berg
15 m
Flerbostadshus
Berg
Sand
52,5
13,5
43,3
12,6
11,3
4,1
9
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1951.
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Löparen 1
Kyrkvärdsvägen 29-37

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Flerbostadshus
Glacialsand
Puts
Platta på mark
16 m
Flerbostadshus
13,5
12,4
4,1
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1949.

Spelaren 1
Götavägen 11

Foto från Google maps.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Fler byggnader på fastigheten
Närmaste avstånd sprängning

Villa
Berg (SGU)
Puts
Utbredda plattor
Ja
48 m
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Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
52,5
26,5
6,75
5,4

Anmärkning
-

Spelaren 2
Götavägen 9

Foto från Google maps.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Fler byggnader på fastigheten
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Berg
Lättbetong
Hel platta
Ja
25 m till ny parkeringsyta
Villa
52,5
34,9
11,25
9

Anmärkning
-
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Spelaren 3
Götavägen 7

Foto från Google maps.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Fler byggnader på fastigheten
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Berg
Puts
Hel platta
Ja
28 m till ny parkeringsyta
Villa
52,5
33,3
11,25
9

Anmärkning
Fastigheten har en öppenspis, eventuellt finns även en oljepanna kvar, täthetsprovning behöver
genomföras.
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Spelaren 4
Götavägen 5

Foto från Google maps.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Fler byggnader på fastigheten
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Berg
Lättbetong
Hel platta
Ja
25 m till ny parkeringsyta
Villa
52,5
30,3
11,25
9

Anmärkning
Fastigheten har en eldstad, eventuellt finns även en oljepanna kvar täthetsprovning behöver
genomföras.
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Spelaren 5
Götavägen 3

Foto från Google maps.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Fler byggnader på fastigheten
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Berg (SGU)
Lättbetong
Plintar och balkar i betong
Ja
47 m till ny parkeringsyta
Villa
52,5
26,8
11,25
9

Anmärkning
Fastigheten har eventuellt en öppenspis. En braskamin är installerad, täthetsprovning behöver
genomföras.
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Strigeln 9
Sveavägen 38

Foto från platsbesök 2018-04-27

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial

Villa, Gäststuga, Garage (utanför riskområde)
Berg (SGU)
Villa: Okänd, räknat med putsad sockel
Gårdshus: Trä
Villa: Okänt, räknat med källare
Gäststuga: Plintar
Villa: 50m
Gäststuga: 44 m

Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Sprängning (vmax)
Schaktning
Packning

Villa
52,5
26,1
11,3
9

Gäststuga
36,7
70
15
12

Brunn
41
-

Anmärkning
Handlingar på villan fanns ej i kommunens arkiv varför antaganden har gjorts på ingående
material. Förekomst av eldstad är osäkert, skorsten finns dock.
Enligt SGU består marken av berg varför detta har valts som parameter i beräkningen.
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en energibrunn på fastigheten.
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Strigeln 10
Karlavägen 13

Foto från platsbesök 2018-04-27

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial

Villa och garage
Berg
Villa: Puts
Garage: Puts
Villa: Platta på mark
Garage: Platta på mark
Villa: 32 m
Garage: 30 m

Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
52,5
31,4
11,3
9

Garage
52,5
32,4
11,3
9

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1950.
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Strigeln 11
Karlavägen 11

Foto från platsbesök 2018-04-27

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Sprängning (vmax)
Schaktning
Packning

Villa med garage samt gäststuga
Berg
Puts
Grundlagd platta på berg /Källare
47 m
Villa
52,5
26,8
11,3
9

Brunnar
38

Anmärkning
Byggnadshandlingar finns från 1962.
Eldstad finns i villan, täthetsprovning behöver genomföras.
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det två energibrunnar på fastigheten.
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Regeln 7
Karlavägen 10

Foto från platsbesök 2018-04-27

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Berg (SGU)
Putsad sockel
Källare
38 m
Villa
52,5
29,3
11,3
9

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1946.
Markslag framgick inte i kommunens handlingar. Enligt SGU är huset grundlagt på berg, verkar
även troligt utifrån omgivningen.
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Regeln 8
Vasavägen 27

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Berg (SGU)
Putsad sockel
Källare/platta på mark
33 m
Villa
52,5
31,1
11,3
9

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1947.
Markslag framgick inte i kommunens handlingar. Enligt SGU är huset grundlagt på berg varför
detta har valts som parameter i beräkningen.
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Regeln 10
Vasavägen 23

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Villa
Sand
Puts
Källare/platta på mark
96 m
Villa
13,5
8,8
4,1
2,7

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1944.
Enligt SGU är byggnaden grundlagd på sand varför detta har valts som parameter i
beräkningen.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-48979
34(39)

Version 1.7

Riskanalys vibrationer Tumbaskog
Projektnummer 123969

Pionjären 8
Vasavägen 26

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Sprängning (vmax)
Schaktning
Packning

Villa
26,3
13,3

Villa
Morän
Puts
Källare/platta på mark
96 m
Brunn
35

7,2
5,4

Anmärkning
Byggnadshandlingar från 1942.
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en energibrunn på fastigheten.
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Kronan S:1 (1)

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Garage
Fyllning (SGU)
Betong
Betongsockel
50 m
Garage
18
13,4
5,4
3,6

Anmärkning
Markslag framgår inte av handlingar som finns tillgängliga i kommunens arkiv. Enligt SGU:s
jordartskarta består marken av fyllning varför detta har valts som parameter i beräkningen.
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Gärdet 1

Foto från platsbesök 2018-04-27.

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd sprängning
Riktvärden vibrationer
Markarbete
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

Garage
Fyllning (SGU)
Betong
Betongsockel/Betongplatta
25 m
Garage
18
15,2
5,4
3,6

Anmärkning
Handlingar på garagelängorna finns inte att tillgå i kommunens arkiv. De uppgifter som har
använts i beräkningarna har därför hämtats från SGU:s jordartskarta samt visuella
observationer.
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Tumba 7:206
Anmärkning
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en brunn med okänd användning på fastigheten. I och med
att fastigheten är stor är det svårt att ange ett riktvärde. I och med att garagebyggnaderna på
Kronan S:1 och Gärdet 1 har relativt låga riktvärden bör dock även brunnen om den ligger i
närheten av arbetena klara sig om dessa riktvärden hålls.

Tumba 7:239

Foto från Google Earth Pro.

Inom fastigheten finns blandade industribyggnader för vilket underlagen ligger under sekretess
då det tidigare var ett sedeltryckeri. Inom fastigheten finns en hög skorsten, röd cirkel, som ser
ut att vara av tegel men det kan finnas känsligare material, vilket har gjort att materialfaktorn för
puts har använts. Beroende på höjden har byggnadsfaktorn för speciellt känsliga byggnader
använts. Dess grundkonstruktion är heller inte känd, därav har grundkonstruktionsfaktorn för
mantelburna pålar använts. Osäkerheten är därmed hög och kontakt bör tas med
fastighetsägaren.
Därefter har ett värde beräknats för de två byggnader, röda kryss, som ligger närmast del som
skall schaktas (18SC43, 18SC44 och 18SC45) med dels en materialfaktor på 1,2 samt ett på
1,0 då materialet i dessa är okänt. För grundkonstruktionsfaktorn har antagande gjorts att
byggnaderna har platta på mark.
Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd schaktning
Riktvärden vibrationer
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning
Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning

Skorsten
Fyllning (SGU)
Höjden
?
48 m
8,8
6,6
3,5
2,3
Mindre byggnad
Fyllning (SGU)
?
?
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Närmaste avstånd schaktning
Riktvärden vibrationer
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

48 m
25,9
21,3
7,8
5,2

Typ av byggnad
Markslag
Känsligaste byggnadsmaterial
Grundläggning
Närmaste avstånd schaktning
Riktvärden vibrationer
Sprängning (v10)
Sprängning (v)
Schaktning
Packning

21,6
17,8
6,5
4,3
Byggnad
Fyllning (SGU)
?
?
48 m

25,9
21,1
7,8
5,2

21,6
17,5
6,5
4,3

Anmärkning
Osäkerheten i beräkningen för skorstenen är hög och därmed bör kontakt tas med
fastighetsägaren alternativt verksamhetsansvarig.
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