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Deltagare

• Johan Smeder, exploateringsingenjör

• Veronica Mofalk, byggprojektledare 

• Robert Norman, byggledare

• Martin Sörman, Sorex Entreprenad AB



1. Entreprenaden

2. Trafikavstängning Nyforsvägen

3. Miljöteknisk markundersökning

4. Vatten och avlopp (LTA-system)  

5. Frågestund och mingel 

Program



Entreprenaden

• Pågående och kommande arbeten

• Avstängning Gammelströms väg

• Färdigställande



• På grund av trånga sektioner finns inte möjlighet att hålla hela vägen 
öppen för fordonstrafik

• Avstängning från och med Nyforsvägen 20 och 9

• Avstängning hävs allt eftersom

• Gemensam yta för parkering, sophämtning och posthantering.
– Gemensamma kärl för hushållsavfall och matavfall
– Brevlådor som är låsbara – boende ansvarar för eget hänglås

Trafikavstängning Nyforsvägen



Trafikavstängning Nyforsvägen



Trafikavstängning Nyforsvägen

• Utryckningsfordon och säkerhet – brand och ambulans
– Egen säkerhet: brandvarnare och brandsläckare

• Kommunen bekostar sophämtning och brevlådor

• Tömning av avloppstankar innan avstängningen börjar

• Under tiden för avstängning kan slangar läggas ut så att tömning av 
avloppstankar kan ske



• Varuleveranser (ex. vitvaror)

• Öppet för gående och cyklister

• Öppet under påskhelgen

• Öppet under sommarsemestern – preliminärt vecka 29-32

• För trafikavstängningar och arbeten på väg upprättas en 
trafikanordningsplan som godkänns av kommunens trafikenhet

Trafikavstängning Nyforsvägen



Trafikanordningsplan



Trafikanordningsplan



Miljöteknisk markundersökning
• Markprover i Gammelströms väg, Nyforsvägen och 

parkmarken vid vändplan mot forsen, totalt 14 punkter har 
analyserats

• En provpunkt i Nyforsvägen gav utslag för kopparhalt 
överstigande riktvärde för mindre känslig markanvändning

Anmälan om avhjälpande åtgärd

• Inga tecken på att föroreningen härstammar från markytan 
utan troligtvis fyllnadsmaterial i vägen



Vatten och avlopp (LTA-system)
LTA = Lätt Trycks Avlopp 



Vatten och avlopp (LTA-system)
LTA-system i korthet:

• Kräver separat pumpenhet  (sump) som                                              
grävs ned av fastighetsägaren samt drar                                                    
fram el-anslutning

• Kommunen väljer system, pumpar etc

• Ska placeras åtkomligt för service m.m.

• Fastighetsägaren ansvarar för el och drift m.m. 
av ledningar till anslutnings punkt.

• Kommunen svarar för inköp, leverans, förnyelse
och drift av LTA-enheten (pumpenhet)



Håll dig uppdaterad!
• www.tyreso.se/nyfors

För frågor gällande byggproduktion:
robert.norman@tyreso.se
veronica.mofalk@tyreso.se

För frågor gällande din fastighet:  
johan.smeder@tyreso.se

mailto:robert.norman@tyreso.se
mailto:robert.norman@tyreso.se
mailto:emelie.hall@tyreso.se
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