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FÖRHANDLINGSORDNING i mål M 598-17 (preliminär) 

Huvudförhandling och syn i mål om tillstånd till bortledande av grundvatten med 

anledning av anläggande och drift av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden m.m. 

 

Tid: Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 09.30, med fortsättning den 

7- 8 februari och 13-14 februari (och reservdagar den 15, 20-21 

och 23 februari) 

 

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm 

 

Rätten:  Rådmannen Inge Karlström (ordförande), tekniska rådet Annika 

Billstein Andersson samt de sakkunniga ledamöterna [**] och 

[**] 

 

Protokollförare: Domstolshandläggaren Sebastian Widmark 

 

Sökande:   Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana  

 

Ombud:  Advokaterna Felicia Ullerstam och Philip Herrström 

 
 

 

Dag 1 – den 6 februari 2018 (kl. [**]) 

1. Presentation av domstolen. Närvarande antecknas. 

2. Fråga om hinder mot huvudförhandling.  

3. Genomgång av förhandlingsordningen. Praktiska frågor. 

4. Ordföranden redogör kortfattat för målets handläggning 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

5. Sökanden framställer sina yrkanden (tidsåtgång ca 10 min) 

6. Ordföranden redogör kortfattat för remissmyndigheters och motparters 

principiella inställning till sökandens yrkanden (tidsåtgång ca 10 min) 
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ANSÖKAN 

Eventuella frågor, kommentarer, yrkanden m.m. från remissmyndigheter och 

motparter presenteras efter sökandens redovisning under respektive avsnitt 7-17 

 

7. Översiktlig orientering (tidsåtgång ca 0,5 tim) 

 Stockholmsförhandlingen och SLL:s uppdrag 

 Den planerade utbyggnaden av tunnelbanan  

 Tidsplan för projektet 

 Ansökans omfattning, prövningens avgränsning, nollalternativet 

 

8. Lokalisering; omgivningar m.m. (tidsåtgång ca 1 tim) 

 Gul linje, den planerade tunnelbanesträckningen, tidsplan för utbyggnad 

 Samråd och lokaliseringsutredning 

 Omgivningsförhållanden (mark, natur- och kulturvärden, bebyggelse, friluftsliv, 

riksintressen) 

 Planförhållanden, berörda fastigheter, influensområde, avgränsning av 

sakägarkretsen 

 

9. Planerad verksamhet m.m. (tidsåtgång ca 1-2 tim) 

 Byggtid och drifttid, förslag till villkor 2 

 Planerad anläggning 

 Byggnation av anläggningen (spår, arbetstunnlar, servicetunnlar, sprängning, 

hantering av bergmassor, transporter) 

 Vattenhantering (planerade vattenanläggningar, bortledande av grundvatten, 

hantering av dagvatten och spillvatten) 

 Planerade skyddsåtgärder  

 Anläggningen i drift 

 

Dag 2 - den 7 februari 2018 (kl. [**]) 

10. Påverkan på grundvattenförhållanden (tidsåtgång ca 2-3 tim) 

 Metodik för utredningar av grundvattenförhållanden och påverkan 

 Beskrivning av fältundersökningar 
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 Beskrivning av grundvattenförhållanden och utförda utredningar 

 Utförda beräkningar av sättningar, inläckage och grundvattenpåverkan 

 Känsliga objekt och förväntad påverkan 

 Planerade kontroller och skyddsåtgärder (tätning, infiltration, uppföljning av 

energibrunnar) 

 Grundvattenkvalitet 

 Arbetstid, tid för anmälan av oförutsedd skada 

 Förslag till villkor 3 och 4, förslag till prövotidsförfarande U1 samt provisorisk 

föreskrift P1 

 

11. Utsläpp till vatten (tidsåtgång ca 1 tim) 

 Byggtiden: utsläppspunkter, innehåll i utsläppt vatten, planerade skyddsåtgärder 

 Drifttiden: utsläppspunkter, innehåll i utsläppt vatten, planerade skyddsåtgärder 

 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

 Förslag till villkor 7 och 8 samt delegation D1 

 

Dag 3 – den 8 februari 2018 (kl. [**]) 

Syn (tidsåtgång ca 4 tim) 

 

Dag 4 - den 13 februari 2018 (kl. [**]) 

12. Buller (tidsåtgång ca 1-2 tim) 

 Bullerkällor, typer och nivåer av buller, skyddsåtgärder och åtgärdsplan samt 

kontrollprogram avseende buller 

 Förslag till villkor 5 

 

13. Vibrationer (tidsåtgång ca 1 tim) 

 Arbetsmetodik för vibrationer, möjliga skadeobjekt, kontroll- och 

skyddsåtgärder samt åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader 

 Förslag till villkor 6 

 

14. Kemikalier (tidsåtgång ca 0,5 tim) 

 Användning och hantering av kemikalier 
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 Förslag till villkor 9 

 

15. Övriga villkorsfrågor (tidsåtgång ca 0,5 tim) 

 Förslag till villkor 1 m.fl.  

 

Dag 5 - den 14 februari 2018 (kl. [**]) 

16. Sammanfattning av miljökonsekvenserna (tidsåtgång ca 0,5 tim) 

17. Tillåtlighetsfrågor; verkställighetsförordnande (tidsåtgång ca 0,5 tim) 

18. Eventuella kvarstående frågor och synpunkter från närvarande remissmyndigheter 

och motparter (tidsåtgång ca 1 tim) 

19. Ordföranden redogör för yttranden från ej närvarande remissmyndigheter och 

motparter 

20. Sökandens bemötande 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

21. Eventuella slutanföranden 

22. Prövningsavgiften; sökandens synpunkter 

23. Eventuella yrkande om ersättning för rättegångskostnader 

24. Avslutning. Tid för dom eller beslut 

 

 


