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Fotttollsplan

sKärho\msvägen

Tillfällig omläggning av Björksätravägen och
förberedande markarbeten i ditt närområde
Inom kort startar vi arbeten ovan jord i Sätra, det innebär att vi syns och hörs mer i

ditt närområde.

Vad ska vi göra?

För att förbereda kommande arbete med Förbifart Stock-
holms tunnlar behöver vi göra markförstärkande arbeten,
så kallad jetinjektering, vid Björksätravägen intill Sätra
Bollplan. Jetinjektering iir en åtgiird som görs för att tun-
neln skall kunna sprdngas ut på ett sdkert sätt och för att
skydda grundvattennivåerna. Jetinjektering innebdr att
vi borrar hål i marken som vi sedan fyller med cement (se

exempelbild på baksidan). För att kunna utföra det mark-
förstärkande arbetet kommer vi dven att behöva frilla träd
och göra schaktarbeten.

I och med att vi påbörjar dessa arbeten kommer vi använda
utr)rynmet där nuvarande väg gar. Därför kommer vi att
göra en ny tillfiillig väg som kommer att gå parallellt med

nuvarande vdg se bifogade bild. Vi ber om överseende med
den ökade störning som själva arbetet kan skapa och ser
fram emot ett gott resultat ndr arbetet iir klart.

När sätter arbetet igång?

Arbetet startade redan vecka tO i och med att vi började
ta jordprover i området. Omläggningen av vdg och vat-
tenledning påbörjas i juni och arbetet med jetinjekte-
ringarna planeras efter sommaren. Arbetet kommer att
pågå fram till våren 2018.

Våra arbetstider
Våra ordinarie arbetstider är vardagar klockan O7.OO-22.OO.

Strängare regler för buller gäller för arbeten på kvällar
och helser.

Lös mer på baksidan 
-)



Jord- och markförstärkning
med jetinjektering

!. Först borrar man ner

till den nivå där jetinjek-
teringen ska börja, ofiast
ner till berggrunden.

Hur påverkar vi dig under byggtiden?
Våra arbeten kommer att märkas genom att vi finns på
plats och hörs och syns mer än vanligt i ditt närområde.
För att minska störningarna från våra arbeten ställer vi
krav på att våra entreprenörer utför arbetet med så lite
störningar som möjligt genom anpassade arbetsmetoder,
men du som bor eller arbetar i närheten av våra arbets-
områden kan komma att påverkas av buller. vibrationer
och byggtransporter.

Hur man upplever buller och vibrationer är olika från
person till person, men blir du störd kan du ringa vår
kundärendemottagning på telefon: 010-123 04 00 eller
mejla kundarenden.forbifartstockholm@traf ikverket.se

Följvåra arbeten!
Vi informerar löpande om våra arbeten på vår webbsida
www.t raf ikverketse/f orbif a rtstockh o I m
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Vi vill passa på att informe
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a utom atisk sprängva rn ingstjänst
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3. När jetpelarna
härdat så är jorden

och marken förstärkt.

2. Genom ett munstycke på sidan av
borrsträngen pumpas ccmentsuspension
ut med hög energr samiidigt som

bcrrstrången sakta roterar och dras upp.


