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1 Uppdrag och syfte 

Riskanalys för anläggningsarbeten, såsom schaktnings-, packnings- och 

sprängningsarbeten, i samband med nybyggnation av radhus. I uppdraget har ingått att 

inom bedömt riskområde inventera befintliga byggnader och anläggningar, 

vibrationskänslig utrustning och verksamhet. Här anges erforderliga besiktningar, 

kontroller och förebyggande åtgärder samt riktvärden för vibrationer och buller. Särskilda 

risker behandlas då kännedom om sådana finns. 

1.1 Delges 

Sourosh Ehsani Sambostäder AB 

2 Allmän information 

2.1 Beskrivning av projektet 

Sambostäder planerar att uppföra 34 st. bostäder på fastigheten Bällsta 2:158 i 

Vallentuna. Kvarteret avgränsas av G. Karlbergsvägen i norr och Stockholmsvägen i 

väster. Sydost om fastigheten finns ett villaområde på Bällstalundsvägen.  

Se riskanalysplanen RV-10.1-001.  

2.1.1 Geotekniska förhållanden 

Enligt geokartan består marken av morän och till viss del berg. På grund av den låga 

marknivån kommer viss uppfyllnad att ske på fastigheten. 
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2.1.2 Grundläggning 

Byggnaderna kommer att grundläggas med platta på mark. 

2.2 Underlag 

2.2.1 Kontakt med: 

Beställaren Sambostäder AB 

Ledningsägare Norrvatten genom Sambostäder AB 

2.2.2 Handlingar: 

”Ledningsritning” Norrvatten 

Allmänna anvisningar för arbeten i närheten Norrvatten  

av Norrvattens huvudvattenledningar 

Krav vid vibrationsalstrande arbete Norrvatten 

Jordartskartan SGU/ Kartago 

Primärkartor Vallentuna kommun 

2.2.3 Lagar, författningar, normer mm 

Miljöbalken (1998:808) MB 

Plan och bygglagen (2010:900) PBL 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML, Spec. 3 kap. 6-7 §§ och 4 kap. 8 § om 

 arbetsmiljö vid projektering och utförande. 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete spec. 12§ 

Arbetsmiljöverkets handbok H374 Schakta säkert 

AFS 2007:1 Sprängarbete 

AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete 

Svensk Standard, SS 460 48 66 Riktvärden för sprängningsinducerade 

 vibrationer i byggnader 

Svensk Standard, SS 02 52 11 Riktvärden och mätmetod för vibrationer  

 byggnader orsakade av pålning, spontning, 

 schaktning och packning 

Svensk Standard, SS 460 48 60 Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av 

 byggnader mm 

Naturvårdsverket NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om Buller 

 från byggplatser 

Norrvatten Allmänna anvisningar för arbeten i närheten

  av Norrvattens huvudvattenledningar 

Norrvatten Krav vid vibrationsalstrande arbete 

2.2.4 Besök på platsen: 

I samband med andra projekt i närområdet under 2015. 

2.3 Bilageförteckning 

Befintliga byggnader och anläggningar Bilaga 1 (2 sidor) 

Riktvärden för byggbuller Bilaga 2  

”Ledningsplan” Bilaga 3 

Allmänna anvisningar Bilaga 4 

Krav vid vibrationsalstrande arbete Bilaga 5 

Riskanalysplan RV-10.1-001. 
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3 Särskilda risker för arbetsmiljön, miljön och omgivning 

3.1 Byggarbetsmiljösamordnare 

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska alltid beakta arbetsmiljö-

synpunkter (AML 3 kap. 6 §) samt utse en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för 

planering och projektering (3 kap. 7a §: BAS P) och utförandet av arbetet  

(3 kap. 7b & 7f §§: BAS U).  

Byggmiljösamordnaren ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig 

innan byggarbetsplatsen etableras om det krävs enligt AFS 1999:3, 8 §. 

3.2 Arbete på väg. 

Aktuellt arbete utförs intill trafikerade gator. Entreprenören måste, innan arbeten som 

berör gatumark påbörjas, ha en av kommunen godkänd trafikanordningsplan, TA-plan. 

På Trafikverkets hemsida finns hjälp att få under länken 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Arbete-pa-

vag/Trafikanordningsplaner/  

Där finns blanketter, faktablad och exempel som stöd att upprätta TA-planer. 

3.3 Schaktningsarbete 

Schaktarbeten ska bedrivas enligt AFS 1999:3 och Arbetsmiljöverkets handbok H374, 

Schakta säkert. Området utgörs i huvudsak av berg- och moränmark. Det ska vid schakt 

bedömas om det föreligger tillräcklig säkerhet mot skred, speciellt vid våt väderlek (regn, 

snösmältning). Schakt djupare än 2 meters kan komma att utföras varför fallrisken då 

måste beaktas. Lösa block i schaktslänt ska rensas och bergschakt ska skrotas.  

3.4 Sprängningsarbete 

Sprängningsarbeten och övrigt bergarbete skall utföras i enlighet med Boverkets 

Byggregler 94 (BBR 94), Arbetsskyddsstyrelsens Författningssamlingar AFS 2007:1, 

"Sprängarbete" och AFS 2010:1, "Berg- och gruvarbete" samt i enlighet med den lokala 

tillståndsmyndighetens föreskrifter. Sprängjournalen ska, förutom vanliga uppgifter om 

salvdata, kompletteras med avståndet mellan salvan och mätpunkterna för vibrationer.  

4 Befintliga byggnader, anläggningar och ledningar mm 

4.1 Inventering av byggnader och anläggningar 

Bedömt riskområde är, cirka 50 meter från de planerade sprängningsarbetena samt cirka 

25 meter från planerade schaktnings- och packningsarbeten. I närområdet finns en 

bensinstation samt ett antal relativt nybyggda villor. 

I bilaga 1 redovisas de byggnader och anläggningar som ligger inom det bedömda  

riskområdet. Där framgår fastighetsbeteckning, adress, byggnadstekniska data, ev. 

känslig utrustning och verksamhet mm. Ungefärliga lägen för planerade 

sprängningsarbeten, bedömt riskområde samt de inventerade byggnadernas lägen 

framgår av riskanalysplanen RV-10.1-001. 

4.2 Befintliga ledningar 

Innan markarbeten påbörjas skall förekommande ledningar (VA-, FV-, El-, Tele-ledningar 

mm) lokaliseras och respektive ledningsägare kontaktas för att förvissa sig om exakta 

lägen på ledningar samt informera om arbetenas omfattning innan arbetena påbörjas. 

Befintliga VA-ledningar framgår av bilaga 3. 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Arbete-pa-vag/Trafikanordningsplaner/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Arbete-pa-vag/Trafikanordningsplaner/
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5 Vibrationskänslig utrustning och verksamhet 

5.1 Inventering 

Inom bedömt riskområde, cirka 50 meter från de planerade sprängningsarbetena samt 

cirka 25 meter från övriga markarbeten, har vibrationskänslig utrustning och verksamhet 

översiktligt inventerats. I bilaga 1 redovisas den känsliga utrustning eller verksamhet som 

påträffats för respektive fastighet. 

5.2 Vibrationskänslig utrustning/verksamhet 

I flertalet bostäder och arbetsplatser finns idag persondatorer. Datorer är inte känsliga för 

den typ av vibrationer som normalt uppkommer vid schaktning, packning och byggtrafik. 

Persondatorer är i normalfallet inte heller känsliga för de vibrationer som uppkommer vid 

normala sprängningsarbeten, som i detta fall.  

Max rekommenderad accelerationsnivå för hårddiskar är cirka amax = 5 m/s2, varför 

dataservrar med viktig informationslagring bör vibrationsisoleras inom inventerings-

området om dessa värden bedöms kunna överskridas vid servrarna.  

Alternativt kan dataservrarna vara avstängda vid sprängning.  

Det kan finnas byggnader med vibrationskänsliga larm men för övrigt har ingen 

vibrationskänslig utrustning eller verksamhet framkommit vid inventeringen. 

6 Kontroller, krav och åtgärdsprogram 

6.1 Information 

Fastighetsägare och hyresgäster/brukare, speciellt verksamheter med känslig utrustning 

eller verksamhet samt ledningsägare skall i god tid informeras om markarbetenas 

omfattning och tider av entreprenören. 

6.2 Syn av byggnader och anläggningar 

Innan sprängningsarbeten påbörjas ska in- och utvändig besiktning utföras av de 

byggnader och anläggningar som finns inom bedömt riskområde.  

Täthetsprovning av murade eldstäder/rökkanaler ska utföras i förkommande fall. 

Besiktning skall utföras i enlighet med SS 460 48 60. Omfattningen framgår av bilaga 1 

samt riskanalysplanen RV-10.1-001. 

Efterbesiktning och täthetsprovning ska utföras efter avslutade anläggningsarbeten i 

samma omfattning som vid förbesiktningen. 

6.3 Syn av gator och omgivande mark 

Innan anläggningsarbetena påbörjas ska angränsande tomtmark, (staket, häckar mm) 

och berörda gator och vägar samt övriga ytor som kan komma att påverkas, 

okulärbesiktigas och dokumenteras genom fotografering. Utförs lämpligen av 

entreprenören tillsammans med berörda parter. 

Efter avslutade arbeten ska efterbesiktning utföras i samma omfattning som vid 

förbesiktningen. 
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6.4 Vibrationsövervakning 

Vibrationsövervakning ska utföras i intilliggande byggnader och på Norrvattens ledning i 

samband med sprängningsarbeten för att kontrollera att max tillåtna vibrationsnivåer inte 

överskrids. Föreslagen omfattning och placering av mätpunkter framgår av bilaga 1 samt 

riskanalysplanen RV-10.1-001. 

I samband med schaktnings- och packningsarbeten skall vibrationsövervakning utföras 

på Norrvattens ledning för att kontrollera att max tillåtna vibrationsnivåer inte överskrids.  

Krav på mätutrustning samt hur mätningarna ska utföras framgår av SS 02 52 11 

respektive SS 460 48 66. 

Vid beräkning av Vmax har vid osäkra markförhållanden och konstruktioner antagits det ur 

vibrationssynpunkt mest ogynnsamma, dvs. det som resulterat i lägsta Vmax.  

6.4.1 Max tillåten vibrationsnivå för sprängningsarbeten. 

För beräkning av riktvärden för vibrationer i byggnader och anläggningar orsakade av 

sprängningsarbeten har SS 460 48 66 ”Vibration och stöt – Riktvärden för 

sprängningsinducerade vibrationer i byggnader” samt Norrvattens ”Krav vid 

vibrationsalstrande arbete” använts. 

Max tillåten svängningshastighet Vmax (mm/s toppvärde), vid olika avstånd till 

sprängplatsen, redovisas i bilaga 1 ”Befintliga byggnader och anläggningar”. 

6.4.2 Max tillåten vibrationsnivå för schaktning och packning 

För beräkning av riktvärden för vibrationer i byggnader och anläggningar orsakade av 

schaktnings- och packningsarbeten har SS 02 52 11 ”Vibration och stöt – Riktvärden och 

mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och 

packning” samt Norrvattens ”Krav vid vibrationsalstrande arbete” använts. 

Max tillåten svängningshastighet Vmax (mm/s toppvärde) redovisas i bilaga 1 ”Befintliga 

byggnader och anläggningar”. 

6.5 Vibrationsisolering av känslig utrustning 

Max rekommenderad accelerationsnivå för hårddiskar är cirka amax = 5 m/s2, varför 

dataservrar med viktig informationslagring ska vibrationsisoleras inom inventerings-

området om dessa värden bedöms kunna överskridas vid servrarna 

6.6 Byggbuller 

Riktvärden för acceptabla ljudnivåer för buller från byggnadsarbeten finns angivna i 

Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15, “Allmänna råd om buller från 

byggplatser“. Se bilaga 2 ”Riktvärden för byggbuller”. 

6.7 Damm och luftföroreningar 

Under grundläggningsarbeten ska åtgärder mot dammspridning vidtas, så att olägenheter 

för omgivningen inte uppstår. 
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7 Övrigt 

Entreprenören ansvarar för att erforderliga skyddsåtgärder vidtas och att arbetet utförs på 

sådant sätt att max tillåtna vibrationsnivåer, Vmax / amax, inte överskrids. Om Vmax / amax 

överskrids vid enstaka tillfälle ska beställaren underrättas samt vidtagna åtgärder för att 

reducera vibrationerna redovisas.  

Om vibrationsnivåerna fortsätter att överskridas ska arbetena stoppas. I samråd med 

beställaren ska utförda arbeten utvärderas samt åtgärder för att klara vibrationsnivåerna 

tas fram innan arbetena fortsätter. 

 

Bjerking AB 
 

 
 
 

Mikael Madeon 
Telefon  010-211 81 45  
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Bällsta 2:1060 Bällstalundsvägen 12
Typ av byggnad/anläggning 
Ägare 

Villa
Privat

Byggnad 1-plan
Undergrund Berg/Morän
Grundläggning Betongplatta/Torpargrund
Stomme Trä
Fasad Trä
Rökkanal Ja, stål

Avstånd (m) <10 <20 <30 <40 <50
Sprängning Vmax (mm/s) 35 28 25 23 21
Schaktning, pålning, spontning Vmax (mm/s) Ej relevant
Packning, vibro-spontning Vmax (mm/s) Ej relevant

Kontrollåtgärder In- och utvändig besiktning i samband med sprängning
Vibrationsmätning i samband med sprängning

Bällsta 2:1061 Bällstalundsvägen 10
Typ av byggnad/anläggning 
Ägare 

Villa
Privat

Byggnad 1-plan
Undergrund Berg/Morän
Grundläggning Betongplatta/Torpargrund
Stomme Trä
Fasad Trä
Rökkanal Nej

Avstånd (m) <10 <20 <30 <40 <50
Sprängning Vmax (mm/s) 35 28 25 23 21
Schaktning, pålning, spontning Vmax (mm/s) Ej relevant
Packning, vibro-spontning Vmax (mm/s) Ej relevant

Kontrollåtgärder In- och utvändig besiktning i samband med sprängning
Vibrationsmätning i samband med sprängning



BILAGA1: 2(2)
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Bällsta 2:1062 Bällstalundsvägen 8
Typ av byggnad/anläggning 
Ägare 

Villa
Privat

Byggnad 1-plan
Undergrund Berg/Morän
Grundläggning Betongplatta/Torpargrund
Stomme Trä
Fasad Trä
Rökkanal Ja, stål

Avstånd (m) <10 <20 <30 <40 <50
Sprängning Vmax (mm/s) 35 28 25 23 21
Schaktning, pålning, spontning Vmax (mm/s) Ej relevant
Packning, vibro-spontning Vmax (mm/s) Ej relevant

Kontrollåtgärder In- och utvändig besiktning i samband med sprängning
Vibrationsmätning i samband med sprängning

Bällsta 2:807 Norrvattenledning
Typ av byggnad/anläggning 
Ägare 

VA-ledningar
Norrvatten

Undergrund Morän

Avstånd (m) Ej relevant
Sprängning Vmax (mm/s) 20
Schaktning Vmax (mm/s) 5
Packning Vmax (mm/s) 5

Kontrollåtgärder Vibrationsmätning i samband med sprängning och 
packning/schaktning



BILAGA 2

Riktvärden för byggbuller

Bjerking AB Box  Postnr Ort  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478  F-skattebevisM

al
l: 

VS
-1

35
37

-U
pp

dr
ag

 V
er

si
on

: 4
.0

 S
ta

tu
s:

 G
od

kä
nd

D
ok

um
en

t: 
VS

-1
01

17
-U

pp
dr

ag
.d

oc
x 

Sp
ar

at
: 2

01
5-

01
-2

0 
16

:0
3

1.1 Verksamhet och förutsättningar
Bulleremissionerna från en arbetsplats beror främst på vilka arbeten som skall utföras och vilka maskintyper som kommer till 
användning. Av stor betydelse är också hur arbetsplatsen planeras med avseende på dels maskinernas uppställning och 
avskärmning, dels transportvägar för bortforsling av schakt- och sprängmassor och tillförsel av olika byggnadsmaterial. Bullret 
varierar under olika skeden i arbetet. Särskilt under sprängnings- och grundläggningsarbeten blir bullret av sådan omfattning att 
det ofta orsakar påtagliga störningar bland boende i byggplatsens närhet. Såvida inte annat överenskommits med kommunens 
miljö- och hälsokontor eller motsvarande skall byggnadsarbetena utföras på ett sådant sätt att nedanstående riktvärden nedan 
kan innehållas.

1.2 Riktvärden
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Riktvärdena redovisas här i ett kort 
sammandrag och dessa börjar gälla från den 1 januari 2005. Det bör understrykas att all tillämpning måste göras utgående från 
det ursprungliga dokumentet. 
Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå (L Aeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För 
permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler 
anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) nattetid under tiden 22-07. 

Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar 

Natt 
22-07

Område 

Dag 
07-19 
L Aeq

Kväll 
19-22 
L Aeq 

Dag 
07-19
L Aeq

Kväll 
19-22 
L Aeq L Aeq L AFmax 

Bostäder för permanent 
boende och fritidshus 
Utomhus (vid fasad) 
Inomhus (bostadsrum) 

60 dBA
45 dBA 

50 dB 
35 dBA

50 dBA 
35 dBA 

45 dBA 
30 dBA 

45 dBA 
30 dBA 

70 dBA 
45 dBA 

Vårdlokaler 
Utomhus (vid fasad)
Inomhus 

60 dBA 
45 dBA 

50 dBA
35 dBA 

50 dBA 
35 dBA 

45 dBA
30 dBA 

45 dBA 
30 dBA 

- 
45 dBA 

Undervisningslokaler 
Utomhus (vid fasad) 
Inomhus 

60 dBA 
40 dBA

- 
- 

- 
- 

-
- 

- 
- 

-
- 

Arbetslokaler för tyst 
verksamhet 1) 
Utomhus (vid fasad)
Inomhus 

70 dBA
45 dBA 

- 
- 

- 
-

- 
- 

- 
-

- 
- 

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov 
att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

Om byggverksamheten har begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning och pålning, kan 5 dBA högre värden 
tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, kan 10 dBA högre nivåer accepteras. Detta bör då inte 
gälla kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör dock 
höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. 
Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att 
avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena. Om riktvärdena för buller utomhus inte kan 
innehållas med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för 
buller inomhus kan innehållas. Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för 
trafikbuller. Trafik inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller. 
Man har i olika undersökningar konstaterat att en information till de kringboende om den störande verksamheten och dess 
tidsmässiga omfattning medfört att olägenheterna lättare kunnat tolereras. En sådan information får anses vara av särskilt värde 
i de fall man överskridit angivna riktvärden.

http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2004/NFS2004_15.pdf
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Allmänna anvisningar för arbeten i närheten av Norrvattens 
huvudvattenledningar 
 

1 Allmänt 

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och levererar dricksvatten till drygt en  

halv miljon människor i 14 kommuner norr om Stockholm. Norrvatten äger och ansvarar för 

huvudvattenledningar medan kommunerna har lokala distributionsnät för vidare leverans till 

abonnenterna.  

 

Att leverera dricksvatten är en viktig samhällsfunktion med höga krav på drift- och 

leveranssäkerhet. För att säkerställa vattenleveransen vid arbeten i närheten av Norrvattens 

ledningar har dessa allmänna anvisningar tagits fram. Syftet är även att bevaka framtida 

åtkomst av ledningar och anordningar som Norrvatten har ansvaret för. 

  

Förutom avbrott i vattenleveransen kan skador på Norrvattens ledningar innebära risk för 

skador av egendom och/eller personer som befinner sig i närheten då ledningarna innehåller 

stora mängder vatten under högt tryck. 

 

Dessa anvisningar gäller alla som skall utföra arbeten i närheten av Norrvattens ledningsnät. 

2 Ledningsrätt 

Norrvattens huvudvattenledningar skyddas juridiskt av ledningsrätt. Ledningsrätten ger 

Norrvatten rättighet att inom ett angivet område anlägga, bibehålla, underhålla och förnya 

ledningar.  

 

Ledningsrättsområdet är vanligen ett 5-6 m brett område med ledningen i centrum. Inom  

ledningsrätten ska anordningar alltid vara tillgängliga för Norrvattens driftpersonal varför 

materiel inte får placeras över brunnar, ventilbetäckningar eller kammarluckor. 

 

Samtliga arbeten inom ledningsrättsområde skall godkännas av Norrvatten innan arbete 

påbörjas.  
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2.1 Markarbeten, bygglov och schakttillstånd 

Ledningsrätten innebär särskilt angivna begränsningar för hur ledningsrättsområdet får 

användas. Detta innebär bl.a. att ingen förändring av marknivån eller korsning av ledningar 

får utföras utan Norrvattens medgivande.  

 

Det är inte heller tillåtet att uppföra byggnader eller anläggningar inom ledningsrättsområdet. 

Av kommunen beviljat bygglov och schakttillstånd måste alltid kompletteras med tillstånd 

från Norrvatten innan arbeten får påbörjas inom ledningsrättsområde. 

3 Samråd med Norrvatten 

Om Norrvatten har ledningar i anslutning till ett planerat arbetsområde ska kontakt tas för 

samråd om fortsatt arbete. Samrådsprocessen kan sammanfattas enligt figur nedan och 

beskrivs närmare i följande avsnitt.  

 

Figur 1 Samrådsprocessen, NV= Norrvatten 

4 Kontakt 

4.1 Ledningsförfrågan 

För att kontrollera om Norrvatten har ledningar i angränsning till planerat arbetsområde ska 

en ledningsförfrågan anmälas via www.ledningskollen.se. 

 

http://www.ledningskollen.se/
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För att ärendet ska kunna hanteras på rätt sätt är det viktigt att ange:  

 Kontaktuppgift till ansvarig  

 Beskrivning av vilket arbete som ska utföras   

 Ritningsunderlag   

 Tid för genomförande 

 

Norrvatten återkommer med svar på förfrågningar i ledningskollen inom 5 arbetsdagar.  

4.2 Kartunderlag och sekretess 

Delar av Norrvattens geografiska information är belagd med sekretess. Vid varje utlämnande 

av geografisk information sker en sekretessprövning och den som vill få ut information kan 

behöva teckna en överenskommelse eller ett sekretessbevis. 

4.3 Exakt lägesbestämning 

För arbeten som kräver exakt läge på Norrvattens ledning måste ledningen schaktas fram i 

kritiska punkter genom s.k. provgropar. Provgropar bekostas av den som låter utföra arbeten 

runt Norrvattens ledningar. Framgrävda ledningar och anordningar ska mätas in och en kopia 

av utförda inmätningar, med uppgift om aktuellt koordinat- och höjdsystem, ska skickas till 

Norrvatten. Detta för att lägesinformationen om ledningsnätet och dess anordningar 

kontinuerligt ska kunna förbättras.  

 

Observera att vid all framschaktning av Norrvattens ledningar ska personal från Norrvatten 

beredas tillfälle att närvara. Kontakt ska tas senast 10 arbetsdagar innan arbetet skall utföras. 

4.4 Utsättning  

Innan arbeten påbörjas skall tillstånd erhållas från Norrvatten och ledningen och/eller 

ledningsrättsområdet skall sättas ut av Norrvatten. Anmälan sker via ledningskollen.se senast 

10 arbetsdagar före utsättning.  
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5 Arbeten som kan påverka Norrvattens ledningar 

Generellt gäller att huvudvattenledningar inte får utsättas för vibrationer, belastningar, 

sättningar, hävningar eller andra händelser som riskerar att skada ledningarna på något sätt.  

 

Exempel på arbeten som kan påverka Norrvattens anläggningar samt exempel på åtgärder för 

att minimera risker redovisas nedan. Listorna är inte heltäckande, ytterligare arbeten finns 

som kan påverka ledningsnätet och ytterligare/andra typer av åtgärder kan bli aktuella. 

 

Exempel på arbeten som kan påverka 

Norrvattens ledningsnät: 

Exempel på åtgärder för att minimera 

risker: 

 Byggtrafik 

 Punktbelastningar 

 Schaktarbeten i jord eller berg  

 Spontslagning, pålning  

 Packning  

 Borrning, ramning etc.  

 Jordförstärkning med KC-pelare, 

jetpelare eller injektering  

 Lastutbredning 

 Överfarter på överenskomna ställen 

 Friläggning av ledning (handschakt) 

 Inklädning(skydd) av ledning 

 Isolering av ledning 

 Upphängning av ledning 

 Stödkonstruktioner 

 Spont 

 

5.1 Riskanalys 

Planeras markarbeten som riskerar att påverka Norrvattens ledningar ska en riskanalys med 

tillhörande åtgärdsplan upprättas för att minimera riskerna. Åtgärder bestäms slutligt i 

samråd med Norrvatten. 

 

Bilaga med ytterligare information om Norrvattens krav vid vibrationsalstrande arbeten kan 

erhållas, se avsnitt "Bilagor".  

5.2 Korsning av ledningsrättsområde eller ledningar 

Korsning av Norrvattens ledning skall ske i samråd med Norrvatten. Åtkomsten för  

Norrvattens framtida underhåll ska beaktas t.ex. får korsning inte ske vid en skarv.   

  

Korsningar ska i första hand ske under Norrvattens ledning och vinkelrätt genom 

ledningsrättsområdet. Om korsning ovan Norrvattens ledning har godtagits ska korsning ske 

med en självbärande konstruktion.  

  

Korsningar med schaktfri teknik går inte att generalisera utan metoder skall samrådas med 

Norrvatten. 
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6 Genomförande 

Vid all framschaktning av Norrvattens ledningar ska personal från Norrvatten beredas 

tillfälle att närvara. Kontakt ska tas senast 10 arbetsdagar innan arbetet skall utföras. 

 

Tillfällig omläggning eller proppning av Norrvattens ledningar är inte möjlig.  

 

Gemensam syn utförs vanligen före och efter utförda arbeten. Om Norrvattens ledning har 

framschaktats ska Norrvatten beredas möjlighet till syn innan återfyllning. 

 

Generellt gäller att kontroll eller syn under byggtiden skall utföras om tillåtna 

svängningshastigheter överskrids, om skador inträffar eller behov av syn uppstår av någon 

annan orsak. 

7 Ansvar 

Skador som uppstått på Norrvattens egendom till följd av utomståendes arbete ska åtgärdas i 

samråd med Norrvatten, på bekostnad av den som vållat skadan. 

 

Om det inträffar en skada på en ledning eller anläggning som tillhör Norrvatten ska en 

skadeutredning utföras och bekostas av den som orsakat skadan. Om skadeutredningen visar 

att skadan uppstått på grund av slarv, oaktsamhet etc. kan skadeståndsanspråk bli aktuellt.  

8 Bilagor 

Norrvattens krav vid vibrationsalstrande arbeten. 
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