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1 Allmänt om uppdraget 

Sweco Civil AB har på uppdrag av Genova Property Group AB utfört uppförandet av 

riskanalys inom nytt detaljplanområde Kv Segerdal i Knivsta. I det planerade arbetet ingår 

nya bostäder, parkområden, gator torg och kontorsbyggnader, vilket kommer medföra ett 

behov av schaktning, packning, spontning och pålning.  

Denna riskanalys identifierar de objekt som är känsliga för vibrationer vid 

vibrationsalstrande markarbeten. Rapporten fastställer vibrationsvärden enligt gällande 

normer. Denna riskanalys utgör grunden för ett kontrollåtgärdsprogram som följs vid 

vibrationsalstrande verksamhet. 

2 Underlag 

Riskanalysen grundar sig på: 

• Svensk Standard SS 02 52 11 – Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod 

för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och 

packning. 

• Svensk Standard SS 460 48 60 – Syneförrättning – arbetsmetod för besiktning av 

byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet. 

• Inventering av området och berörda objekt genom platsbesök den 2019.04.04   
 

• SGU:s berg- och jordartskartor. 

• Ledningskollen, ärendenummer: 20190411-0204 - Projektering 

• Riksantikvariatämbetets (RAÄ) webbtjänst fornsök 

• Bebyggelseregistret (BeBR) 

• Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 

• Allmänna vilkor och bestämmelser – gällande markarbeten inom eller i anslutning 

till Roslagsvattens anläggningar eller ledningsområden” tillhörande Roslagsvatten 

(2018-02-13). 

• Knivsta kommuns kulturmiljöprogram  ”Knivsta – Kulturmiljöer i tätorten” (ISBN 

978-91-637-3)” 
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3 Riskområdet 

3.1 Utbredning av riskområdet 

Inventeringsområdet har avgränsats till 50 m från planerade arbetsområden med hänsyn 

till planerade schakt-, pack-, och spontningsarbeten. Riskområdet har avgränsats upp till 

25 m från planerade arbetsområden. I Figur 1 framgår löpnummer för fastigheter, 

föreslagen placering av vibrationsmätare samt för vilka objekt en syneförrättning bör 

utföras.  
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 Figur 1 Översiktskarta över området.  
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3.2 Geologi och markförhållanden 

Det planerade arbetsområdet omges av postglacial finlera. Se jordartskarta i Figur 2 
nedan.  
 

Figur 2 Jordartskarta för området. Jordartskartan är hämtad och modifierad från SGU. 
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4 Gränsvärden och mätförfarande vid vibrationsalstrande arbeten 

Nedan följer en förklaring av hur gränsvärden beräknats för byggnader med hänsyn till 

markarbeten så som schaktning och packning. Tillvägagångssätt för vibrationsmätning 

vid vibrationsalstrande arbete beskrivs också.  

Det åligger entreprenören att hålla sig underrättad om uppmätta vibrationsnivåer samt att 

anpassa alla vibrationsalstrande verksamheter på ett sådant sätt att rekommenderade 

riktvärden (tillåtna vibrationsnivåer) kan hållas.  

4.1 Schaktning, pålning, spontning och packning 

Riktvärden för dessa arbeten avser momentant toppvärde av den vertikala 

svängningshastigheten uppmätt på bärande del av grundkonstruktionen och beror på 

följande faktorer: 

• Markförhållanden 

• Byggnadstyp och användningsområde 

• Byggnadens grundkonstruktion 

• Material ingående i byggnaden 

I riskanalysen redovisas endast den maximala tillåtna svängningshastighet v. 

Vibrationsmätning ska utföras under pågående arbete, med kontinuerligt registrerande 

toppvärdesmätare (mm/s) enligt Svensk Standard SS 025211. Vibrationsmätare som 

mäter triaxiellt eller i vertikal riktning ska användas. Tillgång till mätvärden i realtid för 

beställare och entreprenör via sms ska finnas. 

Beroende på var arbeten sker kan byggnaderna som tilldelats ett gränsvärde för beröras. 

Tillåtna vibrationsvärden bestäms utifrån aktuell rubrik under avsnitt 5.1 och 5.2 nedan. 
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5 Inventering inom riskområdet 

Inventeringen omfattar byggnader, anläggningar, markförlagda och luftburna ledningar, 

arbetsplatser där känsliga arbetsmoment förekommer, samt vibrationskänslig utrustning 

inom riskområdet. 

Syftet med inventeringen är att få fram underlag för erforderliga restriktioner med hänsyn 

till bebyggelsen ur såväl skaderisk- som störningssynpunkt, avseende markvibrationer 

från planerade schakt-, pack-, och spontningsarbeten. 

I de fall där fullständiga uppgifter om fastigheternas grundförhållanden, 

grundläggningssätt, byggnadsmaterial etc. saknas har en bedömning gjorts genom äldre 

ritningar och/eller genom utvändig okulärbesiktning. 

Förekomsten av vibrationskänslig verksamhet och utrustning kan komma att revideras 

efter utförd besiktning. 

5.1 Byggnader 

Inom inventeringsområdet finns fler- och enfamiljshus, olika typer av handelsbyggnader 

och anläggningar. En sammanställning med relevant information så som gränsvärden för 

vibrationer gällande dessa fastigheter återfinns i bilaga 1. 

För varje byggnad har vschakt, spont, pålning, pack-värdet framtagits med hjälp av underlaget och 

följande formler från Svensk Standard SS 252 11: 

Där för Svensk Standard SS 252 11: gällande formel är för schaktning (innefattande 
spontning och pålning) och packning och är avståndsoberoende:  
 
 

𝑣𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡,   𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡,   𝑝å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔,   𝑝𝑎𝑐𝑘 = 𝑣0 ∗ 𝐹𝑏 ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝐹𝑔 

 

• v0 är den okorrigerade svängningshastigheten beroende på typ av undergrund 

• Fb är byggnadsfaktorn 

• Fm är materialfaktorn (endast det dimensionerande materialet ges ett värde) 

• Fg är grundkonstruktionsfaktorn  
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5.2 Ledningar 

Följande ledningsägare har genom Ledningskollen identifierats inom riskområdet:  

• Roslagsvatten  Vattenledningar 

• Skanova,  Optokablar 

• Vattenfall  Elledningar, Kulvert 

• Borderlight   Fiber 

• IP-Only  Fiber 

• Liden Data Internetwork AB Fiber   

För gränsvärden gällande vattenledningar hänvisas till ”Allmänna vilkor och 

bestämmelser – gällande markarbeten inom eller i anslutning till Roslagsvattens 

anläggningar eller ledningsområden” tillhörande Roslagsvatten (2018-02-13). I denna 

framgår att Roslagsvattens ledningar vid packningsarbeten ej får utsättas för en 

svängningshastighet överstigande 5 mm/s.  

Praxis för fjärrvärmeledning är att triaxiell vibrationsmätning utförs. 

Fiberoptikkablar samt el- och teleledningar bedöms inte vara vibrationskänsliga. Ingen av 

dessa får dock skadas!  

Innan markarbeten påbörjas skall förekommande ledningar (VA-, FJV-, EL-, Tele-, Opto-

ledningar mm) lokaliseras och respektive ledningsägare kontaktas för att förvissa sig om 

exakta lägen på ledningar samt informera om arbetens omfattning. 
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5.3 Fornlämningar  

Enligt Riksantikvariatämbetets (RAÄ) webbtjänst fornsök, finns inga fornlämningar inom 

inventeringsområdet. 

5.4 Kulturhistoriska objekt 

Enligt Knivsta kommuns kulturmiljöprogram ”Knivsta – Kulturmiljöer i tätorten” (ISBN 978-
91-637-3), har inom inventeringsområdet totalt 4 fastigheter med kulturhistoriskt värde 
identifierats, se tabell 1. Åtgärder ska vidtas för att säkerställa bevarandet av dessa.  
 
Tabell 1. Fastigheter inom riskområdet som har ett särskilt kulturhistoriskt värde 

Löpnr Beteckning 

3 Gredelby 21:1 

4 Särsta 61:1 

5 Särsta 10:1 

6 Särsta 3:38 
 

5.5 Vibrationskänslig verksamhet 

Ingen särskild vibrationskänslig verksamhet har identifierats inom riskområdet.  

5.6 Vibrationskänslig utrustning 

Vibrationskänslig utrustning bedöms finnas i elcentralen vid Gredelbyvägen. Se bilaga 1 

angående gränsvärden.  
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6 Förslag till kontrollåtgärder 

Nedan följer förslag till kontrollåtgärder för planerade arbeten.  

• Riktvärden från Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 

2004:15. skall, om inget annat avtalats tillämpas. Se naturvårdsverkets hemsida 

för mer information: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/ (hämtad 2019-05-07) 

• Kontrollplan gällande vibrationsövervakning 

• Kontrollplan gällande syneförrättning  

I Tabell 2 nedan sammanställs behovet av syneförrättning och vibrationsmätning för 

fastigheter och anläggningar inom inventeringsområdet. I figur 1 framgår föreslagen 

placering av vibrationsmätare.   

 

Tabell 2. Besiktning och vibrationsmätning för fastigheter och anläggningar inom 

inventeringsområdet. 

  

 

 
 

Löpnr Beteckning Besiktning Besiktning 
murstock 

Vib. 
Mätning 

1 Gredelby 21:4 Delvis invändigt och 
utvändigt 

Nej 3 st. Mätare 

2 Gredelby 21:3 In- och utvändigt Nej 1 st. Mätare 

3 Gredelby 21:1 In- och utvändigt Ja 2 st. Mätare 

4 Särsta 61:1 In- och utvändigt Ja 1 st. Mätare 

5 Särsta 10:1 In- och utvändigt Ja 1 st. Mätare 

6 Särsta 3:38 In- och utvändigt Nej 1 st. Mätare 

7 Särsta 3:43 Delvis invändigt och 

utvändigt 
Nej 1 st. Mätare 

8 Särsta 3:60 In- och utvändigt Ja 1 st. Mätare 

9 NS53358 
Gredelbyvägen 

Utvändigt Nej 1 st. Mätare 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/


  

   

 
 

11(11) 
 

RISKANALYS 

2019-06-14 

SEGERDAL KNIVSTA 

 

 

6.1 Information till närliggande verksamheter och boende 

Innan arbeten påbörjas skall fastighetsägare och boende inom inventeringsområdet 

informeras i samråd med beställaren. 

6.2 Syneförrättning 

Byggnader som tilldelats ett eller flera gränsvärden enligt avsnitt 5.1 samt bilaga 1 och för 

vilka risk bedöms föreligga, ska synas in- och/eller utvändigt efter vad som framgår i 

Tabell 2 i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60 före och efter vibrationsalstrande 

arbete utförs. 

6.3 Vibrationsmätning 

Entreprenören ska förvissa sig om att vibrationsmätare är monterade innan 

vibrationsalstrande arbete får påbörjas. Se avsnitt 4 för tillvägagångssätt.  

6.4 Ledningsmarkering 

Schaktning får ej ske innan ledningsmarkering har utförts. 

6.5 Arbete på väg 

Entreprenören måste, innan eventuella arbeten som berör trafikverkets gatumark 

påbörjas, ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). På trafikverkets hemsida finns 

hjälp att få under länken www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-

sakerhet/Arbete-pa-vag/Trafikanordningsplaner/ (hämtad 2019-05-08). 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/Trafikanordningsplaner/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/Trafikanordningsplaner/
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Innehållsförteckning 
 
Inledning 3 

1 Gredelby 21:4 4 

2 Gredelby 21:3 4 

3 Gredelby 21:1 5 

4 SÄRSTA 61:1 5 

5 SÄRSTA 10:1 6 

6 SÄRSTA 3:38 6 

7 SÄRSTA 3:43 7 

8 SÄRSTA 3:60 7 

Anläggningar: 8 

9 NS53358 GREDELBYVÄGEN 8 
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Inledning  
 
Denna bilaga bygger på fältinventering av byggnader inom riskområdet för vibrationsalstrande 
markarbeten. Inventeringen utfördes 2019-04-04. Uppgifter om byggnadernas undergrund är 
baserade på SGU:s jordartskarta om inte annan information framkommit under platsbesöket. 

 
Uppgifter om byggnadernas konstruktion är baserad på okulärbedömning vid platsbesök. 
Uppgifter om byggnadens konstruktion angivna med kursiv stil är ej fastställda, revidering kan 
komma att ske efter besiktning.  
 
Översiktskarta med inventerade byggnader samt löpnummer återfinns i riskanalysen avsnitt 3  
 

För de byggnader där fasadmaterialet inte är dimensionerande för beräkning av vibrationsvärde 

har ett tillägg gjorts för det känsligaste materialet. Denna information kan komma att revideras 

efter utförd besiktning.  
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1 Gredelby 21:4 

Löpnummer: 1 
Byggnadens adress: Gredelbyvägen 3-7 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder 
Grundläggning: Pålad  
Fasad: Puts  
Murstock: nej 
Kontakt: BRF Segerdalen 1 
 
 
 
 
 
 
 
Tillåtna vibrationsvärden: 
vschakt, spont, pålning  = 5 mm/s 
vpack    = 4 mm/s 
 
 
 

2 Gredelby 21:3 

Löpnummer: 2 
Byggnadens adress: Centralvägen 16-18,  
Staffansvägen 2 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Bibliotek, Kontor 
Grundläggning: Pålad  
Fasad: Puts 
Murstock: nej 
Kommentar: Kommunal hus, polis, 
bibliotek samt café  
Kontakt: Knivsta Kommun, 018-34 70 00 
 
 
 
 
 
Tillåtna vibrationsvärden: 
vschakt, spont, pålning  = 6 mm/s 
vpack    = 4 mm/s 
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3 Gredelby 21:1 

Löpnummer: 3 
Byggnadens adress: Centralvägen 14 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder 
Grundläggning: Platta på mark 
Fasad: Trä 
Murstock: Ja 
Kontakt: Swedbank, 018-34 77 70 
 
 
 
 
 
 
 
Tillåtna vibrationsvärden: 
vschakt, spont, pålning  = 6 mm/s 
vpack    = 4 mm/s 
 
 
 

4 SÄRSTA 61:1 

Löpnummer: 4 
Byggnadens adress: Centralvägen 10 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder 
Grundläggning: Platta på mark 
Fasad: Trä 
Murstock: Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillåtna vibrationsvärden: 
vschakt, spont, pålning  = 6 mm/s 
vpack    = 4 mm/s 
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5 SÄRSTA 10:1 

Löpnummer: 5 
Byggnadens adress: Apoteksvägen 2 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder 
Grundläggning: Platta på mark 
Fasad: Puts 
Murstock: Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillåtna vibrationsvärden: 
vschakt, spont, pålning  = 4 mm/s 
vpack    = 3 mm/s 
 
 
 

6 SÄRSTA 3:38 

Löpnummer: 6 
Byggnadens adress: Apoteksvägen 6 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder 
Grundläggning: Grundmur 
Fasad: Puts 
Murstock: Nej 
Kontakt: Handelsbanken, 018-66 16 40 
 
 
 
 
 
 
 
Tillåtna vibrationsvärden: 
vschakt, spont, pålning  = 5 mm/s 
vpack    = 4 mm/s 
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7 SÄRSTA 3:43 

Löpnummer: 7 
Byggnadens adress: Apoteksvägen 8 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder, Kontor 
Grundläggning: Pålad 
Fasad: Puts 
Murstock: nej 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tillåtna vibrationsvärden: 

vschakt, spont, pålning  = 6 mm/s 

vpack   = 4 mm/s  

 

 

8 SÄRSTA 3:60 

Löpnummer: 8 
Byggnadens adress: Gredelbyvägen 2, 
Apoteksvägen 9 
Undergrund: Lera 
Byggnadstyp: Normala bostäder 
Grundläggning: Platta på mark 
Fasad: Puts 
Murstock: Ja 
 
 
 
 
 

 

 

Tillåtna vibrationsvärden: 

vschakt, spont, pålning  = 4 mm/s 

vpack   = 3 mm/s   
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Anläggningar:  

 

9 NS53358 GREDELBYVÄGEN 

Löpnummer: 9 

 
Tillåtna vibrationsvärden: 

För ställverk tillämpas gränsvärdet 20m/s2 

baserat på gängse normer. Detta värde 

gäller oavsett avstånd till arbeten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naturvårdsverkets författningssamling
ISSN 1403-8234
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NFS 2004:15
Utkom från trycket
den 22 december 2004

Naturvårdsverkets allmänna råd
om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 §
miljöbalken];

beslutade den 9 december 2004.

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsyns-
vägledande myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning.

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar
och försiktighetsmått vad gäller störning av buller från områden där bull-
rande bygg- och anläggningsverksamhet pågår.

Till 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § miljöbalken

Kunskapsunderlag

Verksamhetsutövaren för en byggplats bör genom bullerberäkningar eller
bullermätningar samt omgivningskartläggning ta fram underlag för bedöm-
ning av störningspåverkan för omgivningen.

Bullermätningar bör genomföras för att kontrollera ljudnivåer i omgiv-
ningen från byggplatsen. Naturvårdsverket har i rapport 5417 ”Metod för
immissionsmätning av externt industribuller” angett de krav som kan ställas
vid en bullermätning. Mätmetoden bör i tillämpliga delar kunna användas
vid mätning av ljudnivåer från byggplatsen.

Bullerberäkningar och bullermätningar bör utföras av en person som har
erforderlig kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att tillräcklig nog-
grannhet i bedömningsunderlaget skall tillförsäkras.

Till 2 kap. 3 § MB och 26 kap. 19 § miljöbalken

Riktvärden för buller

Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid
byggplatser.

Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under
dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler
anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) natte-
tid under tiden 22-07.

AR-Byggplatser.pmd 2004-12-10, 17:131

Bilaga 2

senrrr
Textruta
Bilaga 3



2

NFS 2004:15 Område Helgfri måndag- Lördag, söndag Samtliga dagar
fredag och helgdag
Dag Kväll Dag Kväll Natt
07-19 19-22 07-19 19-22 22-07
LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax

Bostäder för
permanent
boende och
fritidshus
Utomhus 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA
(vid fasad)

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA
(bostadsrum)

Vårdlokaler
Utomhus 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA -
(vid fasad)

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA

Undervis-
ningslokaler
Utomhus 60 dBA - - - - -
(vid fasad)

Inomhus 40 dBA - - - - -

Arbetslokaler
för tyst
verksamhet 1)

Utomhus 70 dBA - - - - -
(vid fasad)

Inomhus 45 dBA - - - - -

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigva-
rande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudni-
vån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en
sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spont-
ning, borrning etc).

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spont-
ning och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till
10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och
nattetid.

I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga
händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10
dBA.

Tillämpningsanvisningar till riktvärdena

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som
görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva
göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.
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NFS 2004:15Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möj-
liga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åt-
minstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas.

I det fall riktvärden för buller utomhus kan innehållas behöver man nor-
malt inte kontrollera riktvärdena för buller inomhus då normal fasadisolering
bör innebära att dessa bullerriktvärden kan innehållas.

Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden
som gäller för trafikbuller. Trafik inom byggplatsen bör bedömas som bygg-
buller.

Bindande bestämmelser för byggverksamhet kan finnas i lokala föreskrif-
ter i kommunen med längre gående krav på bullernivåer eller tid då arbetet
får bedrivas.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Skyddsåtgärder

Risk för överskridande av angivna riktvärden för buller bör anses som ett
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön.

Såväl åtgärder på arbetsmaskiner/redskap som vad avser arbetsutformning
bör övervägas.

Åtgärder vid byggplatsen bör kunna avse anläggande av ljuddämpande
skärmar eller vallar.

Riktvärden inomhus bör också innebära ett incitament att förbättra fasad-
isoleringen om detta är nödvändigt. Fasadisolerande åtgärder bör bli vikti-
gare att utföra innan byggstart i samband med t ex trafikinfrastruktur då
dessa kan komma att innebära ett permanent buller som ändå kräver fasad-
isolerande åtgärder.

Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet förväntas ge
högre bullernivåer än vad som angetts i tabellen ovan.

Tidsbegränsningar

Byggverksamhet bör planeras så att bullerstörning till omgivningen be-
gränsas genom att verksamheten så långt möjligt förläggs till mindre
störningskänslig tid. Då verksamhet under kvällstid, lördagar, söndagar och
helgdagar medför större störning i områden med boende bör, förutom att ett
lägre riktvärde tillämpas under dessa tider, även en lämplig begränsning av
verksamhetstiden gälla.

Dessa allmänna råd börjar att gälla den 1 januari 2005 och samtidigt upp-
hävs allmänna råd (PU 1975:5), Buller från byggplatser.

Naturvårdsverket

MATS OLSSON

Allan Nilsson
(Enheten för markanvändning och
vattenverksamhet)
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