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1 UPPDRAG OCH SYFTE 

På uppdrag av Svevia AB har WSP Sverige AB upprättat denna riskanalys 

med avseende på vibrationer, luftstötvåg och kastrisk i samband med 

täktverksamhet i Dömestorp, Linköping. 

Uppdraget har bestått av att inom ett utredningsområde på ca 1000 m 

inventera befintliga byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning 

och verksamheter. På avstånd över 1000 m bedöms inga beaktansvärda 

risker kunna uppstå. 

Syftet med riskanalysen har varit att ange riktvärden för vibrationsbelastning 

för inventerade byggnader och anläggningar samt erforderliga kontroller så 

som besiktning, vibrationsmätning och luftstötvågsmätning för att minimera 

risken för skador och störningar hos tredje man. Syftet har även varit att 

utreda kastrisk samt prediktering av vibrationer och luftstötvåg. 

2  OMFATTNING 

Riskanalysen baseras på Svensk Standard 02 52 10, SS 460 48 66:2011 

samt 460 48 60 och omfattar följande punkter: 

• Inventering av befintliga byggnader och anläggningar samt 

vibrationskänslig verksamhet och utrustning inom ett 

utredningsområde av 1000 m från det planerade brytområdet  

• Redovisning av berörda byggnaders grundläggning och konstruktion 

• Beräkning och angivande av riktvärden för vibrationsbelastning för 

inventerade byggnader och anläggningar 

• Upprättande av kontrollplan gällande syneförrättning, 

vibrationsmätning samt luftstötvågsmätning 

• Utredning av kastrisk 

• Prediktering av vibrationer och luftstötvåg 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har använts: 

- Svensk standard SS 460 48 66:2011, ”Vibration och stöt - 
Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader” 
 

- Svensk standard SS 460 48 60 utgåva 1, ”Vibration och stöt – 
Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och 
anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet” 
 

- Svensk standard SS 02 52 10 utgåva 1, ”Vibration och stöt – 
Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärde för byggnader” 
 

- Underlag från beställaren gällande verksamhetsområde samt referat 
av samrådsyttrande 
 

- Fältinventering av byggnader och anläggningar utförd 2020-04-06 av 
Josephine Walbeck och Sofia Larsson, WSP. Fältinventeringen 
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redovisas i bilaga 3 
 

- Ledningskartor och anvisningar från Ledningskollen.se 
 

- Kartmaterial från SGU.se  
 

- Kartmaterial från Eniro.se 

 

3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt jordartskarta från SGU består utredningsområdet till största del av lera, 

morän och berg med inslag av torv söder om verksamhetsområdet, se 

jordartskarta i bild 1.  

4  BYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGAR 

Inom utredningsområdet finns mestadels villor och gårdar med tillhörande 
ekonomibyggnader. Inom utredningsområdet finns även en 
transformatorstation och ett par broar. 
 

Ungefärligt verksamhetsområde 

Teckenförklaring 

Bild 1. Jordartskarta från SGU.se 
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5 BYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGAR UNDER MARK 

5.1 LEDNINGAR, TUNNLAR OCH KULVERTAR 

Via ledningskollen.se har följande ledningsägare inkommit med besked 

gällande befintliga ledningar och anläggningar: 

- Tekniska verken Linköping Nät AB har el och bredband samt VA-

ledningar längs väg 23/34 samt i västra delen av utredningsområdet, 

se bilaga 4 för ledningskartor. 

Kontakt: Emma Bergqvist, tel. 013-20 82 31, 

e-post: emma.Bergqvist@tekniskaverken.se 

 

- Skanova har ledningar öster och väster om planerat brytområde, se 

bilaga 5 för ledningskarta och anvisningar.  

Kontakt: Geomatikk, tel. 026-12 35 00 

 

- Trafikverket ITV/Processnät, Trafik, Väg, Installation har ingen 

infrastruktur i området.  

Kontakt: Per Wigren, tel. 0771-921 921,  

e-post: per.wigren@trafikverket.se 

 

Samtliga ledningar bedöms ligga på så stort avstånd från 

verksamhetsområdet att de inte bör påverkas av vibrationer från 

täktverksamheten. 

 

Inom riskområdet kan det även förekomma privatägda ledningar som inte 

finns redovisade på allmänna kartor. 

 

5.2 BRUNNAR 

Inventering av brunnar har utförts med hjälp av SGUs brunnsdatabas samt 

genom brunnsinventering vid samråd med fastighetsägare där 

fastighetsägarna inkommit med information om egna brunnar. Inom 

utredningsområdet förekommer flera vatten- och energibrunnar, dock är alla 

belägna mer än 400 m från planerat brytområde och bedöms därför ej 

påverkas av vibrationer från täktverksamheten. 

6 VIBRATIONSKÄNSLIG 
UTRUSTNING OCH VERKSAMHET 

Objekt 58B – Transformatorstation. 

Riktvärde för utrustning inhämtat från KL Industri: amax = 2 g = 20 m/s2 eller  

V = 35 mm/s. 

mailto:emma.Bergqvist@tekniskaverken.se
mailto:per.wigren@trafikverket.se
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7 RESTRIKTIONER ENLIG SVENSK 
STANDARD  

7.1 MARKVIBRATIONER 

Riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av sprängningsarbeten är 

beräknade enligt SS 460 48 66: 2011 och redovisas i bilaga 1. Dessa 

riktvärden är den vibrationsbelastning byggnaden förväntas tåla innan skador 

börjar uppstå. Ett lägre riktvärde föreslås gälla för täktansökan, se kap 8.1.1. 

Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer beror bl.a. av följande: 

• Markförhållanden 

• Byggnadstyp och användningsområde 

• Ingående material i byggnaden 

• Avstånd från byggnad till sprängplats 

• Erfarenhetsmässig bedömning av byggnaders befintliga skick samt ev. 

konstruktionssvagheter 

        
I riskanalysen redovisas Vmax mm/s, avståndet som används vid 

beräkningarna är närmsta avstånd mellan byggnad och brytområde. Då 

samtliga byggnader ligger mer än 350 m från planerat brytområde behöver 

ingen ytterligare avståndskorrigering göras då Fd är konstant för de olika 

undergrunderna, se punkt 5 i diagram 1. 

.  

Riktvärden för anläggningar/vibrationskänslig utrustning är baserade på 

angivna riktvärden från tillverkare/ägare och redovisas i antingen: amax 

(acceleration i m/s2) eller Vmax (maximalt tillåten svängningshastighet i mm/s). 

Riktvärden för vibrationskänslig utrustning ska inte avståndskorrigeras. 

 

Riktvärde för aktuell salva beräknas, när avståndet mellan sprängplats och 

objekt är känt, enligt diagram i SS 460 48 66:2011, se diagram 1 nedan. 

Vmax= V10·Fd 

 

 
Diagram 1 
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7.2 LUFTSTÖTVÅGOR 

Generella riktvärden för luftstötvågor har bedömts enligt SS 02 52 10. För att 

minska risken för skador pga. luftstötvåg vid sprängningsarbeten gäller enligt 

standarden riktvärdet 250 Pa som frifältsvärde eller 500 Pa som uppmätt 

reflektionsvärde. Riktvärdet gäller för avstånd över 20 m mellan objekt och 

salvan. Dessa riktvärden avser när skador bedöms kunna uppstå på 

byggnader. Ett lägre riktvärde föreslås gälla för täktansökan, se kap. 8.2.1. 

8 PREDIKTERING OCH 
FÖRESLAGNA RESTIKTIONER FÖR 
TÄKTANSÖKAN  

Enligt uppgifter från Svevia kommer troligen en håldiameter på 89 mm 

användas. Pallhöjd avses vara 15 m eller 30 m beroende på vad som är 

möjligt. Samverkande laddning vid 30 m pallhöjd blir ca 250 kg och vid 15 m 

ca 130 kg. Följande predikteringar baseras på dessa uppgifter. 

8.1 VIBRATIONER 

8.1.1 Föreslaget riktvärde - vibrationer 

 
Föreslaget riktvärde för vibrationer från sprängning för täktansökan är  

4 mm/s. Riktvärden framräknade enligt Svensk Standard 460 48 66 är 

generellt betydligt högre än restriktionsvärdet 4 mm/s.  

8.1.2 Predikterade vibrationsnivåer  

Förväntade vibrationsnivåer på olika avstånd från en sprängsalva, har 

predikterats enligt nedanstående formel 2.  

För bedömning av förväntad vibrationsnivå finns flera vedertagna formler. I 

modern bergsprängningsteknik anger författarna Kilström och Langefors 

följande samband mellan avstånd, vibrationsnivå och samverkande laddning, 

se formel 1.  

 

 

 

 

V = Maximal svängningshastighet (mm/s) 

Q = samverkande laddning (kg) 

R = Avstånd mellan salva och förnimmelse punkt (m) 

K = bergkonstant (områdets specifik) 

Dåligt berg K = 200 

Bra berg K = 400 (Svensk granit) 

Lärobok

R

Q
Kv

2

3


Formel 1. Formel för prediktering av vibrationer från sprängning, Kilström och Langefors. 
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Denna formel har av branschen oftast betecknats som väldigt konservativ. 

WSP har valt att använda två formler som visat sig ge mer trovärdiga 

vibrationsnivåer.  

WSPs formel bygger på en stor mängd insamlat mätunderlag från 

täktsprängningar, se formel 2.   

 

Formel 2 WSPs formel för prediktering av vibrationsnivåer vid ovanjordssprängning 

 

Nitrokonsults formel för ovanjordssprängningar bygger även den på en stor 

mängd insamlat mätunderlag från täktsprängningar, se formel 3.   

 

Formel 3 Nitrokonsults formel för prediktering av vibrationsnivåer vid ovanjordssprängning. 

 

 

Formel 2 är den formel som använts vid predikteringen av förväntade 

vibrationsnivåer, se tabell 1. 

Tabell 1 Förväntade vibrationsnivåer beroende av samverkande laddning och avstånd från 
salvan. 

 
Förväntad vibrationsnivå (mm/s) 

Avstånd (m) 130 kg 250 kg 

400 4 7 

500 3 5 

600 2 4 

700 2 3 

800 1 2 

900 1 2 

1000 1 1 

 

Tabell 1 visar förväntad vibrationsnivå på olika avstånd från salvan för 

samverkande laddning på 130 kg respektive 250 kg.  

Predikteringen i tabell 1 visar att vid avstånd under 600 m riskeras 

överskridanden av föreslaget riktvärde på 4 mm/s vid en samverkande 

laddning på 250 kg. Maximalt samverkande laddning då byggnader finns på 

avstånd under 600 m rekommenderas till max 200 kg vilket har beräknats 

enligt formel 2. 
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Ovanstående beräkningar bygger på ett medelvärde av i Sverige 

förekommande bergarters K-värde. För att innehålla 4 mm/s kommer 

samverkande laddningsmängd att anpassas efter uppmätta vibrationsnivåer. 

8.2 LUFTSTÖTVÅG 

8.2.1 Föreslaget riktvärde - luftstötvåg  

Föreslaget riktvärde för luftstötvåg förslås för täktansökan till högst 120 Pa 
uppmätt frifältsnivå vid 90% av sprängningarna och får inte överstiga 150 Pa 
vid bostäder vilket är betydligt lägre än rekommendationer i SS 02 52 10. 
Dessa riktvärden är hämtade från SMBI ”Enhetliga rimliga villkor för 
täktverksamhet”. 

8.2.2 Prediktering av maximalt förväntad luftstötvåg 

Sprängning ger förutom markvibrationer ofta även upphov till en luftstötvåg.  

Luftstötvågen kan resultera i skador på byggnader såsom krossade 

fönsterrutor med mera. Effekten av luftstötvågen beror bl.a. på 

laddningsmängden och hur laddningen är innesluten. En fritt liggande 

laddning ger en kraftigare luftstötvåg än en laddning i ett borrhål.  

Tryckvågen från en fritt hängande laddning beräknas ur följande formel, 

formel 4:  

 

 

 

P = maximal luftstötvåg (frifältsvärde) 

Q = maximal samverkande laddning 

R = avstånd mellan salvan och objektet 

 

Beräkningarna ger följande luftstötvågstryck, frifält: 

 

Tabell 2 Förväntat luftstötvågstryck beroende av samverkande laddning och avstånd. 
 

Förväntat luftstötvågstryck (Pa)  

Avstånd (m) 130 kg 250 kg 

400 152 292 

500 121 233 

600 101 194 

700 87 167 

800 76 146 

900 67 130 

1000 61 117 

  P = 700 * Q * 2/3 / R 

Formel 4. Prediktering av luftstötvågstryck från fritt hängande laddning. 
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Vid förladdning kan luftstötvågen reduceras med upp till 85 %. Vid enbart 

avladdning reduceras luftstötvågen med ca 50 %. I tabellerna nedan visas 

reducerade luftstötvågstryck. 

 

 
Reducerat luftstötvågstryck, 50% 

Avstånd 130 kg 250 kg 

400 76 146 

500 61 117 

600 51 97 

700 43 83 

800 38 73 

900 34 65 

1000 30 58 

 

 
Reducerat luftstötvågstryck, 85 % 

Avstånd 130 kg 250 kg 

400 23 44 

500 18 35 

600 15 29 

700 13 25 

800 11 22 

900 10 19 

1000 9 18 

 

Vid täktsprängningar kommer förladdning att användas vilket enligt tabell 4 

kommer generera betydligt lägre luftstötvågstryck än föreslaget riktvärde på 

150 Pa.  

Predikteringen tar inte hänsyn till hur väder och vindförhållanden kan 

påverka luftstötvågen.  

8.3 SKYDDSÅTGÄRDER 

Ansvarig sprängarbas är ensam ansvarig för säkerheten vid 

sprängningsarbetet.  

Sprängning är förenad med lagar och föreskrifter för att upprätthålla 

betryggande säkerhet. Skyddsavstånd beräknas för varje sprängningstillfälle 

och detta är i sin tur kopplat till vidtagna skyddsåtgärder. För respektive 
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sprängsalva kommer därmed specifika skyddsåtgärder att vidtas utifrån 

risken för stenkast.  

Korrigeringar och anpassningar av sprängningsarbetet kommer att ske under 

pågående täktverksamhet utifrån platsspecifika förhållanden och 

erfarenheter av genomförda sprängningar. Det finns därmed inte 

förutsättningar för att på förhand ta fram en detaljerad plan för specifika 

skyddsgärder vid respektive sprängningstillfälle för täktens hela livslängd.  

8.4 STENKAST  

8.4.1  Allmänt om stenkast 

Om stenkast uppkommer kan dessa variera med en mängd olika parametrar 

och med planerade skyddsåtgärder ska stenkast inte kunna nå utanför 

upprättat säkerhetsområde. Om så pass kraftiga stenkast ändå uppkommer 

är det alltså följden av att något fel har begåtts ex fel i laddning, borrning, 

dålig förladdning eller dålig bergrensning.   

8.4.2  Generella kastlängder 

Teoretiskt kan mycket långa stenkast uppkomma. Den möjliga kastlängden  

är beroende av en mängd parametrar där borrhålsdiameter är en av de mest  

betydande.   

 

Svensk Detonik Forskning (SveDeFo) utredde under 1970–80-talet vilka  

kastlängder som kan uppkomma vid sprängning. Resultatet ligger till grund  

för många av dagens beräkningar av kastlängder. Då redovisade  

kastlängder anses numera som orimligt långa med hänsyn till dagens  

sprängteknik men ger ändå en vägledning.  

 

”Normala kastlängder” är en etablerad redovisning som används av flera 

etablerade vibrationskonsulter. ”Normal kastlängd” bygger på ett kontrollerat 

sprängningsförfarande med normala säkerhetsåtgärder avseende 

borrhålsprecision, förladdningens längd, tändföljd, bergrensning, laddning av 

första borrhålsraden m.m.   

I nedanstående tabell, tabell 3, redovisas kastlängder för olika 

borrhåldiametrar.   

 

Tabell 3. Kastlängder för olika borrhålsdiametrar. 
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Normalt tillämpas det högre värdet i angivna intervall. Värdena för ”normal  

kastlängd” gäller enbart om normala säkerhetsåtgärder tillämpas. Om  

exempelvis förladdningen är liten ökar förutsättningen för kast bakom  

utslagsriktningen och då kan kastlängden bakåt öka till vad som motsvarar  

normal kastlängd framåt. Vanligen tillämpas då ett säkerhetsavstånd för 

tredjeman och dess egendom på minst dubbla ”normala kastlängden”. 

  

För materiella skador görs ofta avvägningar från fall till fall beroende på typ 

av objekt som kan skadas samt övriga platsspecifika förhållanden.   

Ett värsta fall enligt tabell 1 skulle vara ett borrhål med diametern 89 mm 

som kan ge en kastlängd upp emot 210 meter. Då närmsta hus ligger cirka 

430 meter från planerat brytområde föreligger enligt tabellen ingen risk för de 

befintliga eller planerade bostadshusen i närområdet. Väg 23/34 ligger ca 

270 m öster om täkten och hamnar även den utanför förväntad kastlängd.  

 

8.5 NYBYGGNATIONER OCH NYGJUTNA 
BETONGKONSTRUKTIONER  

Inom utredningsområdet finns förhandsbesked gällande byggnation av 6 st 

bostadshus. Riktvärden för dessa har preliminärt beräknats med mest 

känslig materialfaktor enligt SS 460 48 66:2011. Ingen av fastigheterna 

bedöms få ett riktvärde under 4 mm/s. 

Vid uppförande av byggnaderna i området finns det risk att nygjutna 

betongkonstruktioner förekommer i samband med sprängningar i täkten. Om 

så är fallet ska en särskild utredning göras där riktvärden för konstruktionen 

räknas fram.  

9 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL  

9.1 SYNEFÖRRÄTTNING 

Syneförrättning ska utföras i samband med att täktverksamheten påbörjas 

och utförs enligt rekommendationer i SS 460 48 60. Omfattningen finns 

redovisad i bilaga 1 samt i översiktskarta i bilaga 2. 

Vid överskridande av riktvärden, klagomål från fastighetsägare eller 

förekomst av markentreprenader inom utredningsområdet kan det bli aktuellt 

med mellanbesiktning.  

Verksamhetsutövaren bekostar samt planerar syneförrättningen. 

9.2 TÄTHETSKONTROLL AV RÖKKANALER 

Byggnader innehållande rök- eller avgaskanaler ska täthetskontrolleras i 

samband med övrig syneförrättning enligt SS 460 48 60 punkt 10. 

Föreslagen täthetskontroll redovisas i bilaga 1.  

Verksamhetsutövaren bekostar samt planerar täthetskontroll av rökkanaler. 
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9.3 VIBRATIONS- OCH LUFTSTÖTVÅGSMÄTNING 

Vibrations- och luftstötvågsmätning ska utföras vid täktsprängningarna 

enligt SS 02 52 10 och SS 460 48 66:2011. 

Föreslagna dimensionerande mätpunkter samt riktvärden är redovisade i 

bilaga 1 samt i översiktskarta i bilaga 2. Mätpunkterna kan komma att 

behöva flyttas eller kompletteras vid behov under arbetets gång. Detta beror 

på utslagsriktning, salvans läge och rådande vindriktning för aktuell 

sprängsalva samt inom vilken del av brytområdet sprängningar pågår. 

Mätning av luftstötvåg ska ske i medvinds- samt utslagsriktning. Vilka 

mätpunkter som erfordras under arbetets gång beslutas av 

verksamhetsutövaren i samråd med mättekniker. och beror på. 

Vid eventuella klagomål från andra fastighetsägare bör kontrollmätning av 

vibrationsnivån hos respektive fastighetsägare utföras. 

10 BILAGOR 

Bilaga 1: Kontrolltabell 
Bilaga 2: Översiktskarta  
Bilaga 3: Fältinventering 
Bilaga 4: Tekniska verken Linköping Nät AB – ledningskartor 
Bilaga 5: Skanova – Ledningskartor och anvisningar 
  



 
 

 

 
10302760 •  Täkt Dömestorp, Linköping  | 15   

 
 

 

 

 

 
 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 13033  
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 19  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Objekt Adress/Beskrivning  Fastighet

Sprängning
 Vmax  -

avståndskorrigerat
(mm/s)

Ungefärligt närmsta
avstånd till

brytområde (m) Syneförrättning
Vibrations-

mätning Anm.

1 Vargsätter 2 Vargsätter 1:6
Lera
Berg

7
12 970

2 Vargsätter 4 Vargsätter 1:5 7 1000
3 Vargsätter 1 Gällringe 1:11 12 920
4 Vargsätter 3 Gällringe 1:10 7 955
5 Vargsätter Eklunden 7 Gällringe 1:18 7 >1000
6 Vargsätter Eklunden 5-6 Gällringe 1:17 7 1000
7 - Gällringe 1:12 10 980
8 Vargsätter Eklunden 4 Gällringe 1:16 7 >1000

9A Vargsätter Eklunden 3 Gällringe 1:15 7 >1000
9B Vargsätter Eklunden 2 Gällringe 1:14 7 >1000
10 Vargsätter Eklunden 1 Gällringe 1:13 7 >1000

11A Vargsätter Säteriet 1 Vargsätter 1:2
Bostad

Jordkällare
12
10 560 X X

11B - Vargsätter 1:2
Lera

Morän
5
7 700

11C - Vargsätter 1:2

Lera
Morän

Berg

8
11
14 695

12A Vargsätter Lärkan 2 Gällringe 1:9
Lera

Morän
7
9 665

12B -
Gällringe S:1/
Vargsätter 1:2 19 640

12C - Gällringe 1:5
Lera

Morän
7
9 730

13 Vargsätter Lärkan 1 Gällringe 1:8 9 690

14 Stora Dömestorp Villan 1 Dömestorp 2:3
Lera
Berg

7
12 775

15 Stora Dömestorp 1 Dömestorp 2:3 7 750
16 Stora Dömestorp - Lada Dömestorp 2:3 9 730 X X
17 Stora Dömestorp - Stall Dömestorp 2:3 17 810

18 Stora Dömestorp - Kostall Dömestorp 2:3
Lera
Berg

10
17 760

19 Dömestorp Vindhaga 1 Dömestorp 2:2
Lera
Berg

7
12 920

20 Lilla Dömestorp 1 Dömestorp 2:3
Lera

Morän
5
7 775

21 Orlunda Språngkärr 2 Språngkärr 1:1 7 710 X X
22 Orlunda Språngkärr 1 Språngkärr 1:1 9 740
23 Asksättersvägen Granlunda 1 Orlunda 2:15 12 985
24 Asksättersvägen Riskällan 1 Orlunda 2:11 12 965
25 Asksättersvägen Stenlunda 1 Orlunda 2:14 6 935

26 Asksättersvägen Soldalen 1 Orlunda 2:16
Lera

Morän
7
9 905

27 Asksättersvägen Dovlunda 1 Orlunda 2:17
Lera
Berg

7
12 875

28 Asksättersvägen Vårlunda 1 Orlunda 2:18 12 845
29 Asksättersvägen Ängstugan 3 Ängstugan 2:1 9 >1000

30A Asksättersvägen Ängstugan 3 Ängstugan 2:1 7 >1000
30B Asksättersvägen Ängstugan 4 Ängstugan 2:1 9 >1000
31 Asksättersvägen Nyhagens Gård 1 Nyhagen 1:1 5 >1000
32 Asksättersvägen Högsätter 1 Orlunda 1:1 9 865
33 Asksättersvägen Nygård 1 Nyhagen 2:2 9 810
34 Lindblads väg 2 Fredriksberg 1:11 9 755
35 Lindblads väg 1 Fredriksberg 1:12 9 730
36 Lindblads väg 3 Fredriksberg 1:16 9 670
37 Lindblads väg 10 Fredriksberg 1:13 12 655 X
38 Lindblads väg 12 Fredriksberg 1:14 12 640
39 Lindblads väg 14 Fredriksberg 1:15 7 620 X
40 Asksättersvägen Humptornets Gård 1 Orlunda 1:10 7 885
41 Asksättersvägen Humptornet 1 Humptornet 1:1 7 905
42 - Dömestorp 4:10 9 >1000
43 Skärpängen 1 Dömestorp 4:14 9 >1000

44 Skärpängen 6 Dömestorp 4:7
Lera

Morän
10
13 >1000

45 Asksättersvägen Åsmehagen 1 Åsmehagen 1:2 12 835
46 Asksätter Asplunda 3 Håckerstad 7:6 12 820
47 Sundsholm Bergaro 1 Orlunda 5:14 9 630

48A Sundsholm Aspholmen 1 Orlunda 5:13 7 645
48B Asksättersvägen Ängslunden 1 Åsmehagen 1:3 7 695
48C Asksättersvägen Bo 1 Åsmehagen 1:4 7 700

49 Sundholm Björklund 1 Sundsholm 4:4
Lera
Berg

7
12 490 X X

50A Sundsholm Skogsborg 1 Sundsholm 4:7 9 430
50B Brånstugan Sundsholm 4:1 7 550 X
51 Sundsholms Gård 1 Sundsholm 4:1 7 440 X X

52A Sundsholm Alsätter 1 Sundsholm 3:1 9 950
52B Sundsholm Duveholm 1 Sundsholm 4:16 9 >1000
52C Sundsholm Furuborg 1 Sundsholm 4:17 9 >1000

Riktvärden angivna i kontrolltabellen gäller för då skador bedöms kunna uppstå på byggnaden enligt Svensk Standard  460 48 66:2011.
Riktvärdet för täktansökan på 4 mm/s är lägre än de riktvärden som beräknats för samtliga fastigheter.

Kontrolltabell Bilaga 1



53 Sundsholm Västra Lund 1 Sundsholm 4:3 9 825
54 Skeda Stensätter 1 Håckerstad 6:2 9 930
55 Skeda Stensätter 2 Håckerstad 6:6 12 955

56A Skeda Stensätter 3 Håckerstad 6:5 9 940
56B Skeda Stensätter 4 Håckerstad 6:1 11 >1000

57 Sundsholm Sågartorpet 1 Sundsholm 4:6
Berg

Morän
12
9 900

58A Kerstinebo Stenhaga 1 Mutebo 3:6
Lera

Morän
5
7 >1000

58B - Håckerstad 6:1 6 >1000

Riktvärde för
utrustning:
amax = 2 g

 = 20 m/s2

59 Kerstinebo Ekberga 1 Mutebo 3:7
Lera

Morän
7
9 >1000

60 Mutebo Björkstorp 1 Skeda-Gatan 1:7
Berg

Morän
12
9 >1000

61 Mutebo Hasselgård 1 Skeda-Gatan 1:8 9 >1000
62A Mutebo Eklund 1 Skeda-Gatan 1:4 9 990

62B Mutebo Eklund 1 Skeda-Gatan 1:4
Lera

Morän
7
9 >1000

63 Mutebo Starkeberg 1 Sundsholm 4:15
Berg

Morän
12
9 945

64 Mutebo Evalund 1 Sundsholm 4:14 9 930
65 Mutebo Bergsol 1 Sundsholm 4:2 9 915

66 Mutebo Karlstorp 1 Mutebo 2:6
Lera

Morän
7
9 845

67A Mutebo Norrgård 1 Mutebo 2:4
Berg

Morän
12
9 890

67B - Mutebo 2:4
Berg

Morän
10
8 855

68 Mutebo Ekhaga 1 Mutebo 2:7 9 >1000
69 - Mutebo 2:4 24 835

F1 - Fredriksberg 1:1
Berg

Morän
8
6 700

F2 - Fredriksberg 1:1
Berg

Morän
8
6 700

F3 - Fredriksberg 1:1
Berg

Morän
8
6 700

F4 - Orlunda 1:1 6 885
F5 - Sundsholm 4:1 6 635
F6 - Sundsholm 4:1 6 520

X - Kontrollåtgärd ska utföras
Täthetskontroll av rökgaskanaler ska ske i samband med övrig besiktning i förekommande fall.

Fastigheter med förhandsbesked för bostadshus
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 - Vibrations- & 
 luftstötvågsmätning

Bilaga 2



Objekt 1
Vargsätter 2
Vargsätter 1:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

970
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

7

Fältinventering
Bilaga 3



Objekt 2
Vargsätter 4
Vargsätter 1:5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 1000

7



Objekt 3
Vargsätter 1
Gällringe 1:11

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 920

sätt in bild här

12

Vattenbrunn



Objekt 4
Vargsätter 3
Gällringe 1:10

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 955

7



Objekt 5
Vargsätter Eklunden 7
Gällringe 1:18

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 6
Vargsätter Eklunden 5-6
Gällringe 1:17

Typ av byggnad Flerbostadshus
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 1000



Objekt 7
-
Gällringe 1:12

Typ av byggnad Lager
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 980

10



Objekt 8
Vargsätter Eklunden 4
Gällringe 1:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 9A
Vargsätter Eklunden 3
Gällringe 1:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7

sätt in bild här



Objekt 9B
Vargsätter Eklunden 2
Gällringe 1:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

>1000
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

7



Objekt 10
Vargsätter Eklunden 1
Gällringe 1:13

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 11A
Vargsätter Säteriet 1
Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Gård
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Bostad Jordkällare

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 10 mm/s

Anmärkning:

12

Jordkällare puts med sprickor, riktvärde reducerat med 20 %

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 560



Objekt 11B
-
Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Garage
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 7 mm/s

Anmärkning:

5

Byggnader i dåligt skick, riktvärde reducerat med 20. Gasbehållare i byggnad

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700



Objekt 11C
-
Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Lada/Skjul
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Plintar
Undergrund Lera/Morän/Berg
Murstock Nej

m

Lera Morän Berg

Vibrationshastighet V10, sprängning 11 14 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 695

8



Objekt 12A
Vargsätter Lärkan 2
Gällringe 1:9

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 665

7

Energibrunnar



Objekt 12B
-
Gällringe S:1/Vargsätter 1:2

Typ av byggnad Bro
Fasad Betong
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock -

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 640

19

Riktvärde reducerat med 20% på grund av befintligt skick

sätt in bild här



Objekt 12C
-
Gällringe 1:5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 730

7



Objekt 13
Vargsätter Lärkan 1
Gällringe 1:8

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 690

9

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 14
Stora Dömestorp Villan 1
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 775



Objekt 15
Stora Dömestorp 1
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Gård
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:
Flera byggnader på fastigheten, riktvärde beräknat på bostadshus. Pool ev kaklad
Vatten- & energibrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 750

7



Objekt 16
Stora Dömestorp
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Lada
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 730

9

Stroa sprickor i grund, riktvärde reducerat med 20%



Objekt 17
Stora Dömestorp
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Lada
Fasad Plåt
Stomme Stål/Betong
Grundläggning Natursten
Undergrund Berg
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 810

17

Stall

sätt in bild här



Objekt 18
Stora Dömestorp
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Lada
Fasad Plåt
Stomme Stål
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Nej

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 17 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 760

10

Kostall

sätt in bild här



Objekt 19
Dömestorp Vindhaga 1
Dömestorp 2:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 920

7

Vattenbrunn



Objekt 20
Lilla Dömestorp 1
Dömestorp 2:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 7 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 775

5

Nedfallen puts, under renovering

sätt in bild här



Objekt 21
Olrunda Språngkärr 2
Språngkärr 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 710

7



Objekt 22
Olrunda Språngkärr 1
Språngkärr 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 740

9

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 23
Asksättersvägen Granlunda 1
Orlunda 2:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

12

Energibrunn

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 985



Objekt 24
Asksättersvägen Riskällan 1
Orlunda 2:11

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 965

12



Objekt 25
Asksättersvägen Stenlunda 1
Orlunda 2:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Mexisten/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 935

6



Objekt 26
Asksättersvägen Soldalen 1
Orlunda 2:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 905

7

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 27
Asksättersvägen Dovlunda 1
Orlunda 2:17

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Ja

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 875



Objekt 28
Asksättersvägen Vårlunda 1
Orlunda 2:18

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 845

12



Objekt 29
Asksättersvägen Ängstugan 3
Ängstugan 2:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9



Objekt 30A
Asksättervägen Ängstugan 3
Ängstugan 2:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7

sätt in bild här



Objekt 30B
Asksättersvägen Ängstugan 4
Ängstugan 2:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

sätt in bild här

9



Objekt 31
Asksättersvägen Nyhagens Gård 1
Nyhagen 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

>1000
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

5



Objekt 32
Asksättersvägen Högsätter 1
Orlunda 11:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 865

9



Objekt 33
Asksättersvägen Nygård 1
Nyhagen 2:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 810

sätt in bild här

9



Objekt 34
Lindblads väg 2
Fredriksberg 1:11

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 755

9

sätt in bild här



Objekt 35
Lindblads väg 1
Fredriksberg 1:12

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 730



Objekt 36
Lindblads väg 3
Fredriksberg 1:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 670

9



Objekt 37
Lindblads väg 10
Fredriksberg 1:13

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 655

12

sätt in bild här



Objekt 38
Lindblads väg 12
Fredriksberg 1:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 640

12



Objekt 39
Lindblads väg 14
Fredriksberg 1:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 620

7



Objekt 40
Asksättersvägen Humptorpets Gård 1
Orlunda 1:10

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 885

7

Putsad stallbyggnad

sätt in bild här



Objekt 41
Asksättersvägen Humptorpet 1
Humptorpet 1:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

7

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 905



Objekt 42
-
Dömestorp 4:10

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000



Objekt 43
Skärpängen 1
Dömestorp 4:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9

Energibrunn



Objekt 44
Skärpängen 6
Dömestorp 4:7

Typ av byggnad Stall
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Nej

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 13 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

10



Objekt 45
Asksättersvägen Åsmehagen 1
Åsmehagen 1:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 835

12

Lada med putsad fasad på fastighet, riktvärde beräknat på bostadshus.
Vatten- & energibrunn



Objekt 46
Asksätter Asplunda 3
Håckerstad 7:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 820

12



Objekt 47
Sundsholm Bergaro 1
Orlunda 5:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Berg
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 630

9

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 48A
Sundsholm Aspholmen 1
Orlunda 5:13

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 645

7

Vattenbrunn



Objekt 48B
Asksättersvägen Ängslunden 1
Åsmehagen 1:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 695

7



Objekt 48C
Asksättersvägen Bo 1
Åsmehagen 1:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

7



Objekt 49
Sundsholm Björklund 1
Sundsholm 4:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Berg
Murstock Nej

m

Lera Berg

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 12 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 490

7



Objekt 50A
Sundsholm Skogsborg 1
Sundsholm 4:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 430

9

Vattenbrunn

sätt in bild här



Objekt 50B
Brånstugan
Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Torpargrund
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 550

7

Byggnad i dåligt skick, riktvärde reducerat med 20%

sätt in bild här



Objekt 51
Sundsholms Gård 1
Sundsholm 4:1

Typ av byggnad Gård
Fasad Puts
Stomme Tegel
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 440

7

Lada finns på fastigheten, riktvärde beräknat på bostadshus.
Vattenbrunn



Objekt 52A
Sundsholm Alsätter 1
Sundsholm 3:1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 950

9



Objekt 52B
Sundsholm Duveholm 1
Sundsholm 4:16

Typ av byggnad Villa
Fasad Fasadskivor
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000



Objekt 52C
Sundsholm Furuborg 1
Sundsholm 4:17

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000



Objekt 53
Sundsholm Västra Lund 1
Sundsholm 4:3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 825

9

Energibrunn



Objekt 54
Skeda Stensätter 1
Håckerstad 6:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Trä/Betong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 930

9

Vattenbrunn



Objekt 55
Skeda Stensätter 2
Håckerstad 6:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 955

12



Objekt 56A
Skeda Stensätter 3
Håckerstad 6:5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 940

9

träputs garage
Enrgibrunn



Objekt 56B
Skeda Stensätter 4
Håckerstad 6:1

Typ av byggnad Lada/Skjul
Fasad Trä
Stomme Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

11

Fasad i dåligt skick, riktvärde reducerat med 20%

sätt in bild här



Objekt 57
Sundsholm Sågartorpet 1
Sundsholm 4:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 900

12

Vattenbrunn



Objekt 58A
Kerstinebo Stenhaga 1
Mutebo 3:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Puts
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 7 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

5

Pool finns på fastigheten



Objekt 58B
-
Håckerstad 6:1

Typ av byggnad Transformator
Fasad Puts
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera
Murstock Nej

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

6

Linköpng kraftnät S716 högspänning lågspänning.
Riktvärde för utrustning: amax = 2 g = 20 m/s2, V = 35 mm/s



Objekt 59
Kerstinebo Ekberga 1
Mutebo 3:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7

pool



Objekt 60
Mutebo Björkstorp 1
Skeda-Gatan 1:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet Vmax, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

12

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 61
Mutebo Hasselgård 1
Skeda-Gatan 1:8

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

>1000
Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd)

9



Objekt 62A
Mutebo Eklund 1
Skeda-Gatan 1:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 990

9



Objekt 62B
Mutebo Eklund 1
Skeda-Gatan 1:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Natursten
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

7



Objekt 63
Mutebo Starkeberg 1
Sundsholm 4:15

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 945

sätt in bild här

12

Putsad mur på fastigheten med nedfallen puts.



Objekt 64
Mutebo Evalund 1
Sundsholm 4:14

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 930

9

sätt in bild här



Objekt 65
Mutebo Bergsol 1
Sundsholm 4:2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

9

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 915



Objekt 66
Mutebo Karlstorp 1
Mutebo 2:6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Lera/Morän
Murstock Ja

m

Lera Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 845

Vatten- & energibrunn

7



Objekt 67A
Mutebo Norrgård 1
Mutebo 2:4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Ja

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 9 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 890

12

Energibrunn

sätt in bild här



Objekt 67B
-
Mutebo 2:4

Typ av byggnad Lada/Skjul
Fasad Puts/Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock Nej

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 8 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 855

10



Objekt 68
Mutebo Ekhaga 1
Mutebo 2:7

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta i mark
Undergrund Morän
Murstock Ja

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) >1000

9



Objekt 69
-
Mutebo 2:4

Typ av byggnad Bro
Fasad Betong
Stomme Betong/Lättbetong
Grundläggning Betongpålning
Undergrund Berg
Murstock -

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 835

24

sätt in bild här



Objekt F1

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock -

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 6 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

8

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor).



Objekt F2

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock -

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 6 mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

8

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor).



Objekt F3

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Berg/Morän
Murstock -

m

Berg Morän

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s 6 mm/s

Anmärkning:

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 700

8

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor).

sätt in bild här



Objekt F4

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock -

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 885

6

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor).



Objekt F5

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock -

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 635

6

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor).



Objekt F6

Typ av byggnad Villa
Fasad Trä
Stomme Tegel/Trä
Grundläggning Platta på mark
Undergrund Morän
Murstock -

m

Vibrationshastighet V10, sprängning mm/s

Anmärkning:

sätt in bild här

Avstånd till brytområde
(ungefärligt avstånd) 520

6

Riktvärde beräknat på lägsta Fm (mest känsliga materialfaktor).
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026-12 35 00

Gäller 1 mån fr.o.m.
2020-04-06

Ärendenummer
20200401-0226

Fastighetsbeteckning

OBS! Kartan får inte användas som 
underlag vid markarbete0 50 100 150 200

m
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Teckenförklaring till Skanovas lägeskartor 
 

 

 

Markering för begärd ledningsanvisning (markarbetets geografi 

registrerat i Ledningskollen) 

Exempel (rosa yta): 

 



Villkor/Riktlinjer för Skanovas infrastruktur: 

• Utsättningen gäller i 1 månad från signerat datum. Frågeställaren skall säkra och bevara 

markering till dess markarbeten avslutats. 

• Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i 

Ledningskollen, www.ledningskollen.se 

• Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats 

förmarkarbete som överenskommits mellan frågeställare (eller dennes representant) och 

utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet. 

• Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så 

måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen. 

• Vid utsättning skall frågeställare eller dennes representant närvara. 

• Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen 

uppenbaras ska Kundmottagningen kontaktas innan markarbete påbörjas. 

• Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska Kundmottagningen 

kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls. 

• En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete. 

• Behov av omläggning av kablar skall meddelas nätägaren snarast (Skanova Nätcenter tel. 

020-50 50 00, ange ditt referens nr från Ledningskollen). 

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller följande villkor: 

• Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på ≤0,5m 

• Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om Skanovas 

anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg 

• Gällande tillstånd och föreskrifter för grävning, se respektive kommuns anvisningar innan 

markarbete påbörjas. 

• Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på kabel. 

Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört. 

Kabelskada: 

• Vid skador på Skanovas anläggning, kontakta omedelbart Skanova Nätcenter tel. 020-50 50 

00, ange ditt referens nr från Ledningskollen. 

• Om frågeställaren menar att skadan orsakats av felaktig utsättning eller fel i kartan, kontakta 

omedelbart Geomatikk, tel. 026 123500. Ange ditt referens nr från Ledningskollen  

Följande villkor gäller för mottagen information: 

Mottagaren förbinder sig att: 

• Endast använda informationen för detta uppdrag 

• Inte lämna ut informationen till obehöriga 

• Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia 

på platsen för markarbete 

• Efter uppdragets slut makulera informationen 

 Om mottagaren är en myndighet: 

Detta dokument innehåller sådan information som omfattas av sekretess enligt 18 kap 8 § 31 kap 16- 

17 §§ och i förekommande fall 15 kap 2 § Offentlighets och sekretesslagen. Skanova hemställer om 



att myndigheten ger Skanova möjlighet att yttra sig om myndigheten överväger att lämna ut sådana 

uppgifter. 
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AGP703

2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING VA-LEDNINGAR
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 90 43
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Gränsen mellan allmänna (Tekniska verkens) och interna 

(fastighetsägarens) VA-ledningar ligger normalt 0,5 m utanför

tomtgränsen.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för dessa.

Rännstensbrunnar med ledningar i allmän mark tillhör kommunen. 

samråd ske med Tekniska verken. Kontakt för sådana frågor är 

VA-ledningar (gäller ej vinkelräta korsningar) än 3 m så måste

de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar.

Nya ledningar (ex. el, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att

VA-ledningar i gatumark, grönytor eller annan allmän mark

Vatten och avlopp, avd. Drift och underhåll, tel. vx. 013-20 80 00.

VA-ledningar inom tomtmark

Om dräneringsarbeten eller andra VA-arbeten ska utföras inom

tomtmark eller om ni vill veta om det finns uppgifter

om interna VA-ledningar ska ni ta kontakt med Vatten och avlopp,

avd. Kund, tel. vx. 013 – 20 90 43.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för interna VA-ledningar 

även om sådana finns illustrerade på kartan.

Information gällande vatten och avloppsledningar

VA-ledningar i mark på landsbygden

I de fall det finns allmänna VA-ledningar i mark på 

landsbygden (exempelvis i åkermark) skyddas dessa oftast av en

ledningsrätt eller ett servitutsavtal. Om ni har för avsikt att

ber vi er ta kontakt med Vatten och avlopp, avd. Kund,

utföra arbeten i närheten av sådana ledningar, närmare än 3m,

tel. 013- 20 90 43.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

I de fall nya ledningar har behov av att läggas närmare befintliga

Att avleda dagvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet

är ej tillåtet. Man kan som fastighetsägare välja att lösa 

dagvattenfrågan internt inom tomtmark (LOD) eller ansluta till det

allmänna dagvattenledningsnätet, om sådant finns.

Källarhus behöver oftast pumpa sin dränering. 

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL/BREDBAND
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Vid avgrävd optokabel finns risk
för exponering av klass 4 laser

OBS!

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 30 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar/rör

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och bredband

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas. Det åligger beställaren av ledningsanvisning

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.

att återställa utsättning med pinnar.

http://www.tekniskaverken.se


2020-04-01
1:2000Skala:

LEDNINGSANVISNING VA-LEDNINGAR
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 90 43
Ärendenr: 20200401-0226 Dömestorp
Behandlad av: EMMBEB Utskr.storlek: A3

Gränsen mellan allmänna (Tekniska verkens) och interna 

(fastighetsägarens) VA-ledningar ligger normalt 0,5 m utanför

tomtgränsen.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för dessa.

Rännstensbrunnar med ledningar i allmän mark tillhör kommunen. 

samråd ske med Tekniska verken. Kontakt för sådana frågor är 

VA-ledningar (gäller ej vinkelräta korsningar) än 3 m så måste

de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar.

Nya ledningar (ex. el, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att

VA-ledningar i gatumark, grönytor eller annan allmän mark

Vatten och avlopp, avd. Drift och underhåll, tel. vx. 013-20 80 00.

VA-ledningar inom tomtmark

Om dräneringsarbeten eller andra VA-arbeten ska utföras inom

tomtmark eller om ni vill veta om det finns uppgifter

om interna VA-ledningar ska ni ta kontakt med Vatten och avlopp,

avd. Kund, tel. vx. 013 – 20 90 43.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för interna VA-ledningar 

även om sådana finns illustrerade på kartan.

Information gällande vatten och avloppsledningar

VA-ledningar i mark på landsbygden

I de fall det finns allmänna VA-ledningar i mark på 

landsbygden (exempelvis i åkermark) skyddas dessa oftast av en

ledningsrätt eller ett servitutsavtal. Om ni har för avsikt att

ber vi er ta kontakt med Vatten och avlopp, avd. Kund,

utföra arbeten i närheten av sådana ledningar, närmare än 3m,

tel. 013- 20 90 43.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

I de fall nya ledningar har behov av att läggas närmare befintliga

Att avleda dagvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet

är ej tillåtet. Man kan som fastighetsägare välja att lösa 

dagvattenfrågan internt inom tomtmark (LOD) eller ansluta till det

allmänna dagvattenledningsnätet, om sådant finns.

Källarhus behöver oftast pumpa sin dränering. 

http://www.tekniskaverken.se


2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING EL & OPTO
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 14 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och opto

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas.

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING EL & OPTO
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 14 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och opto

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas.

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING EL HSP
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Kablarnas förläggningsdjup varierar allt mellan 0,2 -1,5 meter men de

kan ligga både grundare och djupare. Samtliga kablar som påträffas i

mark ska hanteras som spänningsförande. För din egen säkerhet,

skyddstäckning. Därunder måste handgrävning ske!

Lokalisering får göras genom försiktig maskingrävning fram till kabelns

behöver alltid utsättning göras.

gammalt underlag. Vid markarbete nära schakt i osäkert läge

Ledningsanvisningar är färskvara – gäller i 14 dagar. Använd inte 

reparationskostnaden.

Friläggning av kablar

Tekniska verken eller annan godkänd entreprenör utsedd av

Om behov finns för att hänga upp en kabel ska Tekniska verkens personal

alltid ges tillfälle att närvara. Det beror på att många kablar

är gamla och inte tål att böjas.

vidrör aldrig en skadad kabel!

Elkablarna får inte flyttas av någon annan än behörig personal på 

Information gällande el och opto

130 kV

Om det finns 130 kV kabel inom arbetsområdet upprättar vi normalt 

en driftorder för att ta kabeln ur drift, kontakta oss i god tid om det

närvara och bevaka arbetet för att undvika skador som kan ske på

våra kablar samt för att undvika arbetsolyckor.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

blir aktuellt. Vid grävarbetet ska Tekniska verken Näts personal

Tänk på att beställa utsättning i god tid, senast 5 arbetsdagar innan

arbetet påbörjas.

Kontakta Driftcentralen på tel. 013-208020 om du skadar någon ledning,

även om skadan är liten. Om du gräver av en ledning kan det bli mycket

dyrt för dig. Den som grävskadar en ledning får oftast stå för

Tekniska verken Nät.



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING VA-LEDNINGAR
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Gränsen mellan allmänna (Tekniska verkens) och interna 

(fastighetsägarens) VA-ledningar ligger normalt 0,5 m utanför

tomtgränsen.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för dessa.

Rännstensbrunnar med ledningar i allmän mark tillhör kommunen. 

samråd ske med Tekniska verken. Kontakt för sådana frågor är 

VA-ledningar (gäller ej vinkelräta korsningar) än 3 m så måste

de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar.

Nya ledningar (ex. el, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att

VA-ledningar i gatumark, grönytor eller annan allmän mark

Vatten och avlopp, avd. Drift och underhåll, tel. vx. 013-20 80 00.

VA-ledningar inom tomtmark

Om dräneringsarbeten eller andra VA-arbeten ska utföras inom

tomtmark eller om ni vill veta om det finns uppgifter

om interna VA-ledningar ska ni ta kontakt med Vatten och avlopp,

avd. Kund, tel. vx. 013 – 20 80 00.

Tekniska verken ansvarar inte för riktigheten för interna VA-ledningar 

även om sådana finns illustrerade på kartan.

Information gällande vatten och avloppsledningar

VA-ledningar i mark på landsbygden

I de fall det finns allmänna VA-ledningar i mark på 

landsbygden (exempelvis i åkermark) skyddas dessa oftast av en

ledningsrätt eller ett servitutsavtal. Om ni har för avsikt att

ber vi er ta kontakt med Vatten och avlopp, avd. Kund,

utföra arbeten i närheten av sådana ledningar, närmare än 3m,

tel. vx. 013- 20 80 00.

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se

I de fall nya ledningar har behov av att läggas närmare befintliga



2016-11-25
1:500Skala:

LEDNINGSANVISNING FJÄRRVÄRME
Utskr.datum:

Vid frågor kontakta oss på 013-20 82 31
Ärendenr: 20161124-0519
Behandlad av: JOHNYS Utskr.storlek: A3

Linjen på kartan utgör centrumlinjen.

kontakta alltid Tekniska verken AB avd: EKN på tele: 013-20 80 00.

Innan schaktning påbörjas i närheten av eller under ledning

samt överkant ledning för gas.

Höjder avser underkant ledning för fjärrvärme och fjärrkyla

Krävs det en exakt höjd så ska ledningen framschaktas för hand.

Fjärrvärmens höjduppgifter i underlaget saknar exakt höjd.

Information gällande fjärrvärme, fjärrkyla och gas

För ytterligare information se www.tekniskaverken.se
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