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Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Trafikverket ansvarar även för 

byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gör din vardag enklare 
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Agenda 

1. Presentation 

2. Syfte med mötet 

3. Tunnelbygget – tidplan 

4. Jetinjektering 

5. Tillfälligt boende 

6. Skador 

7. Information sommar 2017 

8. Övriga frågor 
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• Svara på era frågor 

 

• Berätta om vad som händer nu 

 

• Information om störningar och 

skador 

 

• Tillfälligt boende 

 

• Kontakt med oss under sommaren 

Rubrik… Syfte med mötet 
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Tunneln byggs 
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Tidplan 

 

 

Tunneldrivning Gillsätra:  

sommaren 2017- sommaren 2019 

 

Tunnelentreprenad klar: 31 dec 2022 

 

Förbifart Stockholm klar 2026 
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Tider 
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Jetinjektering  

Björksätravägen/Skärholmsvägen 

• Varför? 

• Hur går det till? 

• Hur påverkar det omgivningen? 
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Varför? 
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Hur går det till? 
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Hur påverkar det omgivningen? 

• Kräver utrymme 
• Tar tid att utföra 
• Bullrande arbeten 
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Tillfällig vistelse 

Om arbetena överstiger våra riktvärden 

för stomljud i bostäder under minst 5 

dagar i följd eller mer än 5 dagar under 

en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfälligt 

boende/vistelse. 

 

Från juni/juli finns det risk för 

överskridande. Erbjudande om tillfällig 

vistelse delades ut 19/4. 

 

Vid störning: 

• Den boende kontaktar 

Trafikverket 

• Trafikverket låter ev genomföra 

en mätning i bostaden 

• Boendehandläggare kontaktar 

den boende för att erbjuda 

boende. 

• Den boende får skriftligen tacka 

ja/nej till erbjudandet. 

1
1 
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Skador 

Skador anmäls till vår 

besiktningsorganisation NCA. 

 

Lös egendom 

Vid skador på lös egendom (tavlor, glas, 

lampa m.m) ska foton skickas in. Om 

kvitto finns kvar ska även detta skickas 

in. Annars anges en uppskattning av 

värdet. 

 

Den boende ska försöka motverka skador 

genom att kontrollera att tavlor och 

lampor är ordentligt monterade, inte ha 

ömtåliga saker på smala hyllor. Ställ 

gärna glas och vaser på t.ex skumgummi-

underlägg. 

 

Fast egendom 

Vid skador på fast egendom (hus, staket, 

mark m.m) genomförs en 

skadebesiktning och en rapport 

upprättas, om det inte är uppenbart att 

Trafikverket inte orsakat skadorna. 

1
2 
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Störningar, skadeärenden 
kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se 

010-123 04 00 

 

 

Aktuell information på: 
www.trafikverket.se/forbifartstockholm 

Kontakter Förbifart Stockholm 

mailto:kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/forbifartstockholm
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• Representanter från Trafikverket, 

Subterra resp NCA  

 

• En dag i veckan (2 h) 

 

• V 25-31 

 

 

Mer info inom kort i era brevlådor 

 

Rubrik… Träffpunkt Gillsätra 
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FRÅGOR? 
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