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Närvarande Tjänstemän från kommunen: 
Katarina Bergkvist, Per Berggren, Ingela Börjesson, Robert 
Karlsson, Anna Swanson, Ewa Collin 
NCC Roads AB: 
Anders Caris, Lennart Svensson, Sören Hane 

 

På mötet fanns 13 åhörare, inbjudan antingen via särskild inbjudan eller via 
annonsering på nykoping.se samt Södermanlands nyheter. 

Information 

Katarina Bergkvist, projektledare, beskriver syfte och bakgrund med infomötet 
och bakgrunden till Påljungshage både etapp 1 och etapp 2. Kommunen och 
NCC är intresserade av att påbörja etapp 2 enligt avtal då det finns 
intressenter för området. Vid tidpunkten för detta möte pågår arkeologiska 
undersökningar och avverkning av skog.  

Ingela Börjesson, miljöinspektör, informerade om det pågående miljöärendet i 
området. Ett av syftena med informationen är att samla in synpunkter om 
upplagsplatsen. Sista datum för att lämna synpunkt på upplagsplatsen är 24 
oktober. 

Anders Caris, arbetschef från NCC beskrev vilka områden i detalj som 
kommer att exploateras. Han beskrev också hur lång tid det kommer att ta 
samt hur det rent konkret ska genomföras. De kommer att genomföra en 
riskinventering innan de påbörjar arbetet. Det innefattar bland annat besiktning 
av hus, utplacering av vibrationsmätare. Besiktning kommer också att ske på 
brunnar där man tar vattenprover innan och efter arbetet. Generellt kan man 
beskriva arbetet med att man spränger inifrån och ut, vilket skapar skyddande 
barriärer runt området. 
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Frågor och synpunkter från åhörare 

Fråga: Varför kan vi inte utveckla de områden som finns, Hemgården och 
Vida till exempel? 
Svar: Vi i kommunen tittar hela tiden på att utveckla olika områden. I det här 
fallet beslutades en exploatering för hela Påljungshage 2005. Det finns 
intressenter för området och det är då läge för oss att fortsätta enligt plan med 
etapp 2. Idag är efterfrågan i Vida för låg för att utveckla det området. 
Hemgården är i första hand planerat till en annan typ av 
handels/verksamhetsområde. Gumsbacken är idag för ytmässigt begränsad 
för att det skulle passa för de aktuella intressenterna. 

Fråga: Huvudintresset är väl att få bort berget, inte att utveckla handeln? 
Svar: Kommunen är intresserad av att utveckla handeln och kunna erbjuda 
tomtmark nu och framöver. NCC är givetvis intresserade av bergsmassor. 

Fråga: Har våra synpunkter ens något värde? 
Svar: Beslutet att exploatera området är redan taget, men vi tar givetvis in era 
synpunkter för att förbättra vårt arbete och minska eventuella störningar. Vad 
gäller det öppna miljöärendet om upplagsplatsen är era synpunkter högst 
relevanta. Sista datum för att lämna synpunkter är 24 oktober. 

Fråga: Det har skett stora sättningar i marken av massorna vid upplaget. Vad 
gör ni åt det? 
Svar: Sättningar skedde längs Kocksängsvägen under etapp 1. Vi (NCC) 
undersökte det och hade tekniker på plats som gjorde bedömningen att det 
inte är någon fara för vägen. Geotekniska undersökningar har visat att den 
sättningen inte blir större. 

Fråga: Blir det ingen skog kvar? 
Svar: Den skog som är gammal kommer att behöva gallras ut en del. Däremot 
sparas skogspartier som barriärer så länge som möjligt under arbetets gång. 
Skogspartiet närmast bostadsområdet Påljungshage kommer inte att 
påverkas. 

Fråga: Vad tror ni om värdet på hus som finns där idag? 
Svar: Förhoppningen är givetvis att skapa ett värdeskapande handelscentrum 
på sikt. Det här är ett steg i att utveckla området för framtida möjligheter. 

Fråga: Hur länge kommer sprängningsarbetet att pågå? 
Svar: 20 månader  

Fråga: Kommer det att vara ständigt arbete i 20 månader? 
Svar: Arbetet pågår mellan kl. 7-18 på vardagar. Dessutom är det 
sommaruppehåll 15 juni – 15 aug. 

Fråga: Hur mycket/ofta kommer NCC att spränga? 
Svar: Inledningsvis kan det vara flera gånger i veckan. När vi har etablerat 
oss blir det med jämna cykler 1-2 gånger i veckan. Det kommer att gå ut 

 2013-10-01
 



  3/4
 

information när sprängning sker. Inga sprängmedel förvaras på arbetsplatsen 
ut kommer med leverans de dagar som det ska sprängas. 

Fråga: Hur mycket dammar det?  
Svar: Vi (NCC) kommer att vattna för att förhindra att det dammar. Vi mäter 
kontinuerligt dammnivåer för att följa arbetsmiljökraven. Det här är en viktig 
fråga för oss ur arbetsmiljösynpunkt.  

Fråga: På vilken höjd kommer det nya ytan att vara? 
Svar: Det kommer vara ungefär samma höjd som den övre rondellen, vilket är 
högre än etapp 1. För varje meter man sänker ytan så resulterar det i ca 250 
tusen ton mer bergsmassor.  

Fråga: Var mäter man buller? 
Svar: Vi (NCC) mäter i flera riktningar. Mätarna sätts upp vid närmaste 
bostadshus, utomhus. 

Fråga: Hur håller ni koll på markvibrationer? 
Svar: Vi (NCC) sätter ut vibrationsmätare i alla riktningar. 

Fråga: Vi måste ha information när riskanalytikerna kommer och besöker vårt 
hus och när mätarna sätts upp och läses av. 
Svar: Det ska ni givetvis få. Vi (NCC) ser till att det blir gjort. 

Fråga: Vilka bulleråtgärder gör ni? 
Svar: Vi (NCC) startar brytningsarbetet inifrån och ut. Det kommer att 
innebära att det skapas bergsridåer på ca 10-15 meter runt om vilket tar bort 
ljud. Dessutom sparas skogsridåer så länge som möjligt.  
Förutsättningarna för att minska buller för denna etapp är bättre än under 
etapp 1.  
 
Fråga: Vilka trafikåtgärder gör ni? 
Svar: Vi i Nyköpings kommun har inlett en dialog med Trafikverket om att 
genomföra hastighetssänkande åtgärder på Kocksängsvägen. Vi planerar 
också att skapa en intern transportväg på området för att minimera trafik- och 
vägpåverkan. 

Fråga: Finns det risker för stenkast vid sprängningarna? 
Svar: Vi (NCC) har hårda krav på oss vad gäller sprängning. Vi styr 
sprängningsriktningen bakåt, inåt i området. 

Fråga: Hur stor blir ytan när berget är borta? 
Svar: Lika stor som första etappen, ca 100 000 m². 

Fråga: Var ska det nya upplaget ligga? 
Svar: Samma område, något utökat.  

Fråga: Hur länge finns det tillstånd för upplagsplatsen? 
Svar: I nuläget fram till 31 december 2017. Det är dock under utredning för 
tillfället (pågående miljöärende, Dnr 2013-1572). 
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Fråga: Hur länge vill NCC ha upplagsplatsen? 
Svar: NCC söker tillstånd fram till 2025. Det är föremål för miljöprövningen.  
Det är inte ständig krossning på upplagsplatsen. Den sker kampanjvis när 
NCC får in beställningar från kunder. 

Fråga: Vi på Kocksängsvägen och Koboltvägen har inte fått någon 
information. 
Svar: Vi skickar ut information till er efter det här mötet. 

Fråga: Var kan jag få mer information? 
Svar: Alla kontaktuppgifter samt löpande information hittar du på 
www.nykoping.se/paljungshage 

 

Anteckningar av: 

Robert Karlsson 

 

http://www.nykoping.se/paljungshage
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