
 

 

 

Info om grushanteringen i Värtan 

 

Bakgrund 

Grusupplägget började på försommaren 2016. Från början lagrades bara grus där, men så 

småningom kördes sten dit och en gruskross installerades. Verksamheten intensifierades och under 

sommaren 2017 kördes kross och knackning av sten långa perioder. Detta gav upphov till buller och 

damning som var mycket störande. 

Närområdesgruppen beslutade ta rätt på vad som gällde. 

Vi började undersöka frågan i mitten av september, och via entreprenören kom vi till 

Exploateringskontoret och Miljö&hälsovårdsnämnden. 

På infomötet i samband med städdagen den 15 oktober lämnades följande information i ärendet 

Bild1 

Aktörer 

Exploateringskontoret , verksamhetsutövare 

Miljö&hälsovårdsnämnden, gett tillstånd till verksamheten 

Bild 2 

Tillståndet gavs 2016-04-15 

- gäller tom 2019 

- avsikt att krossa 200-300000 ton. Detta innebär 30-40000 lastbilslass! 

Bild3 

Varför ligger krossen här? 

- korta transporter av sprängsten från byggarbetsplatserna i Norra Djurgårdsstaden, samt 

transport av grus till olika byggen i Stockholm.  

Obs. har ingenting med byggnationen i Värtahamnen att göra! 

Bild4 

Vad säger tillståndet? 



- max 6-8 veckor per år, mellan 07-19 

- vattenbegjutning 

- ljud enl. norm buller från 

 byggarbetsplats (60dB vs 40dB) 

 

Bild 5 

Var är vi i ärendet? 

- MVH har besökt platsen (för första gången!) 

- Haft möte med EXPL.kont 

- Skall presentera loggböcker med driftstiderna  

- Vattenbegjutning av kross, hantering av grus samt högarna när det inte regnar 

- Sätta upp bullerdämpande plank 

- Leta alternativ plats 

Bild 6 

Vårt mål? 

Att man avslutar krossverksamheten 

 

Vad har hänt efter vårt infomöte? 

MHV har haft ett möte med EXPL kontoret, och där framfört  våra klagomål på att man vida 

överskridit tiden som tillsståndet anger, max 6-8 veckor/år, samt att vattenbegjutning aldrig skett 

trots mycket damm. 

Den 19 oktober skickade Ulrika Iversen MHV fölkjande mejlk till oss: 

 

Hej, 

 Informationen nedan vill Exploateringskontoret delge er; 

 Exploateringskontoret har beslutat att inte utföra någon mer krossning innan årsskiftet 

2017/2018. Under tidig vinter 2018 kommer ny upphandling av entreprenör för 

krossverksamheten att upphandlas. I samband med upphandlingen kommer ett 

kontrollprogram för krossningen att upprättas i samråd med miljöförvaltningen. 

Vid losshållning av berg ställs nya krav på entreprenörerna gällande avstånd mellan 

borrningar för att minimera knackning av skut innan berget kan krossas. Krossen kommer att 

bli kvar på samma plats som i dagsläget då ingen annan plats finns tillgänglig för denna 

verksamhet. För knackning av skut ska dock lokaliseringen ses över och 

Exploateringskontoret har som ambition att kunna knacka skut inom en annan del av Norra 

Djurgårdsstaden. Dock vill vi understryka att skutknackningen kan komma att bli kvar på 

nuvarande plats men med bullerreducerande åtgärder. 



Kontroll av damm och dammbekämpningsåtgärder blir en viktig del i det kommande 

kontrollprogrammet. 

Fram till att ny upphandling av krossentreprenör skett kommer nuvarande entreprenör att 

sköta krossområdet och den verksamhet som där sker med in och utlastning av berg. 

Entreprenören ska sätta in mer resurser för att bekämpa damm och en extern kontrollgrupp 

tillsätts för att kontrollera verksamheten, bl.a. med avseende på damm. 

  

  

                            Maria Sundesten, Projektledarstöd NDS 

                            STORA PROJEKT 

                            Box 8189, 104 20, Stockholm 

                            Besöksadress: Bobergsgatan 15  

                            Telefon: 08-506 306 58  SMS: 070 853 51 09 

                            E-post: maria.sundesten@extern.stockholm.se 

                            www.stockholm.se/norradjurgardsstaden 

  

Vänliga hälsningar 

 Ulrika Iversen, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Vi i närområdesgruppen fortsätter att bevaka detta ärende. 

Gunnar Carré 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2017-10-05 
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http://www.stockholm.se/exploateringskontoret


Utkast till brev till Miljökontoret 

 

Tillståndet 

Tillståndet har utverkats av Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.  

Handläggare är Ulrika Iversen, miljö-och hälsoskyddsinspektör 

Miljöförvaltningen/Plan&miljö/Företag 

Tel 08-50828154 

Ulrika.iversen@stockholm.se 

Tillståndet är undertecknat av Christer Edvardsson, Enhetschef 

 

Beslut om tillstånd gavs den 2016-04-15. Verksamhetsutövare är Exploateringsnämnden. 

I beslutet står bland annat följande. 

1. Verksamheten skall bedrivas som står i anmälan. Förändringar av verksamheten som är av 

betydelse ur störningssynpunkt ska föregås av en anmälan till miljö och hälsoskyddsnämnden. 

2. Avgående stoft och damm ska begränsas genom vattenbegjutning och stoftavskiljning vid behov. 

Transportband skall i möjligaste mån vara täckta. 

5. Verksamheten ska ordnas så att ljudnivåerna från verksamheten inte överskrider de värden som 

anges i Naturvårdsverkets allmänna råd,(2004:15), för buller från byggplatser. 

( Min fråga: Är det verkligen rätt norm att använda här? 

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9§ i miljöbalken, med hänvisning till balkens 2 kap. undrar vad 

som står där?) 

 Jag har pratat med Per Andersson på Naturvårdsverket. Han var lagom intresserad! Enligt honom så 

är det miljökontoret som avgör vilken norm som gäller. Moment 22! Om vi inte kan få 

miljömyndigheten att agera så får vi vända oss till politikerna och sedan till ….. pressen? 

I Exploateringskontorets anmälan står det att: 

Krossning skall pågå under perioden april 2016 till och med år 2019. 

Krossningen kommer att ske i kampanjer och sammanlagt max 6-8 veckor per år. (Detta 

sammankopplat med punkt 1 i tillståndet betyder väl att gruskrossen får köras max 6-8 veckor per 

år.) 

Uppskattad mängd är 200-300000 ton grus för hela perioden. 

mailto:Ulrika.iversen@stockholm.se


 

Krossning kommer att bedrivas mellan 07 och 19, samt att närmaste bostäder finns ca 200 m från 

krossplatsen. 

 

Ljudnivåer? 

 

Riktvärden 

Tabellen visar riktvärden för buller från byggplatser. Bullervärdena för 
ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll 
respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler 
finns även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, 
nattetid under tiden 22–07. 

Riktvärden för buller från byggplatser 

Område 

Helgfri 
mån-fre  

Lör-, sön- 
och helgdag  

Samtliga 
dagar  

Dag 
07-19 
LAeq  

Kväll 
19-22 
LAeq  

Dag  
07-19 
LAeq  

Kväll 
19-22 
LAeq  

Natt 
22-07 
LAeq  

Natt 
22-07 
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. 

Högre värden i undantagsfall 

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning 
som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från 
riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 

 För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 dBA högre värden kunna 
tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, spontning och pålning.  

 Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 
dBA högre nivåer kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar eller nätter. 

 Även om verksamheten både är begränsad i tiden och innehåller kortvariga 
störningar bör bullernivån ändå inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA.  



 Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga 
och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla 
riktvärdena för buller inomhus. 

 

 

 

Jag har konsulterat en ljudexpert. Denne säger : 

Att ljudtrycksnivån vid vår fasad är beroende främst av ljudeffekten från ljudkällan.  Omkring 

 Lw 120 dB är rimligt från en gruskross, men kan vara mer om man slamrar med sten mot plåt eller 

liknande ( som vid knackning?). 

Dämpning pga av avstånd för helsfär är 51dB resp 57dB för 100 resp 200 m. Om ljudkällan står på 

marken, halvsfär, blir dämpningen 3 dB mindre. Ljudnivån vid vår fasad är 6 dB högre än infallande 

ljud pga att det sker en ljudvågreflex som summerar i fas vid/på fasaden. Denna effekt kan man inte 

bortse för ljudtrycksnivån innanför fasaden. 

Räknestycket blir annorlunda om man använder temporära skärmar så att vi inte kan se ljudkällan. I 

somras innan man byggde upp grushögarna var ju ljudet högre än senare när krossen skymdes. 

 

LAeq som anges i tabellen är ett tidsmedelvärde, oklart vilken tidsmedel eqvivalenten är bildad med, 

men mitt minne från i somras är att det var ett ganska konstant mullrande. 

Sammanfattningsvis finns det fog för att tro att gränsvärdet har överskridits vissa perioder. 

Byggarbetsplats 

Anmälan om byggarbetsplats görs på blankett SKV 1528 som behandlas av Skatteverket. Jag har 

mejlat till Registrator på Skatteverket och bett att få en kopia av anmälan avseende byggarbetsplats 

Södra Hamnvägen Gärdet Stockholm, Kajbygge och gruskross. 

Min tanke är att eftersom kajbygget är väl det som definierar byggarbetsplatsen, men kajbygget och 

gruskrossområdet är bägge instängslade men ej sammanhängande. Fråga: Ligger gruskrossen inom 

byggarbetsplatsen? Vi får väl se vad som framgår av ansökningsblanketten. 

 

Hur länge har krossen körts i år? 

Enligt verksamhetsutövaren, genom Maria Sundesten, startade krossningen i den senaste kampanjen 

den 18 augusti och pågick till den 27 september. Men en upplysning till Miljöförvaltningen hade 

startdatum 5 juli. 

Fråga: utfördes knackning av större block under perioden 5 juli och 18 augusti? 



Jag har mejlat Ulrika idag och frågat om detta. 

För oss är det ju helt klart att perioder när man bara knackat skut skall räknas in gruskrossens drifttid. 

Knackningen orsakar ju än mer buller.  

Om vi utgår från Marias uppgifter så skulle krossen i denna kampanj ha körts i 6 veckor och 1 dag. 

Vidare säger hon att knackning av skut skall pågå ytterligare 1 vecka.  

Alltså 7 veckors sammanlagd drift under denna kampanj. 

Men nog har man väl kört åtminstone en kampanj under våren? 

I mejlet till Ulrika har jag även frågat om detta. 

Vidare säger Maria att man planerar för ytterligare en kampanj senare i år. 

Slutsats: Man har troligen överskridit tillåten driftstid i år och man planerare att ytterligare 

överskrida den. 

I mejl från Ulrika den 27 september säger hon att Exploateringskontoret skall komma med ny info om 

verksamheten eftersom de troligen inte klarar att hålla sig inom tillåtna 6-8 veckor!  

I ett mejl från Charlotte Sandberg Exploateringskontoret den 20 september skriver hon att de har 

tillstånd att 1 till 2 gånger per år köra krossen 4-8 veckor/gång beroende på hur mycket krossmaterial 

som kommer in. Jag förmodar att hon tolkar det som att man kan köra 16 veckor totalt!  

Full förvirring verkar råda, och Miljöförvaltningen verkar ju inte beivra att man överskrider sitt 

tillstånd. 

Vattenbegjutning 

Tillståndet säger klart och tydligt att kross och grushögar skall vattenbegjutas när det inte regnar och 

om möjligt skall stoftavskiljningsutrustning installeras. Det har ju som bekant varit en mycket torr 

sommar, och så vitt vi kunnat se har man aldrig vattenbegjutit anläggningen. Vi kan inte se att det 

ens finns utrustning på plats för att kunna göra detta. Vi har ju kunnat se hur det har dammat från 

krossen och hantrering av grus för att bygga upp grushögarna. Fönster., fönsterbleck, parkerade 

bilar, ventilationsfilter osv har belagts med damm och partiklar från grusverksamheten. 

Vad har verksamheten för verkningsgrad? Dvs av 1 ton sten som först knackas och sedan krossas till 

grus, hur mycket grus blir det. Om verkningsgraden är 95% så bildas 50 kg damm och annat 

finmaterial. Nu pratas om att tillverka upp till 300000 ton grus, då blir det 15000 ton finmaterial. Hur 

mycket av detta blåser bort till närområdet? 15000 ton motsvarar 750 till 1000 lastbilslass! 

 

Transporter 

Om man under tillståndsperioden tillverkar 300000 ton grus, så måste man tillföra minst 300000 ton 

sten. En vanlig grusbil lastar 15 – 20 ton/lass. Det betyder 30-40000 lastbilstransporter fram och 

tillbaka till ett område som redan har dålig luftkvalitet! 



Slutsatser 

Gruskrossen har placerats här för att ha korta avstånd mellan sprängplats och kross, dvs sparar 

pengar åt Stockholms Stad, vilket i för sig är ett bra skäl. 

Men tyvärr får ju vi betala för det genom buller, damm/partiklar och en stor lastbilstrafik. 

Genom att hävda att hela Värtaområdet är en byggarbetsplats kan man följa bullernormen för en 

sådan, som ju är betydligt rymligare än normen för industribuller (60dB contra 40dB). 

Eftersom det bygge man hänvisar till, förstärkningen av kajen, är betydligt mindre störande för oss än 

gruskrossningsverksamheten är det ju ett märkligt resonemang. Man säger att pålningen av kajen 

låter mycket mer än krossen. Det är ju lite märkligt att dom ska påtala vad vi skall uppleva som mest 

störande. 

Ett bekymmer är att Tillståndsgivare och tillsynsmyndighet är densamma, och dessutom har ju 

verksamhetsutövaren samma arbetsgivare, nämligen Stockholms Stad. Jäv? 

Man har inte gjort någon tillsyn av verksamheten förrän nu när vi klagat.  

” Krossen var inte igång när vi var där, men vi träffade en kille som sa att de kört krossen i ca 1 

månad. Och beträffande buller så var det spontningen som var störande.” 

Man håller på och kollar mer hur ofta och länge driften pågått. Vi får väl se vad som händer. 

1.Vi kan med fog påstå att man kört längre än de 6-8 veckor man har tillstånd till. Och enligt plan 

skall man köra ännu en kampanj i år. 

2. Vattenbegjutning har aldrig använts. 

3. Även bullernormen för byggarbetsbuller har troligen överskridits. 

4. Ligger krossen inom en byggarbetsplats, eller är det krossen som gör området till en 

byggarbetsplats. 

5. Varför ska vi, som redan har dålig miljö med mycket buller och hög halt av partiklar i luften orsakat 

av färjetrafiken, lastbilstrafik och byggverksamhet, dessutom ha en industriell 

gruskrossningsverksamhet mindre än 150 m från våra bostäder? Varken stenen som transporteras hit 

eller gruset som produceras har något med oss att göra. Förståelsen för eventuella störningar från 

kajförstärkningen är ju naturligtvis mycket större, då den ju måste utföras här och på sikt är positivt 

för oss och hela området. 

 

 

 

 

 


