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     Upprustning av forsen från Kvarnbyn genom Forsåker 

Frågor och svar om arbeten och 

buller våren 2022  

Forsen från Kvarnbyn och genom Forsåker rustas upp för att minska risken för 

översvämningar och för att öppna upp vattnet genom Forsåker. Under våren 

fortsätter byggnationen av ett nytt vattenintag öster om Forsebron 

liksom bygget av det framtida Vattentorget i Forsåker. Dessutom startar arbetet 

med de så kallade bypassrören som ska kunna ta hand om allt vatten och säkra 

omgivningen från översvämningar. Arbetet innebär i perioder en hel del buller.  

Vad är det för bullrande arbeten som kommer göras och 

när?  

Under våren kommer vi att slå ned stödkonstruktioner, så kallad spont, för 

vattenintaget öster om Forsebron och för de nya bypassrören i Forsåker, väster om 

Forsebron. Arbetet kommer att innebära en hel del buller dagtid på vardagar 

mellan kl 7-19.  

Spontningen vid vattenintaget öster om Forsebron beräknas pågå från mars till 

maj. 

Spontningen för de nya bypassrören pågår från slutet av januari och beräknas vara 

klart i april. 

Vad händer med grundläggningsarbetet vid vattenintaget? 

Grundläggningsarbetet vid vattenintaget öster om Forsebron återupptas nu efter ett 

uppehåll under hösten. Det mest bullrande momentet när vi slår ned spont 

beräknas pågå i cirka tre månader i vår.  
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Varför är grundläggningsarbetet försenat? 

Under 2021 startade grundläggningsarbetet för det nya vattenintaget. Det sista 

momentet i grundläggningsarbetet – den så kallade jetinjekteringen – som 

genomfördes i höstas gick inte som planerat. Anledningen var framför allt svåra 

markförhållanden. Därför byter vi nu metod och sätter en annan typ av spont för 

att säkerställa en god kvalitet och en konstruktion som håller i många år. I och med 

att vi byter metod så förskjuts tidplanen.  

Vi beklagar givetvis att grundläggningsarbetet drar ut på tiden. Det påverkar både 

omgivningen och projektet negativt. 

Hur mycket kommer det att bullra från arbetet med 

vattenintaget vid Forsebron? 

Vårt mål är att bullra så lite som möjligt. Men det kommer ändå att låta en hel del 

när vi spontar, framförallt för dem som vistas nära arbetsplatsen. I och med att vi 

byter spontmetod kommer ljudnivåerna också att bli något högre än sist.  

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser. Vid Kråkans krog 

och ovanför pizzerian på andra sidan ser vi att vi kommer överskrida de riktvärden 

som finns för ljudnivåer inomhus i bostäder. Det kommer även vara höga 

ljudnivåer på Gamla torget och här gör vi åtgärder (i form av bullerplank och 

bullerskydd) för att minska bullret så mycket som möjligt.  

Boende i Kråkans krog-huset och ovanför pizzerian kommer vi att erbjuda annan 

plats att vistas på dagtid. För resten av bostäderna kring Gamla torget ser vi att vi 

kan hålla nere bullret så pass mycket att Naturvårdsverkets riktvärden för buller 

från byggplatser kan följas. 

Vi kommer mäta och göra noggranna uppföljningar av ljudnivåerna under arbetets 

gång. 

Hur mycket kommer det att bullra från arbetet med 

bypassrören i Forsåker? 

Vårt mål är förstås även här att det ska bullra så lite som möjligt. Men det kommer 

att låta en del under själva spontningen. För boende söder om Forsåkerområdet, 

kommer vi med hjälp av bullerskydd att kunna hålla ljudnivåerna under de 

riktvärden som Naturvårdsverket har satt upp.  
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Vi kommer mäta och göra noggranna uppföljningar av ljudnivåerna under arbetets 

gång.  

Det kommer låta olika mycket på olika platser beroende på var arbete pågår.  

Vilka tider kommer ni att arbeta?  

Bullrande arbete pågår endast vardagar kl 7-19. 

Vad gör ni för att minimera bullret? 

Vi kommer sätta upp bullerplank och extra bullerskydd nära maskinerna som 

arbetar för att hålla nere bullret så mycket som möjligt.  

Hur kommer jag att påverkas av bullret? 

Det är i viss mån individuellt hur buller upplevs, men här kan vi säga att ljudet 

förmodligen kommer att upplevas som väldigt högt för de som befinner sig precis i 

närheten av pågående arbeten.  Sponten borras ned i marken och innebär ett dovt, 

knackande ljud som kommer upplevas som högt när man befinner sig nära.  

Hur följer ni upp bullernivån? 

Vi kommer att ha bullermätare som vi läser av och på så sätt följer vi upp 

ljudnivån regelbundet.  

Vad innebär förseningen av grundläggningen vid 

vattenintaget för tidplanen i stort? 

De svårigheter vi har stött på i grundläggningsarbetet vid vattenintaget innebär 

förskjutningar i tidplanen för den etappen. Enligt tidigare tidplan skulle arbetet 

vara klart i sommar. Enligt aktuell tidplan är arbetet med vattenintaget klart i 

början av nästa år, 2023.  

Etappen där vi bygger om Forsebron skjuts också fram i tiden och kommer att 

starta tidigast i augusti 2022. 

Hela arbetet med upprusningen av forsen beräknas vara klart 2024, det ser vi idag 

att vi ska kunna hålla. 

Vi jobbar hela tiden med att minimera risker och osäkerheter i projektet. Det är 

dock ett komplext arbete att arbeta vid vatten och oförutsedda saker kan alltid 

hända i den här typen av projekt. 


