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Information gällande kommande sprängningsarbeten på Steningehöjden. 

Mobilbygg har fått uppdrag av Sigtuna kommun att uppföra Steningehöjdens skola. 

En ny högstadieskola ersätter Valstaskolan högstadium, den nya skolan kommer att uppföras som en 

tre-parallellig årskurs 7-9 skola, för ca 270 elever. 

För grundläggningen av skolan krävs det bergschakt i form av sprängning. Inför sprängningsarbetet 

har det gjorts en riskanalys. I riskanalysen tittar man på vilka byggnader och andra objekt som kan 

påverkas av vibrationerna från sprängningarna, samtliga byggnader inom 100 meter beaktas. 

Beroende främst på vilken undergrund byggnaderna är grundlagda på bestäms i vilken omfattning 

kontrollåtgärder ska utföras. Samtliga byggnader grundlagda på berg och morän omfattas av 

kontrollåtgärder inom 50 meter och samtliga byggnader grundlagda på lera inom 100 meter. 

Vibrationsmätning utförs enligt samma princip bortsett från att man gärna vill mäta utanför 50 meter 

om inga andra objekt finns mellan sprängplats och närmaste byggnad, oavsett undergrund. Man 

mäter inte på alla byggnader utan på utvalda byggnader i samtliga riktningar och får därmed en bra 

bild över hur vibrationerna ser ut. 

I ert fall på Steningehöjden har inga byggnader påträffats som är grundlagda på lera, varför 

besiktningsomfattningen begränsats till cirka 50 meter. Vibrationsmätning utförs med ett flertal 

mätpunkter i samtliga riktningar för att tillse att inga skadliga vibrationer inkommer i era hus. 

Vid sprängningarna kommer ni boende med stor sannolikhet att känna av vibrationer i era hus. 

Människan känner av vibrationer på en mycket låg nivå. Vi börjar känna av vibrationer redan vid en 

hundradel av medelvärdet för tillåtna vibrationer enligt Svensk Standard, inte långt därefter upplever 

vi människor vibrationen som en ordentlig störning vilket är långt ifrån att vibrationen är skadlig för 

era hus. Se exempel nedan. 

Tillåtet vibrationsvärde: 52 mm/s  

Ordentlig störning för människor: ca 2 mm/s 

Lägsta vibrationsnivå som de flesta människor registrerar: 0,5 mm/s 

 

Under hela tiden som sprängningsarbete pågår får sprängare och byggledning meddelande direkt 

efter varje avlossad salva med vilka vibrationsnivåer som registrerats på de mätpunkter som finns 

monterade, vilket gör att de hela tiden kan styra sprängningarna så de blir så lindriga men samtidigt 

så effektiva som möjligt.   

 

Sprängningsarbetet kommer pågå under v8 och v9. 
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