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Störande arbeten med spontning 
Nu har vi etablerat oss vid Enskede gårds gymnasium och påbörjat 

markarbeten. Under januari börjar vi sätta upp en stödkonstruktion, så kallad 

spont, innanför planket för att sedan börja gräva. Arbetet kommer pågå under 

våren. 

 
Hur påverkar det dig? 

Inom arbetsområdet ska vi sätta upp en stödkonstruktion i stål för att 
säkra upp marken när vi sen gräver en stor grop där. Arbetet kallas 
spontning och sker genom att stödkonstruktionen borras eller vibreras 
ned i marken. Vilken metod som används beror bland annat på 
markens egenskaper och sammansättning. Vi kommer därefter gräva 
en stor grop, jordschakt. 
Arbetet kan komma att höras och kan uppfattas som störande för 
närområdet. Ljudnivåerna är dock inte konstanta utan varierar över 
både dagar och veckor.   

Andra arbeten som kommer utföras under våren är bergschakt och 
tätning av berg för att säkra upp grundvattennivåerna. Transporter av 
jord- och bergmassor kommer ske under arbetstid. 

Vilka dagar och tider? 

Arbetet med spontning påbörjas efter årsskiftet (prel vecka 1) och 
kommer att pågå under våren. Arbetet kommer utföras helgfria 
vardagar mellan kl. 07.00 och 19.00. Icke störande arbeten kan ske 
vardagar till kl 22.00. 
 
Hur kommer det låta? 
Ljud från spontmaskin som vibrerar och borrar ned stål, grävmaskin 
och transporter. Buller- och vibrationsmätare är uppsatta i utvalda 
fastigheter för att följa upp hur omgivningen påverkas. 

 

Här bygger vi: 

Innanför planket vid Enskedevägen och Palmfeltsvägen 

 

 

 

      

 

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har 

i uppdrag att bygga ut tunnelbanan så 

att avstånden blir mindre när Stockholm 

blir större. 

 

Det behövs för att många nya bostäder 

med bra kommunikationer ska kunna 

byggas i Järfälla, Nacka, Solna och 

Stockholm. 

 

 

        

Har du frågor om våra arbeten 

eller utbyggnaden  

av tunnelbanan? 

Vår kundtjänst svarar på frågor dygnet 

runt, telefon 08-600 10 00 eller fyll i 

formuläret på nyatunnelbanan.sll.se 

        

Läs mer om utbyggnaden av 

Stockholms tunnelbana på 

nyatunnelbanan.se eller vad som sker i 

ditt område på 

nyatunnelbanan.se/sv/arbeten-vid-

sockenplan 
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