
Om att bo i en stadsdel där 
det fortfarande byggs.
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A tt skApA en stAdsdel  som Täby Park 
kräver mycket arbete. Vi gräver och spränger 
i området, lägger om ledningar och vägar och 
gör plats för fler hus, parker och aktiviteter.
 Vårt mål är att det ska märkas så lite som 
möjligt. Men du kommer säkert att tycka att vi 
är i vägen och stör ibland.
 Om du känner att något inte fungerar som 
det ska, vill vi absolut att du hör av dig.
 På taby-park.se/vi-i-taby-park/ hittar du 
kontaktuppgifter och aktuell information.

http://taby-park.se/vi-i-taby-park/
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Alla arbeten planeras väldigt noga

Innan sprängningar görs alltid en riskanalys. Där går de 
ansvariga igenom vilka förutsättningar som finns för 
sprängningen. Byggnader, anläggningar och vibrations-
känslig utrustning inom cirka 100 meter från arbetsom-
rådet inventeras.
  I analysen räknar man fram tillåtna vibrationsnivå-
er, bestämmer vilka besiktningar som behöver göras före 
och efter, och beslutar om kontrollåtgärder – som utpla-
cering av ljud- och vibrationsmätare. 
 Mätarna hjälper oss både att samla in information 
om den aktuella sprängningen, och att anpassa framtida 
arbeten. Alla berg varierar nämligen, och genom att mäta 
ljud och vibrationer kan vi noga finjustera sprängningar-
na till de sorters berg som finns just här i Täby Park.

100 m 100 m
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Hus och annat besiktas både 
före och efter sprängning

Besiktningar är en viktig del av tryggheten vid spräng-
ning. De görs både före och efter.
 För att dokumentera befintligt skick innan spräng-
ningarna, besiktas fastigheter, rör och annan infrastruk-
tur som bedöms kunna beröras av sprängningarna.
 När sprängningsarbetet är klart görs besiktningen 
om, för att se om något förändrats. Det görs både för vår 
skull och för fastighetsägarnas, för att tydligt kunna på-
visa om sprängningen har påverkat byggnader, ledningar 
eller annat. 
 Hus som behöver besiktas får meddelande om det 1–2 
veckor innan. Det gäller både vid för- och efterbesiktning. 
 Alla fastigheter som ligger nära de sprängningar som 
pågår just nu har vi redan förbesiktat.
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Hur går en sprängning till? 

Först av allt borrar vi en mängd hål i berget. Hur många 
och hur djupa beror på hur stor del av berget som ska 
sprängas bort. Sedan fyller vi hålen med sprängämnen 
och kopplar ihop allt med en kabel som används för att 
antända sprängämnet. 
 Själva smällen kallas ”salva”. Den låter och känns som 
en enda salva, men i själva verket sprängs hålen ett efter 
ett med ett mellanrum på någon tusendels sekund. Inter-
vallsalva, kallas det. 
 När sprängningen är klar körs en stor utlastare fram. 
Den lastar upp bergmassorna på lastbilar, som kör dem 
till en kross. Ofta ligger krossen någon annanstans, men i 
Täby Park har vi en här på området. Den krossade stenen 
kan nämligen användas som fyllnadsmaterial. Att ha egen 
kross minskar transporterna och är därför bra ur hållbar-

hetssynvinkel.
 Så fort bergmassorna körts till krossen, börjar ”skrot-
ningen” på sprängplatsen. Det betyder att man knackar 
ner allt löst berg, för hand och med maskiner. 
 Oftast behövs sedan flera sprängningar på samma 
plats, innan rätt mängd berg är borta. Då gör man alltihop 
igen. Sprängning, utlastning, kross och skrotning. 
 Till slut skrotas området en sista gång. Om det behövs 
säkrar man berget med bultar eller nät. Sprängningsarbe-
tet är alltså inte klart med sista smällen, utan pågår ännu 
ett tag innan allt är helt avslutat.

Borrning Sprängning Lastning Skrotning
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Lär dig känna igen signalerna som 
hörs före och efter sprängning
 
Innan vi spränger varnar vi alltid med en signal. Det är en 
serie korta tut eller pip ( - - - - - ). Några sekunder senare 
kommer sprängsalvan.
 Efter sprängningen hör du en ny ljudsignal, som är 
lång och ihållande ( –––––– ––––– ). Det betyder att spräng-
ningen är över. 
 När vi spränger nära en bil-, gång- eller cykelväg står 
flaggvakter och stoppar trafiken. När klarsignalen hörs 
släpper flaggvakterna fram trafiken igen.
 Signalerna och flaggvakterna är säkerhetsåtgärder vi 
har för allas trygghet – både på arbetsplatsen och i områ-
det runtomkring.

Innan sprängning

Efter sprängning

SIGNALER
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Vad gör vibrationerna med hus, 
människor och djur?

Vibrationerna från sprängning kan kännas olika. Vi mä-
ter dem alltid noga och det finns två kriterier för hur man 
bedömer vibrationernas påverkan.
 Ett miljökriterium, som handlar om hur vi människor 
upplever störningen, och ett som visar när vibrationerna 
riskerar att orsaka materiella skador. 
 Ett mått som används är svängningshastigheten 
(mm/s), som mäter hur snabbt en punkt på ett bjälklag rör 
sig upp och ned eller fram och tillbaka.
 Människor och djur kan höra eller störas av vibratio-
ner vid mycket lägre nivåer än de kraftigare vibrationer 
som kan skada till exempel byggnader. 

Alla byggnader i Täby Park är grundlagda på berg.
Mer exakta värden för vibrationerna räknas fram i den 
riskanalys som görs före varje sprängning.

MÄNNISKOR

0,1–0,2 mm/s = ej märkbar 

0,2–1 mm/s = märkbar 

1–2,5 mm/s = klart märkbar 

2,5–7 mm/s = störande 

7–30 mm/s = obehaglig 

>30 mm/s = smärtsam

Så här uppfattar människor 
vibrationer

BYGGNADER

På lera = 18 mm/s

På morän = 35 mm/s 

På berg = 70 mm/s

Riktvärden för när vibrationer 
kan skada byggnader 
(beroende på var de står).
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Så här gör vi för att störa så lite som möjligt

Vissa människor tycker inte att sprängningar är så stö-
rande, medan andra kan tycka att det känns obehagligt.
 Erfarenheten visar att det känns mindre obehagligt 
när man är beredd på att det strax ska komma ljud, vibra-
tioner och kanske en luftstötvåg. Därför gör vi vårt bästa 
för att varningssignalen inför sprängning ska höras tyd-
ligt. 
 Ibland känns vibrationerna längre bort än ljudsigna-
len når, till exempel om signalens ljus hindras av byggna-
der eller berg längs vägen.
 Om du märker att det händer vill vi gärna att du 
kontaktar oss. Då kan vi förstärka signalerna, så att de når 
längre.

Stadstrafik  
85 dB

Ljudets styrka mäts i decibel, dB. 
0 dB är precis hörbart för ett friskt 
öra. Exakta riktvärden som gäller 
för buller från byggplatser finns på 
naturvardsverket.se

150

130

80

50

20

DECIBEL

Normal 
samtalsnivå

50 dB

Smärtgräns
125 dB

Jetmotor på 30 meters 

avstånd 150 db
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För säkerhets skull – skydda 
dina käraste saker 

Du behöver inte vara rädd att dina saker ska skadas av 
själva sprängningarna. Däremot kan vibrationerna i 
enstaka fall göra att något glider lite, eller lossnar från en 
svag upphängning.
 Ta därför gärna en runda hemma och kolla.

Stora tavlor och speglar
Är de stabilt upphängda, på frisk och stark lina eller va-
jer. Är du osäker, ta för säkerhets skull ner dem medan 
sprängningarna pågår.

Tunga väggmonterade hyllor
Är de monterade med rätt krok/skruv för väggmaterialet?

Prydnadssaker
Vibrationer kan få små föremål att glida. Om de står nära 
en kant kanske de ramlar ner. Ställ dem på en säker plats 
istället. Glas som står tätt ihop kan skallra mot varandra. 
Flytta isär dem lite, så att de inte skadas. 
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Vi planerar noga, och ibland 
måste vi planera om

Just nu pågår många byggprojekt här i Täby Park. Och det 
är flera olika byggherrar som bygger.
 Allt planeras väldigt noga. Ändå kan det hända att 
en tidplan behöver ändras. Och det kan i sin tur påverka 
andra projekt, om saker måste göras i en viss ordning.
 Vissa ändringar kan förutses i god tid, medan andra 
planer behöver justeras på kort varsel. Mark- och spräng-
ningsarbeten måste till exempel anpassas efter bergkvali-
tet, buller och vibrationer och det kan vara svårt att ange 
exakt tid för när arbetet ska vara klart.
 Vi hoppas därför att du har överseende med att de 
tider vi sätter är ungefärliga, och att de ibland kan behöva 
ändras under arbetets gång.
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Hör av dig och berätta hur det 
fungerar för dig

Vi vill gärna veta hur det känns för dig att bo i Täby Park 
samtidigt som stadsdelen växer vidare. Extra viktigt är 
det såklart att få veta när något inte fungerar som det ska, 
eller om du har frågor om pågående arbeten.

Skicka e-post till info@täbypark.se, med dina frågor eller 
iakttagelser.

Vi har alltid aktuell information på webben, täbypark.se. 
I samband med arbeten nära dig delar vi också ut infor-
mation i brevlådan.

Täby Park AB ägs av Skanska och JM, men det finns även 
andra som bygger här. Därför kan det hända att vi hän-
visar dig vidare till andra, som har mer information om 
vissa frågor.

mailto:info@t�bypark.se
http://taby-park.se
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Här når du oss

www.täbypark.se
info@täbypark.se

Kommunens felanmälan

Ser du något som är trasigt, farligt eller nedklottrat där 
du bor eller i närheten? Du kan enkelt anmäla det i appen 
”Felanmälan i Täby kommun”. Den fungerar för felanmä-
lan i hela vår kommun. Vill du hellre anmäla via webben 
är adressen taby.se/felanmalan/ 



www.täbypark.se
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