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Sprängningarna fortsätter –
även på lördagar
Under våren går tunnelarbetena i Lunda in i ett nytt
skede. Vi börjar spränga de
tunnlar där trafiken ska gå.
Vi spränger både söderut
och norrut.
Vad ska vi göra?
Vi bygger delar av Förbifartens
två tunnlar strax väster om
Bergslagsvägen. Arbeten
med sprängning och borrning
i tunnlarna kommer att pågå
fram till början av 2021.

Våra arbetstider
Vi spränger och utför bullrande
arbeten under jord vardagar
mellan kl. 07.00–22.00 samt
lördagar kl. 09.00–17.00. Arbeten
som inte är bullrande utför vi
vid behov dygnet runt.

Hur påverkar vi dig
under byggtiden?
Vi gör vad vi kan för att minska
störningarna från våra arbeten,
men du som bor eller arbetar
i närheten av våra arbeten kan
komma att påverkas av buller,
vibrationer och byggtransporter.

Karta över arbetstunnel, huvudtunnlar och vårt arbetsområde.

Kontaktcenter: 0771-921 921

trafikverket.se/forbifartstockholm-Lunda

Om du blir orolig eller känner obehag
när det smäller
Hur man upplever buller och vibrationer är olika från
person till person.
Markvibrationer är rörelser i marken. När vi
spränger bildas vibrationer genom marken som kan
kännas i intilliggande byggnader om vibrationerna
når en viss nivå. Studier som gjorts på hur markvibrationer påverkar människan har visat att vi
människor kan känna starkt obehag på mycket
lägre markvibrationer än vad de flesta byggnader
tål.
Luftstötvågor är tryckvågor som breder ut sig
i luften vid en sprängning. De fortplantar sig
över ett större område än markvibrationerna
och kan orsaka till exempel skallrande fönster.
Det kan upplevas som att hela byggnaden rör sig
vilket den inte gör. Luftstötvågor från en tunnelsprängning är inte av sådan storleksordning
att de kan skada byggnader.

Blir du störd?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från
våra arbeten, men du som bor eller arbetar i närheten av våra arbetsområden kan komma att
påverkas av buller, vibrationer och byggtransporter.
Om du blir störd är du välkommen kontakta oss,
se uppgifter nedan.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Du som bor eller arbetar i närheten av våra arbets
områden kan anmäla dig till vår automatiska
sprängvarningstjänst som förvarnar
cirka 30 minuter innan sprängning via sms,
uppringning eller e-post. Ring vår kundärendemottagning 010-123 04 00 eller mejla
kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Insamling av personuppgift
För att kunna skicka ut information om ett projekt som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende
i projektets närområde. Ändamålet med insamlingen av dessa
personuppgifter är att skicka ut information från Trafikverket.
Den rättsliga grunden för insamlingen är allmänintresse.
Namn- och adressuppgifter har hämtats från Bisnode AB.

Kontaktcenter: 0771-921 921
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Följ oss på webben och Instagram!
På vår webbplats www.trafikverket.se/forbifartstockholm
och www.trafikverket.se/forbifartstockholm-Lunda
kan du följa våra arbeten. Förutom att se hur långt vi
kommit med tunneldriften på vår framdriftskarta
kan du hitta nyheter från projektet, anmäla dig till
vårt digitala nyhetsbrev eller se vår
senast film om Förbifart Stockholm.

VILL DU VETA M
På instagram
hittar du oss på
@e4forbifartstockholm

Uppgifterna lagras hos Trafikverket under den tid som byggprojektet pågår. Därefter raderas uppgiterna hos Trafikverket.
Uppgifterna skyddas enlig TRV informationssäkerhetsregler.
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer
202100-6297. Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge.
www.trafikverket.se Dataskyddsombudet kan nås på samma
adress.
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Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen. Du har även rätt att invända mot
behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att klaga
till tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen, GDPR.
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, Box 8114,
104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

trafikverket.se/forbifartstockholm-Lunda

