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Christian Berner Tech Trade AB (publ) levererar vibrationsdämpning till projektet 

Hagastaden i Stockholm  

Christian Berner Tech Trade AB har fått uppdraget att leverera vibrationsdämpande material till den 

nya järnvägstunnel som ska byggas i anslutning till Stockholms nya stadsdel Hagastaden. Ordervärdet 

för Christian Berners del bedöms till 6,9 MSEK och förväntas levereras under första kvartalet 2018. 

Hagastaden byggs ovanpå en avancerad 

överdäckning och intunnling av E4:an och 

industrijärnvägen till Värtahamnen. 

Züblin Scandinavia ansvarar för att bygga 

den nya järnvägstunneln för 

industrijärnvägen till Värtahamnen, där 

Christian Berner kommer bistå med att 

leverera vibrationsdämpande material 

som uppfyller högt ställda krav.   

– Eftersom järnvägen ligger direkt under 

bostäder så behöver man en god 

vibrationsisolering för att garantera att 

man uppfyller Boverkets krav. Då man 

även ska bygga höghus i trä i Hagastaden 

blir kravet ännu högre eftersom de lätta konstruktionerna är extra känsliga för vibrationer, 

berättar Johan Westerlund, teknisk säljare på Christian Berner AB. 

Leveransen består av ca 13000 m2 ballastmattor tillverkade av Sylodyn. Materialet förväntas 

sänka vibrationsnivåerna med minst 24 dB. 

– Christian Berner har en professionell organisation och vi ser fram emot samarbetet på projektet 

i Hagastaden, säger Andreas Carlsson, arbetschef på Züblin Scandinavia AB. 

År 2025 står Hagastaden färdig – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts. Området 

sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och 

Karolinska Institutet. Det nya sjukhuset tar emot de första patienterna 2016. De första 

bostäderna är klara för inflyttning 2017. 

För ytterligare information kontakta: 

Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, 

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, tel +46 (0) 31-336 69 10 

 

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni, 2017 kl. 08:00 CET. 

 

Stockholms nya stadsdel Hagastaden 

 

 

 


