
Nu påbörjar vi sprängnings- 
och spontningsarbeten på
Årstafältet.

Arbeten vid
Sandfjärdsgatan 10-62

Arbeten vid
Sandfjärdsgatan 62-92

Arbeten vid
Sandfjärdsgatan 92-124

3–21
december

22 december
– 1 januari

Juluppehåll,
inga pågående 

arbeten

2 januari –
30 september

2 januari –
29 mars



Från måndagen den 3 december 2018 till och med
september 2019 kommer Stockholms stad
att utföra spontning, schaktning och sprängning
i närheten av huset där du bor. Detta arbete kommer 
att innebära störande ljud och vibrationer.

Det är på den markremsa som angränsar mot Årstafältets
norra sida, som vi nu kommer att påbörja detta arbete. På stora 
delar av sträckan har vi redan förberett, genom att stängsla in
området, ta ner träd och tillfälligt ta bort lekplatser.

Vi börjar med att placera ut spont i marken, därefter kommer vi 
att schakta och på vissa delar också spränga. Därefter läggs nya 
ledningar i marken, innan vi fyller igen schakten och till sist tar 
upp sponten. Arbetet utförs på vardagar klockan 07-19.

Signalering vid sprängning
Inför sprängning signalerar vi med korta upprepade signaler i 
cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en 
lång signal. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du 
uppleva buller och/eller vibrationer. Vibrationsmätare är
utplacerade i området och ett antal referenslägenheter har besikt-
igats för att säkerställa att inga skador uppstår.

Tidplan
Arbetet påbörjas vid Årstafältets nordvästra sida för att sedan 
stegvis förflyttas österut. 3-21 december utförs arbetet intill hu-
sen vid Sandfjärdsgatan 10-62.

Efter årsskiftet och fram till och med mars 2019 fortsätter 
läggningen av ledningar österut, intill husen på Sandfjärdsga-
tan 62-92. Under januari pågår också markförstärkningsarbeten 
intill husen på Sandfjärdsgatan 92-124. De gjutna pelarna som 
utgör markförstärkningen ska sedan härda fram till juni. Därefter 
påbörjar vi läggningen av ledningar på samma sträcka, som sedan 
pågår fram till och med september 2019.

Intill förskolan Årstaängen kommer arbete starta i början av 
februari 2019 och pågå cirka 2 månader. Personal och vårdnads-
havare till barn på förskolan får information separat.

När ledningarna är på plats kommer vi att göra tillfälliga åter-
ställningar av marken. Återställningen görs löpande, i takt med 
att de olika etapperna för ledningsläggningen blir klara. En slut-
giltig återställning kommer att göras så snart som möjligt, enligt 
kommande överenskommelse med berörda fastigheters hyresvär-
dar respektive bostadsrättsföreningars styrelser. Vi återkommer 
om tidplan för detta.

Avsändare: Exploateringskontoret, Stockholms stad, Box 8189, 104 20 Stockholm

Information om pågående arbetsmoment i projektet finns på 
stockholm.se/arstafaltet

Frågor:
arstafaltet.expl@stockholm.se 


