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• Per Nilsson – Arbetschef Thage
• Johan Magnusson – Platschef Thage

Presentation



Semester 
v 28-31 2022



• Markarbeten
‒ Ny elserviskabel längs ned längs med södra tomtgränsen
‒ Trädfällning och röjning av buskar/häckar fram till tomtgräns
‒ Demontering av befintlig utrustning som bänkar och papperskorg etc inom 

arbetsområdet
‒ Schaktning och grävning samt grundläggning av den nya byggnaden

• Etablering av arbetsplatsen
‒ Initialt ett mindre område inhägnat samt en rullbod
‒ Staket
‒ Bodar
‒ Containrar

Tidplan - arbetsmoment november 2021 – januari 2022



Arbetsplats-
dispositions-
plan



• Allt byggarbete innehåller en viss mängd ljud och vibrationer det är 
oundvikligt.

• I vårt fall kommer det att märkas direkt i samband med att marken 
bereds (framförallt när grundläggningen packas upp) med både buller o 
vibrationer.

• Det finns lokala ordningsföreskrifter som styr när vi får och hur vi ska 
agera när vi schaktar, gräver och bullrar.

Buller & Vibrationer



Schaktning, grävning med mer 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, 
tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande 
arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenheter. 

Störande buller 
7 § Arbetet som orsakar störande buller, till exempel stenkrossning, 
pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum 
mellan kl. 22.00 och kl. 7.00

Lokala ordningsföreskrifter för Ystads kommun 
- Lokala bestämmelser - Ystads kommun

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/om-miljoforbundet/organisation1/ovrigt/lokala-bestammelser/


• Vi kommer att genomföra en besiktning av omkringliggande fastigheter, 
i likhet med vad som gjordes när Regementsgatan byggdes om.

• Det är en okulär besiktning/syn som resulterar i en rapport med 
fotobilaga per fastighet.

• Beroende på vad denna syn och vår riskbedömning resulterar i, 
kommer troligtvis ett antal vibrationsmätare att placeras ut på 
angränsande fastigheter för att följa upp så att inga gränsvärden 
överskrids och skador uppstår.

Vibrationsmätning



• I närtid kommer samtliga fastighetsägare i kvarteret att kontaktas för 
bokning och genomförande av den okulära besiktningen.

• Redan i kväll har ni möjlighet att lämna kontaktuppgifter för framtida 
bokning.

• Kontaktpersoner i projektet för denna besiktning är Johan Magnusson, 
Thage och Niklas Sellin, HOAB.

Vibrationsmätning - Kontaktpersoner



• Bygglov erhölls 19 januari 2021
• Länsstyrelsen avslog överklagan av bygglovet 26 mars 2021
• Överklagades till mark- och miljödomstolen 19 april 2021
• Ärendet är fortfarande under handläggning hos mark- och 

miljödomstolen i Växjö

• Den nya detaljplan vann lagakraft i augusti 2021, bygglovet följer 
detaljplanen.

• Startbesked erhölls den 25 oktober 2021

Bygglov



Påbörja på egen risk
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/verkstallbarhet/



• Från och med idag ligger projektets webbplats uppe, den hittar ni på 
www.ystad.se/ljuskallan

• Grundläggande projektinformation
• Kontaktinformation
• Uppdaterad information om tex tidplaner
• Frågor & Svar

Mer information

http://www.ystad.se/ljuskallan
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