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Inför sprängning vid Almby bergtäkt 
 
Sweock har nu kommit så långt med de förberedande arbetena vid bergtäkten Almby 
att tidpunkten för första sprängningen börjar närma sig. Med detta brev vill vi 
informera er om hur ni ansluter till tjänsten att få information om att sprängning 
kommer att ske via sms eller mail, se nedan. 
 
De första sprängningarna kommer att vara av mindre storlek. Inledningsvis kommer 
plansprängning att ske för att färdigställa vägen upp till täkten men även för att 
iordningställa etableringsytan. 
 
Inför sprängningarna avbanas markytan och jordmassorna läggs upp i bullervallar för 
att senare användas vid efterbehandling av täkten. Vid den frilagda markytan borras 
borrhål och hålen laddas med bulksprängämne samma dag som sprängning planeras 
ske. Sprängning sker på i förhand bestämd tid.  
 
I täkttillståndet enligt miljöbalken finns ett antal villkor som gäller för verksamheten 
bl.a. begränsningsvärden för vibrations- och luftstötsvågor, kontroll av eventuell 
påverkan på närliggande fastigheter. Uppsala kommun är tillsynsmyndighet och utför 
löpande kontroller så att rådande villkor efterlevs. 
 
Enligt villkor 11 i täkttillståndet ska närboende inom 1 km från täkten, minst en vecka 
innan, informeras om när sprängningen kommer att äga rum. Information kommer 
även gå ut till hästverksamheten Smedstorpet och närmaste berörda skolor och 
förskolor i Vänge. Information anslås även vid starten av motionsspåret i Vänge. 
 
Swerock AB har anlitat Nitro Consult AB som opartisk konsult för att utföra 
vibrations- och luftstötsvågsmätningar i samband med sprängningarna.  
Nitro Consult AB granskar uppmätta mätvärden efter varje sprängningstillfälle och 
skapar en rapport som tillsänds Swerock AB. 
 
Swerock AB tillhandahåller genom Nitro Consult AB en tjänst där ni som 
intressenter/närboende erbjuds möjligheten att få information om planerade 
sprängningar via sms eller mail. Något annat sätt att få information om sprängningar 
kommer inte att finnas. 
 
Genom att besöka www.ncvib.com/spranginformation och anmäla er på sidan och 
välja sms eller mail kommer Swerock delge Er information inför sprängningarna. 
Alternativt maila in till platsledningalmby@swerock.se för assistans gällande anmälan 
till kontaktlistan.  
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Swerock informerar även om verksamheten via sin hemsida  
https://swerock.se/om-grus-berg/kontakt_g-b/region-mellersta/almby-bergtakt/ 
Frågor om verksamheten kan skickas till följande mailadress: 
platsledningalmby@swerock.se 
 
Vänliga hälsningar  
 
Thomas Rahm 
Arbetschef 




