
 
  

Riskanalys avseende vibrationer i 

samband med sprängningsarbete för ny 

väg samt VA-arbeten Basthagsvägen, 

Åtvidaberg. 

Uppdrag: W-101 65 

Beställare: Kanonaden 

Handläggare: Jimmi Sjöstrand 

Datum: 2021-02-23 

Granskad: Alexander Jönsson 

 



 
2 av 15 

Wavecon AB Malmö Karlshamn Kalmar 
info@wavecon.se Göteborg Gävle              Jönköping  

+46(0)10-200 79 73  
 

 

1 Sammanfattning 3 

2 Uppdrag 3 

2.1 Objektsorientering 4 

3 Underlag för bedömning 4 

3.1 Standarder 4 

3.2 Geotekniskt underlag 5 

4 Buller 6 

5 Markförlagda ledningar 7 

6 Allmänna råd och restriktioner 8 

6.1 Allmänna råd vid sprängningsarbeten 8 

6.2 Mark påverkad av tjäle 8 

6.3 Byggtrafik 9 

6.4 Vibrationskänslig utrustning 9 

6.5 Vibrationskänslig verksamhet 9 

6.6 Trumma 10 

6.7 Allmän information 10 

6.6 Övrigt 10 

7 Riktvärden för vibrationer-byggnader 11 

7.1 Avståndstabell sprängning 12 

8 Uppföljning och kontroller 13 

8.1 Syneförrättning 13 

8.2 Täthetsprovning 13 

8.3 Bullerkontroll 13 

8.4 Luftstötsvåg 13 

8.5 Kast 13 

8.6 Vibrationskontroll 14 

8.7 Larmnivå 14 

9 Situationsplan 15 

Bilagor 

Inventering                      16-19 
Sammanfattning kontroller                     20 
 

  



 
3 av 15 

Wavecon AB Malmö Karlshamn Kalmar 
info@wavecon.se Göteborg Gävle              Jönköping  

+46(0)10-200 79 73  
 

 

1 Sammanfattning 

Riskanalysens syfte är att belysa och behandla risker för rubricerat projekt. Dokumentet visar 

vilka åtgärder som omgivningen är i behov av genom upparbetat kontrollprogram avseende 

vibrationer, syneförrättning och bullernivåer. I vissa fall ingår även kontroll av grundvatten, 

brunnsvatten, markrörelser och andra typer av vibrationsmätningar, så som acceleration, 

triaxiell mätning, komfortmätning och frekvensanalyser. 

Denna riskanalys innehåller riktvärden för maximal vibrationshastighet för fastigheter inom 

bedömt riskområde i samband med vibrationsalstrande verksamheter. För att minimera risken 

för att närliggande fastigheter och anläggningar påverkas, ska kontroll av uppmätta 

vibrationsvärden kontinuerligt jämföras mot angivna riktvärden.  

Kontinuerlig uppföljning kring registrerade mätvärden ska utföras under pågående markarbete. 

Under rubrik 11 finns tillåtna vibrationsnivåer för byggnader och anläggningar redovisade. 

Riskanalysen innehåller även kontrollprogram gällande syneförrättning av fastigheter och 

anläggningar enligt Svensk Standard SS 460 48 60. 

Riskanalysen kan komma att revideras vid förbesiktningen då nya uppgifter kan inkomma 

gällande närliggande fastigheter, känslig utrustning eller verksamhet. I och omkring 

arbetsområdet finns berg i dagen och ett ett större område av stenblock. Vid sökning hos 

Åtvidabergs kommun efter tekniska beskrivningar har inga uppgifter gällande berörda 

byggnader tillhandahållits. Riktvärdena är satta efter besök på platsen och SGU (Sveriges 

Geologiska Undersökning). Riktvärden utgår från undergrundsfaktor – Fast lagrad morän V0 35 

mm/s (okorrigerad svängningshastighet) på Blåbärsvägen. Entitevägen och Basthagsvägen 

utgår från undergrundsfaktor V0 18 mm/s (okorrigerad svängningshastighet). Riktvärdena kan 

komma att revideras efter analys av registrerad mätdata genom frekvensanalys. 

2 Uppdrag 

Wavecon AB har fått i uppdrag av Kanonaden att upprätta en riskanalys avseende planerade 

sprängningsarbeten inför anläggning av ny väg samt VA-arbeten i området kring 

Basthagsvägen/Entitevägen/Blåbärsvägen, Åtvidaberg. Markarbetet består av 

sprängningsarbeten. Det aktuella området gränsar främst till befintliga villor i söder och öster.  

I väst och i norr finns befintliga villor men dessa bedöms ligga utanför inventerings-, samt 

riskområde. 

I huvudsak berör riskanalysen det så kallade yttre kontrollområdet, det vill säga angränsande 
mark utanför entreprenörens arbetsområde.  
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2.1 Objektsorientering 

 

3 Underlag för bedömning 

Riskanalysen grundar sig på: 

• Svensk Standard SS 460 48 60, SS 460 48 66:2011 

• Besök på platsen 

• Kontakter med och underlag från beställare 

• Studier av allmänna kartor 

• Studier av SGU:s jordartskarta 

• Erfarenhet från tidigare liknande projekt 

• Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15.  

3.1 Standarder 

• Svensk Standard SS 460 48 60 Vibrationer och stöt. Arbetsmetod för besiktning av 
anläggningar och byggnader i samband med vibrationsalstrande verksamhet. 

• Svensk Standard SS 460 48 66:2011 Vibrationer och stöt - Riktvärden och mätmetod för 
vibrationer i byggnader orsakade av sprängningsarbeten. 
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3.2 Geotekniskt underlag 

Enligt SGU:s jordartskarta består undergrunden främst av lera och sandig morän. I och omkring 
arbetsområdet består undergrunden främst av berg i dagen och stenblock. Det förekommer 
även lera och olika varianter av morän. Byggnader inom inventeringsområdet (södra delarna) 
bedöms främst vara grundlagda på mjukare material, så som lera/sand/sandig morän. 
Byggnader på Blåbärsvägen bedöms vara grundlagda på hårdare material, berg eller morän. 
Detta kan komma att revideras efter analys av registrerad mätdata.  

 

 
                         © Sveriges geologiska undersökning. Bakgrundskarta © Lantmäteriet 
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4 Buller 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15.  
Se Tabell 3 för riktvärden.  

 

Område 

Helgfri Lör-, sön- Samtliga 

mån-fre och helgdag dagar 

Dag Kväll Dag  Kväll Natt Natt 

07-19 19-22 07-19 19-22 22-07 22-07 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax 

Bostäder för permanent boende och fritidshus 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Inomhus 
(bostadsrum) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA - 

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Undervisningslokaler 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA - - - - - 

Inomhus 40 dBA - - - - - 

Arbetslokaler för tyst verksamhet * 

Utomhus (vid 
fasad) 

70 dBA - - - - - 

Inomhus 45 dBA - - - - - 

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

Tabell 3, Naturvårdsverket 
 

Trafikbuller till och från arbetsplatsen bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Trafik inom 
byggarbetsplatsen räknas som byggbuller. 

Högre riktvärden i undantagsfall 

Enligt Naturvårdsverket är riktvärdena för buller från arbetsplatser en utgångspunkt. Vid 
särskilda fall kan avsteg från riktvärden göras enligt nedan. 

• 5 dBA högre värden bör kunna tillåtas om verksamheten pågår i högst två månader, till 
exempel vid spontning och pålning. 

• 10 dBA högre nivåer bör kunna accepteras vid enstaka händelser som pågår högst 5 
minuter per timme (ej kvällar eller nätter).  

Om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga störningar bör 
bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA. 
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5 Markförlagda ledningar 

Olika typer av ledningar i mark finns i och kring arbetsplatsen. Där markarbeten kommer att 
utföras nära befintliga ledningar och kablar i mark, brunnar och kulvertar samt tillhörande 
anläggningar (elanläggningar, pumpar etc.) åligger det entreprenören att vidta sådana åtgärder 
så att dessa inte skadas.  

Inför arbetena ska entreprenören kontakta berörda ledningsägare för att inhämta de föreskrifter 
och restriktioner som gäller för markarbeten nära ledningar och anläggningar.   

Förekomst av privatägda ledningar som inte finns redovisade på allmänna kartor kan finnas i 
området. 

 
*Urdrag FFU 
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6 Allmänna råd och restriktioner 

6.1 Allmänna råd vid sprängningsarbeten 

Sprängning skall utföras på sätt som innefattas i begreppet försiktig sprängning. 
Med försiktig sprängning menas att sprängningsarbetena skall utföras på sådant sätt att 
omgivande byggnader, anläggningar, installationer och utrustningar inte skadas av vibrationer, 
luftstötvågor och stenkast. 

Detaljerade sprängplaner för alla typer av sprängning ska föreläggas beställaren för granskning 
och godkännande innan arbete påbörjas. Sprängplanerna ska innehålla uppgifter om 
håldimension, hålsättning, håldjup, typ av sprängämnen, sprängämnesdimensioner, 
laddningskoncentrationer, laddningsmängd per hål, beräknad maximal samverkande 
laddningsmängd, typ av tändare, tändplan och intervallnummer. 

Alla i entreprenaden ingående arbeten skall bedrivas enligt gällande lagar, föreskrifter och 
anvisningar. 

Det åligger entreprenören att hålla sig underrättad om uppmätta vibrationsnivåer samt anpassa 
sprängningsarbetena på sådant sätt att givna riktvärden ej överskrids. 

Beställarens godkännande fritar ej entreprenören från ansvar i enlighet med kontraktet. 
Detaljerad sprängjournal skall föras över alla salvor. Klagomål, skador på omgivningen och  
liknande skall noteras och omgående meddelas till beställaren. 

6.2 Mark påverkad av tjäle 

Vid lastning, lossning, förflyttning och dylikt bör varsamhet iakttas. 
Extra varsamhet skall vidtas om vibrationsalstrande arbeten sker 
under tjälad period. 
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6.3 Byggtrafik 

Generellt upplevs byggtrafik och vibrationer från denna ofta störande och obehagliga av 
kringboende. Det är rekommenderat att åtgärder vidtas där det är möjligt genom ex. 
hastighetsbegränsning.  
Riktvärden för bedömning av komfort anges i tabellen nedan. Dessa värden brukar användas 
som underlag när riktvärden i specifika fall skall fastställas. Värden är angivna i form av vägd 
svängningshastighet. Detta är effektivvärdet av svängningshastigheten uppmätt med 
tidsvägning ”slow” som vägts med komfortfilter enligt ISO 8041:1990 ”Human response to 
vibration”. Människan har olika känslighet vid olika frekvenser vilket detta filter speglar. 
Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar, nybebyggelse, befintlig bebyggelse och mer strikt 
för bostäder i samband med vibrationsalstrande verksamhet, såsom spårbunden och vägburen 
trafik. 
Värdena avser uppmätta nivåer inomhus i bostäder. 

Störningsområde Vägd hastighet Anmärkning 

Liten störning 0,1 – 0,4 mm/s Knappt/ej kännbar för människa 

Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s Delvis kännbar för människa, (få 
upplever störning) 

Sannolik störning 1,0 till ~2,0 mm/s Kännbara för människa. (Upplevs som 
störande av många) 

Stor störning > 2,0 mm/s Obehaglig störning. Mycket kännbar. 
(Upplevs som störning av de flesta) 

Vid klagomål bör komfortmätning utföras. 

6.4 Vibrationskänslig utrustning 

PC- och PC-servrar kan förekomma inom området, dessa anses normalt inte vara 
vibrationskänsliga. 

Acceleration amax= 2,0 m/s², är generellt riktvärde för datorer och servrar om inte tillverkaren 
angivit annat. 

6.5 Vibrationskänslig verksamhet 

Ingen känslig verksamhet har påträffats i samband med inventeringen. 
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6.6 Trumma 

Se MUR/Geoteknik ÅF, Uppdragsnr: 740037 Basthagsvägen & Jan Carls väg 1, 
datum: 2017-10-25  

 

6.7 Allmän information 

Boende inom inventeringsområdet (se rubrik 10 och 11) bör kontaktas innan markarbetet 

påbörjas. Skriftlig information ska minst två veckor innan arbetet startar delges till 

fastighetsägare/anläggningsägare via entreprenörens försorg.  

Kontaktpersoner med namn och telefonnummer så som ansvarig arbetsledare eller liknande 

bör finnas med i informationen till fastighetsägare/anläggningsägare. Vid vibrationsintensiva 

arbetsperioder bör mer detaljerad information ges kring start- samt stoppdatum. Beskrivningar 

av eventuella trafikhänvisningar och avspärrningar samt vid varningssignaler och dess 

betydelse skall anges i informationen.  

Fortlöpande information bör ske under hela arbetet som är vibrationsalstrande och senast 

dagen innan speciellt störande arbetsmoment. Information som delges ska alltid samrådas med 

beställare. 

6.6 Övrigt 

Angivna riktvärden för fastigheter/anläggningar kan komma att påverkas och revideras om 
andra uppgifter inkommer vid exempelvis syneförrättning.  
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7 Riktvärden för vibrationer-byggnader 

Under rubrik 11 redovisas max tillåtna vibrationsnivåer för byggnader och anläggningar. 

Då det förekommer olika slag av byggnadsmaterial och grundläggning inom fastigheter så 

anges max tillåten nivå för vibrationer för den del av byggnaden som bedöms vara mest känslig 

(om inte annat anges). 

Gränsvärden för entreprenaden är angivna för vibrationsskador, inte för markrörelser orsakade 

av sättningar eller massförflyttningar. 

Revidering av riskanalys sker i de fall annan vibrationskänslig utrustning och material påträffas i 
samband med exempelvis syneförrättningen. Samt även vid annan information som 
framkommer med avseende kring de uppgifter som delgivits/framkommit vid arbetet med 
riskanalysen. 

Vibrationsalstrande aktiviteter skall alltid utföras så omgivningspåverkan minimeras. 

Kontroll av uppmätta vibrationsvärden skall kontinuerligt jämföras mot angivna riktvärden.  

Avvikelserapport skall upprättas av entreprenör och överlämnas till beställare vid överskridande 
av riktvärde. I avvikelserapport skall förslag till åtgärder presenteras så att angivna riktvärden I 
fortsättningen ej överskrids. 

Mätkonsult kan under arbetets gång ändra antal och mätpunktsplaceringar i samråd med 
beställare.  

Om klagomål inkommer skall dessa noteras och meddelas beställare omgående. 

Riktvärden avseende vibrationer i byggnader vid sprängningsarbeten är beräknade enligt 
Svensk Standard SS 460 48 66:2011. 

Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer beror av följande: 
• Markförhållanden (v0). 
• Byggnadstyp och användningsområde (Fb). 
• Material ingående i byggnaden (Fm). 
• Avståndet från byggnaden till sprängplatsen (Fd). 

I riskanalysen redovisas v10, tillåtet vibrationsvärde (mm/s) på 10 meters avstånd från 
sprängplats. Värdena kan komma att revideras efter utförd besiktning. 
Riktvärde för aktuell salva beräknas när avståndet mellan sprängplats och objekt är känt enligt 
diagram i SS 460 48 66:2011. 
vmax= v10*Fd 
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  Avståndsfaktorn Fd för olika undergrunder och avstånd. 
 

Vid sprängning i närområdet <10 m kan speciella problem uppstå. Dels kan 
ogynnsamma markförhållanden, till exempel förekomst av horisontella slag, medföra 
stora förskjutningar, dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större 
uppmärksamhet måste riktas på vibrationens utseende varför en analys av 
sprängsalvan bör utföras. 

7.1 Avståndstabell sprängning 

Nedan tabell redovisar avståndsfaktorn för förekommande riktvärden. 

 

  

V10 Riktvärden avstånsrelaterat i mm/s. Avst i meter

mm/s 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 350

53 39 33 29 26 24 23 22 21 20 17 15 13 12

35 28 25 23 21 20 19 19 18 18 16 14 13 12

26 21 19 17 16 15 14 14 13 13 12 11 10 9

23 18 16 15 14 13 13 12 12 12 10 9 9 8

18 15 13 12 11 11 10 10 10 9 8 8 7 7
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8 Uppföljning och kontroller 

8.1 Syneförrättning 

Information kring förfarandet vid för- och eftersyn av anläggningar och byggnader vid 
vibrationsalstrande verksamhet ges i Svensk Standard SS 460 48 60. Syneförrättningen kan 
kompletteras utvändigt med fotografering av fasader, murar, plattor mm. 

För att kunna bedöma om eventuella förändringar uppkommit under en viss tid och i vilken 

omfattning anses syneförrättningen vara erforderligt underlag.  

I rubrik 11 framgår omfattning av syneförrättning. Bedömning är gjord utifrån markarbetes natur 
och omfattning samt avser i vissa fall byggnadens delar inom riskområdet.  

Innan vibrationsalstrande verksamhet får påbörjas skall entreprenör förvissa sig om att 
syneförrättning är utförd. 

8.2 Täthetsprovning 

Murade rökkanaler i drift ska täthetskontrolleras i samband med syneförrättningen. Rökkanaler 
som inte är i drift ska besiktigas okulärt. 

8.3 Bullerkontroll 

Bullerkontroll bör utföras under markarbetet för att säkerställa att gällande riktlinjer avseende 
byggbuller efterlevs enligt naturvårdsverkets rekommendationer.  

8.4 Luftstötsvåg 

Riktvärde enligt SS 02 52 10 för maximalt reflektionstryck från sprängningsarbete är 500 Pa. 

Vid klagomål bör mätning av luftstötvåg utföras. 

8.5 Kast 

Sprängning av salvor skall utföras så att kast kan uteslutas. Detta medför att tyngdtäckning 
kommer att krävas. Den för sprängningsarbetena ansvarige arbetsledaren skall tillse att 
erforderliga skyddsåtgärder vidtagits. 
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8.6 Vibrationskontroll 

Kontinuerligt registrerande toppvärdesmätare (mm/s) samt kontinuerlig vibrationsmätning skall 
utföras enligt Svensk Standard SS 460 48 66:2011. Se placering och omfattning under rubrik 9 
och 11. 

Det åligger entreprenören att hålla sig underrättad om vibrationsnivåer samt upprättade 

riktvärden för vibrationer samt att anpassa vibrationsalstrande arbeten så att angivna 

vibrationsnivåer kan hållas. 

Om förhållanden förändras alternativt utökas eller om störningar uppstår i området kan 

mätningar utökas. 

Vibrationsmätning skall utföras av oberoende mätkonsult. Mätpunkterna framgår av rubrik 9, 
exakt placering avgörs på plats av utbildad mättekniker som utför montage. Mätarna ska 
monteras så nära arbetsplatsen som möjligt på bärande del där vibrationerna kommer in i 
bygganden. 

Instrumentnummer, givarnummer, mätplats samt datum för uppmontering och 

demontering/förflyttning skall tydligt dokumenteras för varje specifik mätpunkt. Mätsystemen 

skall ha giltig kalibrering enligt mätstandard ovan. Kurvförlopp ska alltid registreras. 

Aktuell erforderlig mätomfattning stäms av kontinuerligt mellan beställare och mätkonsult. Vid 
osäkerhet kring undergrund eller överskridande av riktvärden, ska kurvförlopp kontrolleras och 
frekvensanalys utföras. 

Det åligger entreprenören att kontrollera att vibrationsmätare är monterade innan 

vibrationsalstrande arbeten påbörjas. 

All vibrationsmätning ska utföras av oberoende mättekniker. 

8.7 Larmnivå 

För att minimera risken att uppsatta riktvärden ej överskrids skall en larmnivå vid 

sprängningsarbete sätts larmnivån till 10% av beräknat riktvärde av V-10. Larm skall 

vidarebefordras via sms och/eller e-post till ansvarig hos entreprenör samt mätkonsult och till 

byggherre som så önskas. Via detta arbetssätt har entreprenören möjlighet att se över sin 

arbetsmetod och/eller utrustning för att minimera risken att uppsatta riktvärden ej överskrids. 

Vid önskemål ska inloggningsuppgifter till mätsystem erbjudas byggherre och entreprenör. 
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9 Situationsplan 
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10 Inventering

Befintlig bebyggelse

Underlaget för byggteknisk information är bedömt av Wavecon på plats. Frågan om tekniska
beskrivningar är ställd till Åtvidabergs kommun. Inga svar att tillhandahållits vid riskanalysens
upprättande. Riskanalysen kan komma att revideras om fler uppgifter inkommer från
stadsbyggnadskontoret eller om nya uppgifter framkommer vid förbesiktningen.

Nedan redovisas byggnader och anläggningar inom ca 75 meter från arbetsområdets yttre gräns.

10.1 Blåbärsvägen 11

Fastighetsbeteckning: Stenbäret 5
Fastighetsägare: Karlsson
Adress: Blåbärsvägen 11
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Morän
Grundläggningssätt: Platta/Mur
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong

10.2 Blåbärsvägen 13

Fastighetsbeteckning: Stenbäret 4
Fastighetsägare: Larsson
Adress: Blåbärsvägen 13
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Morän
Grundläggningssätt: Platta/Mur
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Puts

10.3 Blåbärsvägen 15

Fastighetsbeteckning: Stenbäret 3
Fastighetsägare: Glad
Adress: Blåbärsvägen 15
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Morän
Grundläggningssätt: Platta/Mur
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Kalksandsten
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10.4 Blåbärsvägen 17

Fastighetsbeteckning: Stenbäret 2
Fastighetsägare: Thelin
Adress: Blåbärsvägen 17
Postadress: 593 72  Åtvidaberg
Undergrund: Morän
Grundläggningssätt: Platta/Mur
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Puts

10.5 Blåbärsvägen 19

Fastighetsbeteckning: Stenbäret 1
Fastighetsägare: Björling
Adress: Blåbärsvägen 19
Postadress: 593 72  Åtvidaberg
Undergrund: Berg
Grundläggningssätt: Platta/Mur
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Puts

10.6 Entitevägen 18

Fastighetsbeteckning: Knopen 3
Fastighetsägare: Karlsson
Adress: Entitevägen 18
Postadress: 593 72  Åtvidaberg
Undergrund: Lera
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong

10.7 Entitevägen 20

Fastighetsbeteckning: Knopen 4
Fastighetsägare: Zanton
Adress: Entitevägen 20
Postadress: 597 72  Åtvidaberg
Undergrund: Lera
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong
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10.8 Entitevägen 13

Fastighetsbeteckning: Öglan 8
Fastighetsägare: Laine/Ong
Adress: Entitevägen 13
Postadress: 597 72  Åtvidaberg
Undergrund: Lera
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong

10.9 Entitevägen 15

Fastighetsbeteckning: Öglan 9
Fastighetsägare: Mård
Adress: Entitevägen 15
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Lera
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong

10.10 Basthagsvägen 6

Fastighetsbeteckning: Öglan 4
Fastighetsägare: Thorsson/Falk
Adress: Basthagsvägen 6
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Sandig morän
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong

10.11 Basthagsvägen 3

Fastighetsbeteckning: Snaran 2
Fastighetsägare: Karlsson
Adress: Basthagsvägen 3
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Sandig morän
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong
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10.12 Basthagsvägen 5

Fastighetsbeteckning: Snaran 3
Fastighetsägare: Holmgren
Adress: Basthagsvägen 5
Postadress: 597 32  Åtvidaberg
Undergrund: Sandig morän
Grundläggningssätt: Platta
Byggnadstyp: Villa
Känsligaste byggmaterial: Oarmerad betong
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sprängning

11 Sammanfattning kontrollprogram
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Id Gatuadress Fastighetsägare Kontroller

10.1 Blåbärsvägen 11 B,V35Karlsson

10.2 Blåbärsvägen 13 B26Larsson

10.3 Blåbärsvägen 15 B,V23Glad

10.4 Blåbärsvägen 17 B26Thelin

10.5 Blåbärsvägen 19 B53Björling

10.6 Entitevägen 18 -18Karlsson

10.7 Entitevägen 20 B,V18Zanton

10.8 Entitevägen 13 -18Laine/Ong

10.9 Entitevägen 15 B,V18Mård

10.10 Basthagsvägen 6 B18Thorsson/Falk

10.11 Basthagsvägen 3 -18Karlsson

10.12 Basthagsvägen 5 B,V18Holmgren

- Besiktas ej
B In- och utvändig besiktning
V Vibrationsmätning
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Gävle
Ingengörsgatan 8

802 93 Gävle

Göteborg
Norra Ågatan 26 C

432 35 Mölndal

Jönköping
Box 11051, Kompanigatan 80

550 11 Jönköping

Kalmar
Bredbandet 1
392 30 Kalmar

Karlshamn
Drottninggatan 51 A
374 36 Karlshamn

Malmö
Södra Bulltoftavägen 51

212 22 Malmö
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