Miljöprövning för
tunnelbana från Akalla till
Barkarby station
Bilaga 10
Konsoliderad version av villkorsförslag

Konsoliderad version av villkorsförslag, 2017-06-19
1.

Villkorsförslag

1.1

Slutliga villkor

Allmänt villkor
1.

Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad SLL angett
eller åtagit sig i målet, såvida inte annat framgår av domen.

Mindre ändring av anläggning eller verksamhet får utföras efter godkännande av
tillsynsmyndigheten. Som förutsättning för sådant godkännande ska gälla att
ändringen inte bedöms medföra ökad störning till omgivningen.
Vad som avses med byggtid och drifttid
2.

Med byggtid avses tiden från och med tidpunkten då den tillståndsgivna
grundvattenbortledningen påbörjas till och med tidpunkten för godkänd
slutbesiktning av tunnelanläggningen. SLL ska underrätta mark- och
miljödomstolen och tillsynsmyndigheten om när godkänd slutbesiktning föreligger.
Med drifttid avses tiden efter byggtidens utgång.

Kontrollprogram för grundvatten
3.

SLL ska senast tre (3) månader innan den tillståndsgivna bortledningen av
grundvatten påbörjas till tillsynsmyndigheten inge kontrollprogram för
vattenverksamheten. Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får i samråd med
tillsynsmyndigheten justeras allteftersom verksamheten fortskrider.’

Infiltration
4.

SLL ska i syfte att undvika eller minska risken för skada på grund av
grundvattenbortledningen infiltrera vatten i jord eller i berg eller i övrigt vidta de
åtgärder som erfordras för att uppnå detta syfte.
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Buller
5.1.

Buller från anläggningsarbeten för tunnelbanan ska under byggtiden begränsas så att
den ekvivalenta ljudnivån inomhus, på grund av arbetena, som riktvärde inte
överstiger


45 dB(A) i bostäder, vårdlokaler och skolor helgfri måndag-fredag
kl. 07:00-22:00.



35 dB(A) i bostäder och vårdlokaler lördag, söndag och helgdag
kl. 07:00-19:00.



30 dB(A) i bostäder och vårdlokaler lördag, söndag och helgdag
kl. 19:00-22:00.


5.2.

30 dB(A) i bostäder och vårdlokaler alla dagar kl. 22:00-07:00

Från värdena i punkten 5.1 ovan får avsteg göras enligt följande:
Arbeten som medför luftburet buller som överskrider riktvärdena i punkten
5.1 får i samråd med tillsynsmyndigheten ske helgfri måndag-fredag
kl. 07:00-19:00.
Arbeten som medför stomljud som riskerar att överskrida riktvärdena i
punkten 5.1 får ske helgfri måndag-fredag kl. 07:00-22:00, förutsatt att
åtgärder vidtas enligt punkterna 5.3 och 5.4 nedan.
Andra avvikelser från riktvärdena i punkten 5.1 får, om det finns särskilda
skäl, ske efter tillsynsmyndighetens godkännande.

5.3.

Riskeras överskridande av riktvärdena inomhus under fem dagar i följd eller mer än
fem dagar under en tiodagarsperiod, ska möjlighet till tillfällig vistelse, alternativt
tillfälligt boende, erbjudas. Erbjudandet ska meddelas berörda i god tid innan det
aktuella arbetet påbörjas, om möjligt senast tre veckor i förväg. För personer med
särskilda behov kan erbjudande ske även i andra fall.

5.4.

SLL ska vidta de ytterligare förberedelsearbeten, försiktighetsmått och åtgärder som
följer av åtgärdsplan för buller och stomljud.
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5.5.

SLL ska senast tre (3) månader innan den tillståndsgivna vattenverksamheten, eller
den till vattenverksamheten relaterade byggverksamheten, påbörjas till
tillsynsmyndigheten inge kontrollprogram avseende buller och stomljud under
byggtiden, vilket ska upprättas med utgångspunkt från åtgärdsplan för buller och
stomljud. Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får i samråd med
tillsynsmyndigheten justeras allteftersom verksamheten fortskrider.

Vibrationer
6.

SLL ska vid vibrationsalstrande arbeten under byggtiden tillämpa Svensk Standard
SS 460 48 66:2011 – Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade
vibrationer i byggnader, inom upprättat inventeringsområde. Innan sprängning sker
ska närboende som så önskar informeras per telefon.

Utsläpp till vatten
7.

Länshållningsvatten ska under byggtiden efter lokal rening avledas till det
kommunala spillvattennätet eller till mark- eller vattenområde. Avledningen ska ske
i samråd med VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten och i enlighet med för
verksamheten gällande kontrollprogram.

8.

SLL ska senast tre (3) månader innan den tillståndsgivna vattenverksamheten, eller
den till vattenverksamheten relaterade byggverksamheten, påbörjas till
tillsynsmyndigheten inge kontrollprogram avseende utsläpp till vatten.
Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får i samråd med berörd
tillsynsmyndighet justeras allteftersom verksamheten fortskrider.

Kemikalier
9.

Kemiska produkter ska förvaras och hanteras så att risken för förorening av mark
och vatten minimeras.

1.2

Prövotidsförfarande

U1.

SLL föreslår att avgörandet av slutliga villkor avseende inläckande grundvatten
skjuts upp under en prövotid motsvarande byggtiden. Under prövotiden ska SLL
närmare utreda inläckaget av grundvatten under drifttiden och förutsättningarna för
vidtagande av ytterligare åtgärder för begränsning av inläckaget. Resultatet av
utredningarna samt förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- och
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miljödomstolen senast ett år efter utgången av prövotiden. Under prövotiden och till
dess annat bestäms ska följande provisoriska föreskrift gälla.
P1.

SLL ska driva tunnelanläggningen och utföra tätningsåtgärder så att flödet av det till
tunnelanläggningen inläckande grundvattnet inte överstiger 520 liter per minut som
rullande 12-månadersvärde och riktvärde.
I flödena inräknas under byggtiden inte det grundvatten som kan komma att ledas
bort i enlighet med yrkande 1(b).

1.3

Delegation

D1.

Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt vederbörlig tillsynsmyndighet att meddela villkor och föreskrifter om
försiktighetsmått avseende kvaliteten på länshållningsvatten och dränvatten som ska
släppas ut till recipient.

