Svar på vanligt förekommande frågor om våra arbeten vid Hammarby fabriksväg
Våra arbeten
Vi har nu börjat spränga för arbetstunneln och närområdet kan uppleva höga ljud och vibrationer.
Skakningar i husen i samband med sprängningsarbeten är normalt och orsakar väldigt sällan skador
på en byggnad. Däremot kan dessa skakningar upplevas som obehagliga. Vi mäter kontinuerligt
påverkan på närliggande byggnader.
Varför låter det så mycket?
I början ska vi forcera en bergvägg och då blir ljuden extra höga i form av luftstötar. Ju längre in i
tunneln vi kommer, desto mer avtar ljudet. Just nu har vi bara kommit ca 6 meter (6/11). Ljuden är
helt normala i förhållande till vårt arbete.
Varför spränger vi så sent?
Vi har många olika arbetsmoment vi behöver hinna med på en dag. Vårt arbete går enligt en cykel
med borrande, injektering, sprängning och lastning. Sprängningar på kvällen fram till kl 22 är ibland
nödvändiga för att inte orsaka förseningar i vårt arbete.
Sprängningar kommer framöver utföras även på lördagar.
Våra arbetstider
Vårt arbete kan pågå dygnet runt men vi måste förhålla oss till olika ljudnivåer enligt vår miljödom.
Det får låta mer dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra
riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Sprängningar kan dock utföras från
klockan 7 till kl 22 måndagar till lördagar eftersom en sprängning är snabbt övergående.
Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter. Så kallade stomljud
(vibrationer) kan förekomma till kl 22 på vardagar.
Vill du veta när vi spränger?
Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst så får du ett sms 30 min innan vi spränger.
https://nyatunnelbanan.se/sv/sms-information
Film för barn
Vi har gjort en film riktad mot barn som beskriver hur det går till när vi spränger och bullrar. Visa den
gärna för ditt barn eller om du arbetar med barn på en förskola. Då får de bättre förståelse för vad
det är som låter. https://www.youtube.com/watch?v=gN_XmrY0pIg

