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Abstract

Construction Works free of disturbance

Simon Källström

In recent years, a densification of Uppsala's city center has taken 
place. Construction works are now happening closer to existing 
buildings than before. This raises the question of how the 
construction industry interferes with those already living and 
working in the area more relevant than ever before.

This degree project investigates the extent to which the 
construction of Gränby Entré affects Gränbystaden's customers. The 
disorders that affect most are investigated and recommendations for 
how Atrium Ljungberg should work with disturbances in the future is 
being developed.

This was investigated through surveys with the visitors and 
interviews with key people in the project. A total of approximately 
400 surveys were done, half of which was done in paper form in 
Gränbystaden's mall and half from a web-site marketed via 
Gränbystaden’s Facebook page. 

The disorders investigated are parking problems, noise, waste and 
dust, light, vibration, and closed or different routes. The result 
of the survey shows that parking problems and route changes are the 
disorders that are considered to affect the most. Then there will be 
rubbish and dust, then noise, light and last vibration. 

The survey has also examined how visitors would like to get 
information about the construction works. Here, the answers differ 
quite a bit between the web survey and the paper survey, but there’s 
a trend towards social media, but also a desire to get the 
information in paper form. 

The study has resulted in recommendations to Atrium Ljungberg on how 
the problems should be addressed in the future. I suggest that they 
should use social media in the future to inform about construction 
works and send out information by mail to the immediate area in case 
of major disturbances. They should review bicycle and walkways to 
and from the mall as well as create routines for cleaning around the 
construction site.
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SAMMANFATTNING 

De senaste åren har en förtätning av Uppsalas stadskärna skett. Byggnationer sker idag 

mycket närmare inpå befintlig bebyggelse än tidigare. Detta gör frågan om hur 

byggnationerna stör de som redan bor och verkar i området mer relevant än någonsin.  

I det här examensarbetet undersöks i vilken utsträckning byggandet av Gränby Entré 

påverkar Gränbystadens kunder. Vilka störningar som påverkar mest undersöks samt 

rekommendationer för hur Atrium Ljungberg bör jobba med störningar i framtiden tas 

fram. Detta genom enkäter med de besökande och intervjuer med nyckelpersoner 

inom projektet. 

Totalt har cirka 400 enkäter utförts där hälften utfördes i pappersform i Gränbystadens 

galleria och hälften från en webenkät som marknadsfördes via Gränbystadens 

Facebooksida.  

De störningar som undersökts är parkeringsproblematik, ljud och buller, skräp och 

damm, ljus, vibrationer samt avstängda eller annorlunda färdväg. Resultatet av 

enkäten visar att parkeringsproblematik och färdvägsändringar är de störningar som 

anses påverka mest. Därefter kommer skräp och damm, sedan ljud och buller, ljus och 

sist vibrationer.  

Enkäten har även undersökt på vilka sätt besökare skulle vilja ha information om 

byggnationerna. Här skiljer sig svaren ganska mycket åt mellan webenkäten och 

pappersenkäten men man kan se en trend mot sociala medier, men även en önskan om 

att kunna få informationen i pappersform.  

Studien har resulterat i rekommendationer till Atrium Ljungberg om hur problemen 

bör hanteras i framtiden. Jag anser att de i framtiden ska använda sig av sociala medier 

för att uppdatera om byggarbetet samt att de ska skicka ut information via post till 

närområdet vid större störningar. De bör se över cykel och gångvägar till och från 

gallerian samt skapa rutiner för städning runt byggnationerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Störningar, buller, vibrationer, parkeringsbrist, tredje man 
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 FÖRORD 

Det här examensarbetet ingår i kursen ”Examensarbete i byggteknik” som är på 15 hp. 

Kursen avslutar Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala Universitet. 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Atrium Ljungberg och Gränbystaden i 

Uppsala.  

Jag vill tacka min handledare Tommi Pakola på Atrium Ljungberg som inte bara hjälpt 

mig under examensarbetets gång utan även gett mig en första inblick i mitt framtida 

arbetsliv. Jag vill även tacka alla på Gränbystadens centrumledning som också bistått 

med hjälp och input samt lånat ut en av sina kontorsplatser till mig under arbetets 

gång.  

Jag vill även tacka min ämnesgranskare Marcus Lindahl som kommit med goda råd 

och synpunkter under arbetets gång. Jag vill tacka alla de kunder som svarat på min 

enkät samt de Christer Jansson och Anna Lovéus som ställt upp och delat sina 

synpunkter under intervjuer. Det har varit till stor hjälp för att genomföra denna 

undersökning.  

Uppsala juli 2017 

Simon Källström 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har Uppsala kommun genomgått en förtätning av 

stadskärnan samtidigt som själva stadskärnan expanderat. Detta är en 

trend som ser ut att fortsätta i många år till (1). Ett led i detta är den 

utbyggnad och den tillbyggnad som sker på uppdrag av Atrium 

Ljungberg i och runt Gränbystaden.  

Vid byggnationer i och runt en stadskärna sker arbete och byggnation ofta 

tätt inpå befintlig verksamhet. Detta medför att frågan om 

störningsproblematik gentemot tredje man, det vill säga den som 

använder omkringliggande byggnader, är viktigare än någonsin, speciellt 

då befintlig verksamhet i byggnaden inte ska påverkas. För en entreprenör 

handlar denna fråga i mycket om vilken bild man vill att människor får av 

företaget. Det är även viktigt att långsiktigt ge folk en positiv bild av den 

byggnation som sker, detta då entreprenören gynnas av att det långsiktigt 

finns en vilja och en positiv anda kring nybyggnationer. 

Idag saknas i princip information om hur företag jobbar mot tredje man. 

På många kommuners hemsidor finns dock viss information, i de flesta 

fall om hur buller bör hanteras och mellan vilka tider buller får pågå. (2) 

Frågan om hur man tar hand om de som drabbas av byggnationer är en 

fråga som är extra relevant för Atrium Ljungberg, detta då de både står 

som byggherre och förvaltare av hela Gränbystaden. Det finns alltså ett 

intresse av att bygga samtidigt som man måste ta hand om det som redan 

är byggt och de som använder befintlig verksamhet. De vill alltså bygga 

på ett så smidigt och bra sätt som möjligt men utan att det avskräcker 

besökare från den befintliga verksamheten i gallerian. Trots att 

ansträngningar gjorts för att minimera hur besökarna påverkas av 

byggnationerna så har det ansetts svårt att bygga helt utan påverkan. Det 

är inte bara besökarna på köpcentret som påverkas utan också de som 

driver verksamheterna och de som bor nära byggandet.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbetet är att utreda vilka sorter, samt i vilken 

utsträckning störningar från byggarbeten vid Gränby Entré påverkar 

kunderna vid Gränbystadens galleria. Det syftar också till att ge 

rekommendationer till Atrium Ljungberg som är fastighetsägare och 

byggherre för byggnationerna runt gallerian för hur 
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störningsproblematiken bör hanteras och vilka störningar som bör 

prioriteras.   

1.3 Frågeställning 
Vilka störningar från byggarbeten påverkar kunderna vid Gränbystadens 

galleria? 

Vilka störningar bör Gränbystaden prioritera att åtgärda eller minska? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att begränsas till att beröra kunderna vid 

Gränbystadens galleria och inte hela Gränbystaden. Detta på grund av den 

begränsade tiden. Arbetet begränsas även genom att alla under 18 år 

exkluderas från denna undersökning. Detta på grund av att de inte är 

myndiga och att det därför kn vara svårt att få målsmans tillåtelse att 

delta.   

De störningar som behandlas i rapporten är parkeringsbrist, ljud och 

buller, skräp och damm, ljus, vibrationer samt avstängda eller annorlunda 

färdvägar. Dessa störningar valdes på inrådan från Atrium Ljungberg, 

några på grund av att de fått in synpunkter angående dessa och några på 

grund av att de ser en möjlighet till att det skulle kunna sänka 

helhetsintrycket av Gränbystaden. Under projektets början gjordes 

pilotundersökningar där det fanns möjlighet för de svarande att själva 

föreslå egna saker som störde. Pilotundersökningen visade att samtliga 

fem störningar var relevanta och att inga fler bör skrivas till. Detta låg 

sedan till underlag för den verkliga undersökningen.  
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2. NULÄGESBESKRIVNING 
 

2.1 Atrium Ljungberg 
Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag. Företaget förvaltar, äger 

och utvecklar kontors- och handelsfastigheter men har på senare år även 

tagit steget in på bostadsmarknaden, främst genom nybyggnationer av 

hyres- och bostadsrätter. Atrium Ljungberg äger bland annat 

Gränbystaden och Forumgallerian i Uppsala, Mobilia i Malmö samt Sickla 

Köpkvarter i Stockholm (3).  

Företaget bildades 2006 genom en sammanslagning mellan Atrium 

Fastigheter och LjungbergGruppen (4). VD är Annica Ånäs. Atrium 

Ljungberg ägde, vid årsskiftet 2016/2017, fastigheter till ett värde av 36 

miljarder med en total uthyrningsbar area på ca 1,1 miljon kvadratmeter 

(3). 

TL-bygg är ett helägt dotterbolag till Atrium Ljungberg (5). Bolaget bygger 

bland annat Gränby Entré på generalentreprenad för Atrium Ljungberg. 

2.2 Gränbystaden 
Gränbystaden består av Gränbystadens galleria och Norra Gränbystaden. 

Området ligger i Uppsalas nordöstra delar och består av 130 butiker, 

serveringar och serviceenheter (6). Runt gallerian, som tidigare hette 

Gränby centrum, byggs idag Uppsalas andra stadskärna och det som 

kommer att kallas Gränby Entré.  

Gränbystaden hade år 2015 ca 9 miljoner besökare med en uthyrningsbar 

handelsyta på 46 000 kvadratmeter och en omsättning på 2 miljarder 

kronor  (3). Gallerian inrymmer mindre butiker inom mode, 

heminredning, service, sport och fritid, leksaker med mera. Den huserar 

även en mataffär, en foodcourt, några caféer, ett gym och två banker. 

Norra Gränbystaden består främst av större varuhus, såsom ”Plantagen” 

och ”ÖoB”, och fristående restauranger av snabbmatskaraktär (7). 

2.3 Gränby Entré 
Gränby Entré är startskottet för övergången från köpcentrum till det som i 

framtiden har målet att bli Uppsalas andra stadskärna. Gränby Entré 

ligger precis söder om gallerian och kommer att innefatta ett 

parkeringsgarage, en utbyggnad av gallerian, ett torgstråk samt tre 

bostadshus med hyresrätter. I framtiden kommer även flera hus med 

bostadsrätter samt en arena att byggas(8).  
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Parkeringsgaraget kommer att ligga under mark och husera cirka 300 

parkeringsplatser där vissa kommer att bli boendeparkeringar och vissa 

parkeringar till gallerians besökare (9). 

Tre bostadshus byggs i tre olika etapper. Bostadshusen kommer att vara 

sju våningar höga med utrymme för handel, service och restauranger i de 

två första våningarna samt bostäder på plan tre till sju. Innergårdarna 

kommer att bli upphöjda och ligga på delar av våning tvås tak. Totalt 

kommer cirka 200 hyresrätter att byggas. Inflyttning på hus ett kommer att 

ske hösten 2017, hus två hösten 2018 och hus tre våren 2019 (10). 

Gränby Entré innefattar även en utbyggnad av den befintliga gallerian. 

Utbyggnaden blir på 11 700 kvadratmeter och kommer att innehålla 

handel, restauranger samt lokaler för kultur och nöje. Under våren 2017 

blev det även klart att Nordisk film öppnar biograf i utbyggnaden (11). 

Gränby Entré är ritat av Sweco Architects och byggs av TL-bygg.  

 

Figur 2.1 Visionsbild över Gränby entré från söder. Använd med tillåtelse av Atrium Ljungberg. 

Framtagen av Sweco Architects. 
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3. METOD 
 

3.1 Kvantitativ metod 
Forskning med en kvantitativ metod är forskning som baseras på 

matematiska, numeriska och statistiska data. Denna data samlas in genom 

undersökningar, frågeformulär, opinionsundersökningar samt genom att 

analysera befintliga data. Metoden används för att förklara vissa 

företeelser, för att samla in sifferuppgifter samt för att generalisera över 

grupper av människor (12).  

Två typer av information kan tas in, deskriptiv och subjektiv eller 

interpretativ. Deskriptiv information talar om siffror och håller sig nära 

rådata, subjektiv om upplevda förhållanden och är starkt 

tolkningsberoende (13). 

De data som kommer fram är alltid numerisk, om det inte finns några 

inblandade siffror i resultaten så är det inte kvantitativ forskning (14).  

3.1.1 Enkät som kvantitativ metod 
För att samla in delar av den data som behövts till undersökningen har en 

enkät använts som metod. Enkäter är ett vanligt sätt att samla in 

kvantitativa data, men fungerar också som kvalitativ metod. En enkät är 

en metod där tillfrågade själva besvarar frågor via någon form av 

formulär. Enkäter är oftast billiga att utföra och når många fler än vad till 

exempel intervjuer gör (15). 

Vid enkätundersökning är det viktigt att konstruera frågeformulär som tar 

fram de data du vill ha. Frågor kan konstrueras med öppna eller stängda 

svar. Vid de öppna frågorna förväntas de svarande själva konstruera svar. 

Vid stängda frågor finns tydliga alternativ att välja mellan, det är dock inte 

alltid givet att den tillfrågade förstår frågan varpå metodmässiga 

svårigheter kan uppstå (16). 

Beroende på hur stor grupp människor man vill undersöka och hur många 

man faktiskt frågar får man olika konfidensnivå samt olika felmarginal. 

Felmarginal är det intervall mellan vilka svaren kan skilja. Detta innebär 

att om man har en felmarginal på 5% och fått ett resultat på 50% så 

kommer resultatet vid en totalundersökning ligga mellan 45% och 

55%(15). Konfidensnivå är sannolikheten för att ett urval är relevant för 

resultatet. 95% konfidensnivå  kommer att innebära att man får samma 

resultat i 95% av fallen(17).  



EXAMENSARBETE: STÖRNINGSFRITT BYGGANDE 

8 
 

 

3.2 Kvalitativ metod 
Ett alternativ till att använda kvantitativ metod är den kvalitativa 

metoden. Den kvalitativa metoden intresserar sig för meningar och 

innebörder (18). 

3.2.1 Intervjuer som kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden bygger på intervjuer av utvalda personer. Dessa 

intervjuer transkriberas och svaren tolkas till resultat. Intervjuerna kan 

utföras antingen i grupp eller enskilt (13). 

En intervjus framgång beror på fyra parter eller betingelser. Det beror på 

intervjuarens sociala egenskaper, dess intervjuskicklighet, dess motivation 

och personens trygghet. Det beror också på den intervjuades sociala 

egenskaper, personens förmåga och villighet att svara samt dess trygghet. 

Den tredje delen intervjun beror på är intervjusituationen. Här är det 

viktigt att tiden och platsen för intervjun är rätt. Påverkan från personer 

runtomkring bör också beaktas. Sista delen intervjun beror på är dess 

innehåll. Här är det viktigt att frågorna inte är för känsliga och att 

svårigheten är på en bra nivå (13). 

Intervjuer kan vara ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. 

Vid en ostrukturerad intervju finns ett känt frågeområde men 

respondenten guidar och följdfrågor kommer utan styrning. Detta kräver 

en van intervjuare. Metoden fungerar vid kvalitativ metod. Den 

semistrukturerade intervjun innehåller skrivna frågor i en färdig ordning. 

Frågorna kan vara fixa eller öppna och det är även möjligt att komma 

tillbaka till en fråga igen. Metoden fungerar i kvalitativ metod och ibland i 

kvantitativ metod, dock med vissa skillnader. Strukturerade intervjuer har 

färdiga frågor som alltid ges i samma ordning. Frågorna har färdiga 

svarsalternativ och svaren fylls i av intervjuaren. Intervjun kan likna en 

enkät och passar en ovan intervjuare. Metoden fungerar bra i kvantitativ 

metod (19).  

3.3 Metoddiskussion 
Att använda sig av enkäter som metod har flera fördelar, men metoden 

har också många brister. Att enkäterna inte är gjorda på riktigt samma sätt 

ger fler brister.  

Fördelen med att använda sig av enkäter är att det är ett lätt sätt att få in 

åsikter från många människor på ett enkelt sätt. Det är även lätt att dra 
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statistiska slutsatser. Detta förutsatt att frågorna som ställs är stängda 

frågor och har givna svarsalternativ.  

Bristen med de enkäter som görs är att man inte kan vara helt säker på att 

de återspeglar verkligheten helt. För att minska felmarginalen har närmare 

400 undersökningar gjorts. En annan brist som tillkommit är att 

undersökningen utfördes både i pappersform på gallerian och via internet. 

Jämför man svaren från dessa ser man dock att resultaten från båda 

enkätformerna är mycket lika, förutom på frågan om informationssätt 

varpå denna frågas resultat delats i två.  

En brist som finns i de enkäter som gjorts är att män bara står för ca 30% 

av de tillfrågade. Detta är en siffra som inte riktigt speglar de besökande 

på gallerian då den siffran ligger på ungefär 48% män och 52% kvinnor 

(20). Här kan man dock se i resultatet från enkäten att män och kvinnor 

svarar ungefär likadant. Därför är denna brist inte avgörande för 

resultatet.  

I min undersökning har jag haft svårt att nå de lite äldre, särskilt de i 

åldern 51–65. Pappersenkäten gjordes först på en tisdag förmiddag, med 

målet att nå de äldre. Här var majoriteten av de svar som kom in från 

människor över 65 år. Enkäten gjordes sedan på en lördag med målet att 

nå barnfamiljer. Även här kom ganska många svar från de över 65. När 

sedan webenkäten gjordes kom majoriteten av svaren från svarande 

mellan 18 och 50 år, så att även här har det funnits svårigheter med att nå 

de lite äldre.  

När pappersenkäterna gjordes så stod jag bredvid för att bistå med hjälp. 

Detta kan ha gjort att några känt sig obekväma och kanske inte vågat 

uttrycka sin åsikt fullt ut. Vid webenkäten fanns dock möjligheten att vara 

helt anonym och därför säga precis vad man tycker, och då resultaten från 

dessa är mycket lika de från pappersenkäterna antas min påverkan på 

resultatet från pappersenkäterna vara minimal.  

De intervjuer som gjort under undersökningens gång har använts mest 

som stöd för enkäterna. Hade man önskat så hade man säkert kunnat få 

mycket mer ut av de intervjuer som gjorts. Att dessa kanske inte nådde sin 

fulla potential beror i mycket på mig som intervjuare, att jag inte är 

tillräckligt duktig på att ställa motfrågor och följdfrågor. En brist kan vara 

att man som intervjuare är tvungen att spela in samtalet, vilket kan göra 

den tillfrågade låst och nervös. 
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4. TEORI 
 

4.1 Parkeringsproblematik 
Uttrycket parkeringsproblematik kan vara svårdefinierat. I Gränbystadens 

fall handlar det om att besökare inte finner parkering där de vill att den 

ska vara alternativt att de tycker att de parkeringar som finns ligger för 

långt bort (21). Utanför gallerian finns ca 1600 parkeringsplatser. Tidigare 

fanns ca 1800 (22), men 200 parkeringar försvann i och med Gränby Entré. 

Detta har Gränbystaden löst genom att förbjuda gallerians personal att 

parkera på gallerians parkeringar. Dessa får istället stå på en tillfällig 

parkering norr om gallerian. Anna Lovéus tror att gallerian har gått 

ungefär plus minus noll på besöksparkeringar (21). 

Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. 9 § punkt 4 anger att en tomt ska 

ordnas så att ”det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning 

finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon” 

(23). Tionde paragrafen i samma kapitel anger att detta även gäller i skälig 

utsträckning om tomten redan är bebyggd.  

Om man ser till det antal parkeringar som krävs för en verksamhet så 

regleras detta genom Uppsala kommuns parkeringsnorm. Här säger 

normen att gallerian borde ha cirka 600 parkeringar med tanke på dess 

storlek och dess placering i Zon II (24). Se bilaga 5 för uträkning.  

4.2 Ljud och buller 
Nationalencyklopedin definierar buller som: ”miljöförsämrande, ofta 

oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för hörseln” (25). Vad 

som upplevs som buller och vad som upplevs som ljud är subjektivt och 

ofta olika från person till person. Upplevelsen av buller beror bland annat 

på ljudets kvalitet, vilken tid på dygnet, hur mycket ljud som är 

runtomkring samt om det kombineras med vibrationer (26). 

Ljudnivån mäts i decibel, förkortat dB. Decibel är en logaritmisk skala där 

en ökning på tre decibel är en fördubbling av ljudnivån och tio decibel en 

tiodubbling av ljudnivån (27). Skalan går från 0 dB, som är det lägsta en 

människa kan uppfatta, ungefär motsvarande en mygga på tre meters 

avstånd, till 194 dB som är den högsta ljudnivå som kan uppträda. Ett 

normalt samtal ligger på ungefär 60 dB. Om ljudnivån överskrider 80 dB 
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dagligen på en arbetsplats ska orsaken utredas och åtgärder ska vidtas 

(28). 

Trots att buller är den miljöstörning som drabbar flest människor så vet 

man inte så mycket om hur det påverkar människan. Man vet att höga 

ljudnivåer kan vara skadligt för hörseln och vara upphov till stress (26). 

Vid Karolinska Institutet i Stockholm har även studier gjorts på bland 

annat flygbuller. Vid dessa studier har man bland annat kommit fram till 

att långvarig exponering kan ge högt blodtryck. Andra studier har även 

visat att vägtrafikbuller kan leda till hjärtinfarkt (29). Buller inverkar också 

på sömndjupet, det har även en väckande effekt.  

4.2.1 Buller vid byggarbetsplatser  
Naturvårdsverket reglerar de riktvärden och råd om buller från 

byggarbetsplatser som finns idag. Se figur 4.1. Då Gränbystadens galleria 

innehåller både arbetslokaler för tyst verksamhet och en vårdcentral bör 

ljudnivåerna i snitt inte ligga över 60 dB intill fasaderna intill 

vårdcentralen och 70 dB intill övriga fasader. Vid enstaka arbeten kortare 

än fem minuter per dag tillåts ljudnivåer som är 10 dB högre (30). För att 

klara dessa krav är det viktigt att planera arbetsplatsen på ett bra sätt. Man 

kan även behöva skärma av vissa delar.  

 

Figur 4.1 Riktvärden för buller från byggplatser.(30) 
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Några av de byggarbeten som ger upphov till stora mängder buller är 

enligt Christer Jansson pålning och sprängning. Dessa moment sker främst 

vid grundläggning (31). Ett annat moment som ger mycket ljud är 

spontning (32). Flera av dessa moment ger även stora mängder vibrationer 

vilket kan öka störningsgraden ytterligare.  

Pålning – Pålning används vid grundläggning för att öka markens 

bärighet innan plattan gjuts. Ofta sker detta när marken är väldigt sank. 

Vid pålning slår man ner avlånga pålar i antingen trä, betong eller stål i 

marken, många gånger hela vägen ner till berggrund (33). Att använda 

betongpålar är den absolut vanligaste metoden vid pålning (34). 

Sprängning – Sprängning sker ofta om man stöter på berg vid 

grundläggning. Vid sprängning av berg borras hål i berget som sedan fylls 

med sprängämnen. Sprängningen gör att berget spricker och att man kan 

sedan kan schakta ur bergmassorna (35). 

Spontning – Syftet med spontning är att göra en byggarbetsplats 

tillgänglig. Detta sker genom att metallspontar slås eller vibreras ner i 

marken. Dessa låser i varandra och håller då vatten och jord på ena sidan 

på plats så att man kan gräva och schakta ur (36). 

4.3 Skräp och damm 
Damm består av små solida partiklar av organiska eller oorganiska 

material. Det har ofta så låg vikt att det svävar fritt i luften korta stunder. 

Normalt finns ca 0,05-1mg/m3 dammpartiklar i luften. När 

dammkoncentrationen går över 3mg/m3 börjar det bli hälsovådligt (37). 

På en byggarbetsplats förekommer damm på många olika ställen. Särskilt 

förekommande är det i samband med betongarbeten, vid sågning och vid 

markarbeten i torrt grus och sand (31). Om man önskar mäta 

dammkoncentrationen i luften kan man låta luft suga genom ett filter med 

hjälp av någon form av pump. Filtret vägs sedan före och efter 

provtagningen. Viktdifferensen delas sedan med mängden luft som sugits 

genom filtret (38). 

Damm som andas in från byggarbetsplatser innehåller både större och 

mindre, finare, partiklar. De större fastnar lätt i näsa och svalg, de mindre 

fastnar huvudsakligen i mindre luftrör och lungblåsor. Dessa kan ge 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stendammslunga (silikos), cancer i 

näsa och bihålor samt allergi och hudbesvär med mera (39). 
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4.4 Ljus 
Ljus har i denna rapport definierats som ljus från byggarbeten som lyser 

upp där det inte ska lysa. I begreppet har även brist på ljus där det borde 

vara ljus tagits med.  

Ljusföroreningar i städer har visat sig ha negativ påverkan på människan. 

Främst på grund av att det stör sömnen och melatoninnivåerna i kroppen. 

Det anses även kunna ha en negativ effekt rent estetiskt (40). 

4.5 Vibrationer 
Vibrationer är svängningsrörelser hos ett fast föremål. Dessa kan vara 

både regelbundna och oregelbundna. Vid byggarbeten förekommer även 

transienta vibrationer, ofta i form av stötar (41). 

Vid byggarbeten förekommer vibrationer som påverkar tredje man främst 

vid pålning, spontning och sprängning (42). Idag finns inga regleringar 

kring hur vibrationer från byggproduktion på tredje man eller 

omkringliggande byggnader ska hanteras. Det är dock vanligt att man 

sätter upp vibrationsmätare på hus i närheten av byggarbetsplatser (31).  

Hur en människa påverkas av och uppfattar vibrationer beror på flera 

saker, främst vilken frekvens vibrationerna har och den fysiska position 

personen befinner sig i (43). 

4.6 Avstängd/Annorlunda färdväg  
Vid byggandet av Gränby Entré har kommunen bland annat behövt 

stänga av Marknadsgatan. Gatan är en av två vägar som går runt gallerian. 

Detta på grund av de värme, vatten och avloppsledningar som ligger i 

vägen och som ska dras till husen (44). Även flera av gång och 

cykelvägarna till gallerian är ändrade.  

För att få gräva i kommunens mark krävs idag ett tillstånd. Innebär 

grävandet att man måste stänga av en eller flera vägar krävs även en 

trafikanordningsplan som redovisar den tillfälliga trafiklösningen (45).  
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5. RESULTAT 
 

5.1 Resultat av enkätstudier med tredje man 
Åsikter om upplevd störning på grund av byggnationerna kring 

Gränbystadens Galleria från tredje man samlades in via en enkät. Enkäten 

har gått att svara på vid två tillfällen i gallerian. Tisdag den 28 mars 2017 

och lördag den 1 april 2017 valdes för att nå så bred målgrupp som 

möjligt. För att få in svar på enkäten har svaren bytts mot lite godis. Totalt 

kom 195 svar in från gallerians besökare.  

För att försöka få in ytterligare enkäter gjordes även en version som gick 

att svara på online. Denna marknadsfördes via Gränbystadens 

Facebooksida och bland de svarande lottades 3 presentkort ut. Totalt kom 

199 svar in från webenkäten. Endast små skillnader i formuleringar fanns 

mellan webenkäten och pappersenkäten.  

Enkäten anses ha hög konfidens och låg felmarginal. För att veta hur 

många svar som behövde komma in från enkäten har SurveyMonkeys 

rekommendationer använts. Populationen i undersökningen är det antal 

unika besökare gallerian har varje år. Då det totala antalet besökare är ca 

nio miljoner, kan antalet unika besökare per år räknas till kategorin 

100 000+. Ett underlag på 384 personsvar skulle i så fall ge en 

konfidensnivå på 95% och en felmarginal på 5% (17). 

I kommande avsnitt redovisas frågorna en efter en med resultat och en 

kort slutsats om svarens betydelse. Fullständig pappers- och webenkät 

finns i bilaga 1 och 2. 

5.1.1 Målgrupp 
Enkätens första två frågor handlar om att utreda vilka som faktiskt svarar 

på enkäten. Detta genom frågor om kön och ålder. I webenkäten lades 

även frågan om hur ofta man besökte gallerian i enkätens första del. Detta 

för att enkäten skulle avslutas för de som svarade att de aldrig besökte 

gallerian.  

Svaren visar att enkäten besvarades av en större del kvinnor än män. De 

visar även på en brist på svarande i åldern 51–65 år. Svar från besökare 

under 18 år sorterades också bort, detta då de inte ingår i den tänkta 

urvalsgruppen.  Vid webenkäten kom åtta svar in från svarare som aldrig 

besökt gallerian.  



RESULTAT 

15 
 

 

Figur 5.1 Fördelning mellan män och kvinnor 

 

Figur 5.2 Åldersfördelning 

5.1.2 Informationsvägar 
Enkätens tredje fråga handlar om på vilka sätt man skulle vilja ha 

information om byggnationerna. Detta för att kunna kartlägga på vilka 

sätt information om störningar bör ske. Om man jämför de svar som 

kommit in via webenkäten och enkäten som utfördes på plats ser man en 

tydlig skillnad. De som svarat online är mer angelägna om att få 

information än de som svarat på pappersenkäten, de har även i snitt 

angett fler sätt de vill ha information på med 2,27 svar per enkät jämfört 

med 1,28 för pappersenkäten.  

De svarsalternativ som fanns var: 

• Gränbystadens app. 

• E-post 

• Informationsutskick till närområde 

• Billboard 
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• Infoblad 

• Gränbystadens Facebooksida 

• Radio/Tv-reklam 

• Granbystaden.se 

• Annat: ________ 

• Vill inte ha någon information. 

Bland de som svarade på pappersenkäten angav 48 av 195 att de inte ville 

ha någon information alls. Denna kategori bland de som svarade på 

webenkäten var endas 6 av 199.  

Resultatet från de som svarat på pappersenkäten visar att de främst vill ha 

information via Gränbystadens app. samt dess hemsida. Många önskar 

även någon form av informationsutskick via posten till närområdet. Bland 

de som svarat på webenkäten var Facebooksidan och Gränbystadens app. 

de starkaste alternativen.  

 

Figur 1.3 Föredragen informationsväg pappersenkät 
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Figur 5.4 Föredragen informationsväg webenkät 

5.1.3 Färdsätt 
Fråga fyra i enkäten handlar om på vilket sätt man tar sig till gallerian. 

Här skiljde sig pappers- och webenkäten från varandra. Pappersenkäten 

frågade om hur den svarande tog sig till gallerian idag och webenkäten 

om hur personen vanligen tar sig till gallerian.  

Denna fråga finns med för att man ska kunna se vilkas färdväg eller vilkas 

parkeringar som behöver prioriteras samt för att kartlägga på vilket sätt 

Gränbystadens besökare tar sig till gallerian. Svaren visar en tydlig 

majoritet för bilkörande medans cykel, gång och buss står för en mindre 

del av besökarnas färdsätt.  
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Figur 5.5 Enkätsvararnas val av transport 

5.1.4 Störningar från byggarbeten 
Fråga nummer fem i enkäten är frågan om i vilken utsträckning man 

påverkas av olika störningar från byggnationerna runt gallerian. I frågan 

fanns sex olika störningar uppradade och den tillfrågade fick ranka dessa 

mellan att man inte störs alls och att man störs i stor utsträckning. Vid 

pappersenkäten fanns även en möjlighet att lämna en kommentar om sina 

svar, något som togs bort vid webenkäten då verktyget inte stödde det. De 

få kommentarer som kom in var dock svårtolkade och irrelevanta och 

stryks därför från resultatet. 

De störningar som besökare upplevt under byggnationerna är 

parkeringsbrist, ljud och buller, skräp och damm, ljus, vibrationer och 

avstängd eller annorlunda färdväg. Störningarna redovisas var för sig. 

Undersökningen visar även tendenser till att kvinnor generellt sett störs 

lite mer än män. Detta ligger dock innanför felmarginalen på fem procent.  

 

5.1.4.1 Parkeringsbrist 

Den första störningen som berördes var parkeringsbrist, eller åtminstone 

upplevelsen av det. Resultaten visar att nästan 70% anser sig störas av den 

parkeringsproblematik som uppkommit. Det är även en förhållandevis 

stor andel som anser sig påverkas i viss eller stor utsträckning. Detta 

resultat gör detta till en av de mest angelägna störningarna att se över och 

försöka lösa. Resultaten går att se i figur 5.6. En jämförelse gjordes även 

mellan de olika färdsätten för att kunna se vilka som anser sig påverkas 

mest. Resultatet visar att de som kör bil till gallerian påverkas mest. 
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Resultatet går att se i figur 5.7. För att återknyta till teorin så har 

Gränbystaden nästan tre gånger fler parkeringsplatser än vad Uppsala 

kommuns parkeringsnorm anger att de bör ha och trots detta så kan man 

se att besökarna anser sig ha svårt att hitta parkeringar.  

 

Figur 5.6 Störningspåverkan från parkeringsproblematik 

 

Figur 5.7 Störningspåverkan från parkeringsproblematik uppdelat på färdsätt 

 

5.1.4.2 Ljud och buller 

Störning nummer två som behandlas är den om ljud och buller. Här visar 
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störs dock, vilket placerar denna störning i mitten prioriteringsmässigt. Då 

upplevelsen av buller är subjektiv och olika från person till person så 

förklarar detta varför vissa inte anser sig påverkas alls medans andra 

påverkas i viss eller stor utsträckning.   

 

Figur 5.8 Störningspåverkan från ljud och buller 

5.1.4.3 Skräp och damm 

Den tredje störningen som togs upp var påverkan från skräp och damm. 

Här visar resultaten att hälften av de tillfrågade stördes av skräp och 

damm från byggarbetena. Majoriteten av de som stördes upplevde att de 

bara stördes lite.  

 

Figur 5.9 Störningspåverkan från skräp och damm 
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5.1.4.4 Ljus 

En av de störningar som undersöks är den från ljus. Denna störning är en 

av de som inte visat sig påverka i så stor utsträckning med endast en 

handfull av de tillfrågade som ansåg att det påverkade i stor utsträckning. 

Detta resultat placerar ljus långt ner på listan om vilka störningar som ska 

prioriteras. 

 

Figur 5.10 Störningspåverkan fån ljus 

 

5.1.4.5 Vibrationer 

Den femte störning som undersökts är den från vibrationer. Likt 

störningar från ljus är det endast en handfull som ansett att detta påverkar 

i stor uträckning. Värt att nämna är dock att vibrationer ofta för med sig 

ljud, varpå denna bör prioriteras högre än ljus.  
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Figur 5.11 Störningspåverkan från vibrationer 

5.1.4.6 Avstängd/Annorlunda färdväg 

Den sista störning som behandlats är den om avstängd eller annorlunda 

färdväg till gallerian. Det är också den som visat sig påverka mest. I 

Gränbystadens fall handlar detta om att man på grund av byggnationerna 

tvingats stänga en av infartsvägarna till gallerian. Likt frågan om 

parkeringsproblematik gjordes även här en uppdelning på val av färdsätt. 

Här visar resultatet att de som kör bil är de som påverkas minst av att 

färdvägarna runt gallerian ändras eller tas bort. Cykel- och gångtrafikanter 

påverkas mest.  

 

Figur 5.12 Störningspåverkan från avstängd eller annorlunda färdväg 
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Figur 5.13 Störningspåverkan från avstängd eller annorlunda färdväg med avseende på valt färdsätt 

 

5.1.4.7 Sammanfattning av fråga fem 

Slår man ihop störningarnas medel i ett och samma diagram så ser det ut 
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Figur 5.14 Jämförelse av de olika störningarna 

5.1.5 Åsikter från besökare 
Enkätens sjätte fråga är en öppen fråga där den svarande själv får ge 

förslag på vad Gränbystaden skulle kunna göra för att minska hur 

byggandet stör personen. Frågan ställdes för att kunna ta del av tankar och 
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Många av de svar som kom in var svar i stil med ”vet inte” eller ”inte 
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• Jag jobbar på gallerian och folk åker inte dit pga. det är lång väg 

från bussen (ute på Vaksalagatan), man vill inte gå eller cykla den 

vägen heller pga. stora maskiner som är överallt speciellt på 

morgonen. Gallerian förlorar massor med pengar och goodwill på 

detta. Ni kunde åtminstone ändra bussen närmare gallerian. 

• Markera gångvägar till centrum tydligare. T ex en vanlig väg har 

tidigare varit norr om Vaksalagatan via rondellen till centrum här 

saknas markering och plan för hur den mycket använda vägen ska 

gestaltas i framtiden. Även gångvägen från Gränbyparken saknar 

vägvisning (man slutar med att hoppa över ett lerigt dike). Som 

närboende och gångare känner man sig som en "andrahandskund" 

medan bilister tas om hand med bomullshandskar. 

• Underlätta på bästa sätt för cyklister, med fina vägar som inte gör 

mig sen och övertydliga skyltar. Speglar vid alla konstiga skarpa 

hörn som finns nu. 

• Gångvägen mellan busshållplatsen (mot city) och Ö entrén, 

framförallt i korsningen med f.d. Krämargatan vid varuintagen är 

oplanerad och det är ofta VÄLDIGT smutsigt i denna korsning. 

Dessutom finns en gatubelysning in asfalterad i mitten på denna 

gångväg vilket gör den mycket opraktisk. Tydligare skyltning i 

gallerian vilken entré som har handikappanpassad färdväg till buss 

vore också ett förslag. I och med att det är olika entréer för olika 

färdriktningar, östra mot stan, södra mot Östhammar. 

• Huvudsakligen störs jag av att inte kunna ta varken den cykelväg 

(från 4h) eller buss+gångväg (från Ritargatan) jag brukar. Jag 

förstår att det inte går att göra så mycket åt i dagsläget men hoppas 

att de gamla vägarna kommer tillbaka. 

 

Städning/Skräp/Damm: 

• Det skulle kunna städas undan lite oftare och bättre utanför 

byggnaden så man slipper få skräp i ögonen och andas in damm. 

• Ge tydlig information om avstängda områden samt se till att 

byggskräp städas upp ordentligt ur miljösynpunkt. 

 

Information: 

• Informera bättre om vad som görs (detaljer om vad som byggs) 

samt mer detaljerade tidsplaner och info om de störande 

momenten. "under 2017" och liknande är ju pinsamt vagt. Man 
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borde ju på några veckor när veta om man pålar, spränger mm. 

Ändrar sig tidsplanen så skicka ut nytt mail/info. 

• Tydlig information om vad som kommer att göras. 

• Informera folket när byggandet kommer sluta så man har något att 

se fram emot. 

• Tycker att det varit hyfsat okej. Tycker att flygblad vid entrén Inte 

är en tokig idé vid dagar med mycket folk. Tyckte det var ganska 

störande när ni stängde av infarten (den närmast Intersport) med 

en bom utan förvarning. Vart lite kaosartat. Men utöver det tycker 

jag ni skött det bra. 

• Ni bjöd på godis när jag var där för några veckor sen, det var 

positivt! Alternativt kaffe, kaka eller liknande. Kanske nån liten 

rabattcheck. 

 

Parkeringar: 

• Bättre infart till parkeringen vid utbyggnationen. Trångt att 

komma in & ut. Lastbilarna ner till bygget använder samma in & 

utfart. 

• Utveckla parkeringen eller använda "parkeringsvakter" som kan 

leda en till närmaste parkeringsplats, särskilt under rusningstider. 

 

Byggrelaterat: 

• Ombyggnationer kommer alltid att påverka, svårt att förminska. 

Men möjligtvis isolera kring byggarbetsplatsen så mycket det går. 

Både ljudisolera och begränsa insynen. 

• Bygga på vardagarna mellan kl.: 06:00 - 17:00 

• Ta färre etapper i taget för att inte behöva stänga av en hel sektion 

för parkeringsplatser väldigt trångt på helgerna och minskad 

framkomlighet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att många av förslagen handlar om att 

cykel- och gångvägarna till och från gallerian behöver förbättras, skyltas 

och ses över. Även vägen till och från bussen bör ses över. Flera tycker 

även att informationen borde bli bättre. Några tycker att städningen runt 

bygget behöver bli bättre och att man borde skärma av det mer från 

omvärlden.   
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5.1.6 Besöksfrekvens 
Enkätens sista fråga undersöker hur ofta man besöker gallerian. Denna 

fråga hamnar som nummer två i webenkäten. Syftet från början var att 

kunna försöka att kartlägga de som besöker gallerian ofta och sedan 

värdera deras åsikter högre på något sätt. Detta visade sig vara svårare än 

väntat, varpå denna frågas resultat stryks.  

5.2 Resultat av intervju med marknadsansvarig 
En intervju utfördes den 10 april 2017 med Anna Lovéus. Anna är 

marknadsansvarig för Gränbystaden. Hon har jobbat på Gränbystaden 

sedan mars 2016. Först som marknadsassistent och senare som 

marknadsansvarig.  

På frågan om vilka störningar hon tror påverkar besökarna mest svarar 

Anna att de psykiskt påverkas mest av att det är mindre parkeringar, trots 

att så inte är fallet. Rent fysiskt tror hon att det är de som går och cyklar 

från Årsta och Salabacke som påverkas mest. Hon berättar även om att 

hon tror att besökare tvingas tänka om efter att Marknadsgatan stängdes 

av och att det kan upplevas som en störning.  

När det gäller klagomål från besökare uppger hon att de inte fått några 

direkta klagomål via telefon eller mail. Dock har enstaka kommentarer 

kommit in på Gränbystadens Facebooksida. 

Gränbystaden har jobbat aktivt med att minska upplevelsen av de 

störningar som har uppkommit främst genom skyltning runt gallerian och 

byggarbetsplatsen. Denna skyltning har berättat om vad som händer och 

även innehållit positiva budskap med syftet att dämpa den negativa 

upplevelsen av byggnationerna. Under intervjun framkommer även att de 

använt sig av sociala medier såsom Facebook och Instagram och 

lokaltidningen för att berätta vad som görs. De använder även sina egna 

digitala kanaler i form av hemsida, skärmar i gallerian samt värdar och 

värdinnor i gallerian.  

Anna tycker att det är viktigt att man inte har så mycket information om 

negativa saker som händer utan att man snarare fokuserar på visionen och 

att slutresultatet blir något roligt och positivt. Det är också viktigt att inte 

gå ut med information för ofta heller, detta för att inte ge ett intryck av att 

det är jobbigt att åka till gallerian.  

Som entreprenör i och runt gallerian finns specifika regler för hur hänsyn 

ska tas till besökare. Bland annat finns en regel om att man inte får ha 

störande arbeten mellan 10 på förmiddagen och åtta på kvällen. Anna 
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lyfter dock fram att byggnationernas tajta scheman ibland tvingar dem att 

tumma på reglerna och att det då gäller att ha en bra dialog med 

entreprenören. ”Jag förstår att de vill ha det smidigt, de förstår att jag vill 

ha det snyggt” avslutar Anna.  

5.3 Resultat av intervju med affärschef TL-bygg 
Den 29 mars 2017 utfördes en intervju med Christer Jansson, affärschef för 

TL-bygg. Han är övergripande ansvarig för byggandet av Gränby Entré 

från TL-byggs sida.  

På frågan om vad han anser är en störning på tredje man svarar Christer 

att en störning är något som innebär att besökare drabbas av 

byggnationerna. Detta genom att bygget till exempel skulle göra gallerian 

otillgänglig eller att det skulle utsätta besökarna för fara.  

Christer anser att trafikomläggningar och buller är de störningar som är de 

största problemen. Med trafikomläggningar anser han att man borde ligga 

längre fram i planeringen än vad man gör idag. Buller försöker de 

begränsa genom att lägga de bullriga aktiviteterna innan gallerian öppnar. 

De har även satt upp bullerplank och insynsskydd runt byggnationen.  

Han berättar också att de inte haft mer än enstaka klagomål från tredje 

man. Bland annat så felriktades en strålkastare så att den lös rakt mot ett 

bostadshus. De har även haft en containergång från en av gallerians 

entréer. I denna har belysningen inte fungerat vid enstaka tillfällen 
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från enkäterna som gjordes med 

besökare och online samt intervjuerna med marknadsansvarig och 

affärschef. Den analyserar även fördelar och nackdelar med vald metod. 

6.1 Störningar 
Undersökningen visar att människor över lag är olika känsliga för 

störningar från byggarbetsplatser. Även om få av störningarna riskerar att 

skada eller påverka tredje man permanent är de likväl störande just för 

stunden och tas inte dessa på allvar riskerar man att besökaren åker någon 

annanstans nästa gång personen vill handla.  

Studien visar att annorlunda och avstängda färdvägar samt 

parkeringsbrist är de problem som är som överlägset påverkar mest. 

Också vid dessa störningar kan man se att människor anser sig påverkas 

olika mycket av det. Detta beror antagligen på att upplevelsen är subjektiv 

och därför svår att mäta. Om man ser till de svar som kommit in på fråga 

sex på enkäten verkar de som cyklar eller går till gallerian vara extra 

utsatta. Detta återspeglas också i intervjun med Anna Lovéus samt i de 

jämförelser som gjorts mellan de olika färdsättens representanter. Här kan 

man välja att se att de som inte tar sig hit med bil är i minoritet, vilket de 

faktiskt är, och att deras problem därför inte är lika viktigt som att hitta 

parkeringar till de som tar sig hit med bil. Där tror jag dock att om man 

gör detta så kommer de andelen som tar sig till gallerian med bil öka ännu 

mer och att man då får ännu mer problem med sina parkeringar. 

Prioriteten borde istället ligga på att få de som kan cykla eller gå istället för 

att åka bil att göra det.  

Undersökningen visar att det är ungefär 75 procent av de tillfrågade som 

brukar ta bilen till Gränbystaden. Detta resultat kan vara lite i överkant 

om man jämför med verkligheten. Detta då undersökningen i gallerian 

utfördes vid den entré som ligger i anslutning till den mest trafikerade 

parkeringen. 

Ljud och vibrationer är två störningar som hänger tätt ihop. Detta då det 

visat sig att moment som ger den ena ofta ger den andra också. Dessa 

resultat hade kunnat sett annorlunda ut om undersökningar skett i ett 

annat skede av byggprocessen. Då byggnationerna är stora och går i flera 

etapper är det naturligt att dessa störningar uppkommer i större 

utsträckning flera gånger. Hade undersökningarna istället gjorts i 

byggnationernas slutskede så hade den upplevda störningen antagligen 

varit mindre. 
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En av de störningar som något förvånande visade sig har stor påverkan på 

besökarna var skräp och damm. Här tror jag att resultaten hade varit 

annorlunda om undersökningen hade gjorts vid en annan tidpunkt. Vid 

undersökningens utförande hade inte gatorna och parkeringen utanför 

gallerian sopats efter vintern. Det hade också varit en vår utan särskilt 

mycket nederbörd och en av dagarna som undersökningen utfördes i 

gallerian var blåsig, vilket troligen gjorde att man upplevde läget som 

sämre än vad det egentligen var. Fritextsvaren visar dock att det upplevs 

som att det är skräpigt i och runt byggarbetsplatsen.  

Ljus är den störning som visat sig ha minst påverkan av alla. Här 

upplevdes även att många av de tillfrågade inte ens är säkra på hur det 

skulle kunna störa personen. Kortfattat kan man säga att det viktigaste är 

att rikta ljuset mot byggarbetsplatsen och inte från den. Det är också 

viktigt att ha belysning på rätt ställen. 

6.2 Kommunikation 
Enkäten visar på vikten av att kommunicera ut vad man gör under ett 

byggarbete. Här spretar dock resultaten mellan de som svarat på 

webenkäten och pappersenkäten. Webenkätens tillfrågade ville ha 

information i mycket större omfattning och kunde också tänka sig att få 

det på fler sätt.  

Dessa skillnader mellan de två svarsgrupperna tror jag beror på att de som 

svarat online har fått enkäten marknadsförd till sig via Gränbystadens 

Facebooksida. Sidan kräver att du aktivt går in och följer denna, varpå de 

som nås faktiskt är sådana som vill ha information om gallerian i 

allmänhet. 

De resultat som kommit in via pappersenkäten tror jag speglar den 

genomsnittliga besökaren bättre än de vid webenkäten. Detta även om 

resultaten skulle kräva fler svarande för att ligga inom vald felmarginal 

och konfidensnivå. Dessa resultat visar även att en betydande del av de 

tillfrågade inte önskar att få någon information alls.  

Generellt sätt kan man se att sociala medier och Gränbystadens hemsida är 

att föredra. Detta då dessa önskas av många och får anses förhållandevis 

billiga. Här tror jag dock att det finns en risk i att man missar de som är 

lite äldre. Därför bör även eventuella informationsutskick och infoblad 

övervägas.  
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7. SLUTSATS 
Enkäten visar att parkeringsproblematik och ändrade färdvägar till och 

från gallerian är de två största problemen till följd av byggnationerna. 

Frisvaren visar på extra stora problem för de med cykel eller de som går. 

Det upplevs även som att antalet parkeringar minskat på grund av 

byggnationerna när sanningen är att besöksparkeringarna är lika många 

på grund av att personalen fått ny parkering norr om gallerian. Då 

gallerian ligger på nästan 3 gånger gällande parkeringsnorm räcker de 

parkeringar som finns nästan alltid till, problemet ligger bara i att de 

antagligen inte ligger på rätt plats. Problemet med ändrade färdvägar 

kommer i detta fall att lösa sig själv då vägarbetet som orsakat problemet 

bara pågår under en viss tid.  

Näst viktigast att ta hänsyn till är skräp och damm runt 

byggarbetsplatsen. Då besökare bara kommer att utsättas för damm från 

byggarbetsplatsen kommer detta inte att ha några hälsomässiga 

konsekvenser. Man bör därför fokusera på det estetiska då enkäten visar 

att det generellt upplevs som stökigt kring byggarbetsplatsen.  

Enkäten visar också att ljud/buller och vibrationer bara påverkar på en 

måttlig nivå, dock kan förekomsten av dessa tillsammans öka på 

upplevelsen av störningen. Då Gränby vårdcentral flyttar in i det första 

bostadshuset och därmed kommer att hamna närmare byggarbetsplatsen 

än tidigare skärps ljudkraven ytterligare, något som kan innebära problem 

för den fortsatta byggnationen, dock så bör de mest bullriga och 

vibrationsskapande arbetsmomenten vara avklarade vid denna tidpunkt. 

Ljus har en mindre påverkan på de som besöker gallerian. Däremot 

framkom i intervjun med Christer Jansson att boende runt bygget kan 

påverkas om strålkastare riktas på ett olämpligt sätt, till exempel så att de 

lyser in i fönster.  

Analysen visar på vikten av att bra information, här är det viktigt att man 

använder olika sorters informationskanaler, detta för att nå en så bred 

publik som möjligt. Av undersökningen kan man ana att acceptansen för 

störningar ökar om informationen kring dessa är god.  

7.1 Rekommendationer till Atrium Ljungberg 
Dessa rekommendationer gäller främst för byggnationerna kring 

Gränbystadens galleria, men är mycket även applicerbara på andra 

byggprojekt. Rekommendationerna baseras på enkätsvaren, diskussionen 

samt teorin i början av rapporten.  
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1. Jobba aktivt med löpande information kring byggnationerna. Använd 

sociala medier.  

2. Säkerställ att personal från bygget inte använder kundparkeringarna 

om inte absolut nödvändigt.  

3. Skicka ut information till de boende i närområdet inför större 

ändringar, till exempel vägavstängningar. 

4. Prioritera cyklister och gående och säkerställ att de cykelvägar som 

försvinner ersätts av andra som går åt samma håll.  

5. Fortsätt begränsa bullriga arbeten till vissa tider på dygnet.  

6. Skapa rutiner för tillsyn runt byggnationerna. Säkerställ att 

byggnationerna inte ger ett skräpigt och smutsigt intryck.  

 

7.2 Fortsatta studier 
Denna rapport har haft som syfte att undersöka hur byggnationer 

påverkar Gränbystadens kunder. Dessa är dock bara en av tre kategorier 

som påverkas av byggnationerna. De andra två är de som bor kring 

byggarbetsplatsen och de som hyr lokaler och driver butiker i gallerian.  

Mitt förslag på fortsatta studier är att undersöka hur byggnationerna 

påverkar närboende samt hur byggnationerna påverkar handeln. Det 

första skulle kunna undersökas av en blivande byggnadsingenjör medans 

det andra kanske passar bättre att skrivas av en ekonom eller någon som 

läser handel eller marknadsföring.   
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Bilaga 3 – Intervju med Anna Lovéus 
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1. Beskriv din roll inom Gränbystaden, hur länge du jobbat där, vad dina 

arbetsuppgifter främst består i.  

2. Vilka störningar tror du påverkar kunderna mest? 

3. Har det inkommit klagomål på grund av störningar från byggarbeten? 

4. Vad har ni gjort för att minska de störningar som blivit pga. 

byggnationerna? 

Parkering, buller, ljus, vibrationer, skräp/damm och avstängd färdväg 

5. På vilket sätt kan ni påverka vad byggarbetarna gör? Vilka moment 

som görs när osv? 

6. Hur upplever du att samarbetet med TL fungerat? 

7. Hur viktigt tycker ni att det är att gå ut med information och 

byggnationerna? 

8. Vad informeras besökarna generellt om vid byggnationer? 

9. Hur har informationen sett ut vid just detta projekt? 

10. Vilka svårigheter har ni upplevt med att nå ut med informationen?  

11. Vilka informationskanaler har använts? 

12. Vilken feedback har ni fått från besökare angående det som gjorts?  

13. Finns det något som ni kunde gjort bättre så här i efterhand? 
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Bilaga 4 – Intervju med Christer Jansson 
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Bilaga 4 – Intervju med Christer Jansson 
 

1. Berätta lite om dig själv 

2. Beskriv din roll inom TL-bygg, hur länge du jobbat där, vad dina 

arbetsuppgifter främst består i 

3. Vad skulle du säga är en störning på tredje man? 

4. Hur jobbar ni på TL-bygg med att förebygga störningar? 

5. Vilka av dessa störningar ser ni som ett problem för tredje man? 

(Parkeringsbrist, Buller/ljud, Skräp/damm, ljus, vibrationer, 

trafikomläggningar) 

6. Har ni fått några synpunkter/klagomål från tredje man gällande något 

av detta och hur har ni i så fall löst det? 

 

7. Vilka arbetsmoment ger upphov till höga nivåer av buller enligt dig? 

8. På vilka sätt tas buller upp vid planeringen av bygget? 

9. Schemaläggs bullriga aktiviteter till vissa delar av dagarna? 

 

10. Vilka arbetsmoment ger upphov till höga nivåer av vibrationer enligt 

dig? 

11. På vilka sätt tas vibrationer upp vid planeringen av bygget? 

 

12. Vilka arbetsmoment ger upphov till stora mängder damm? 

(Luftpartiklar) 

13. På vilka sätt tas damm upp vid planeringen av bygget? 

 

14. På vilket sätt tror du att ljus från byggarbetsplatserna kan störa tredje 

man? 

15. Vad gör ni för att minska denna störning? 

 

16. Trafikomläggningar och parkeringsbrist är störningar som också dykt 

upp, vad kan ni göra åt det? 
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Bilaga 5 – Parkeringsuträkning 
Gränbystaden ligger i Zon II. 

 

Total BTA: 45 000 m2 

- Handel: 39 500 m2 

- Handel livsmedel: 5 500 m2 

Personalparkering: 3 x 45 =135 st. 

Besöksparkering: 9 x 39,5 + 20 x 5,5 = 465 st. 

Totalt: 600 st. 

 


