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DOMSLUT 

 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen ger Stockholms läns landsting, Förvaltningen för 

utbyggd tunnelbana, (SLL) tillstånd enligt miljöbalken att 

 för utbyggnad av tunnelbana leda bort allt det i arbetstunnlar, servicetunnlar, 

tvärtunnlar, spårtunnlar, stationer och uppgångar samt till dessa tillhörande 

anläggningar inläckande grundvatten, 

 under byggtiden leda bort allt grundvatten från öppna schakt i jord, 

redovisade på ”Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning 

sker under byggtiden” (se figur 1b, avsnitt 3.2.1 i denna dom), 

 inom redovisat influensområde vid behov infiltrera vatten i jord eller  

i berg för att upprätthålla godtagbara grundvattennivåer, samt 

 utföra och bibehålla anläggningar för samtliga dessa åtgärder liksom att  

i förekommande fall få riva ut tillfälliga anläggningar. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Mark- och miljödomstolen godkänner den upprättade 

miljökonsekvensbeskrivningen med successivt gjorda kompletteringar. 
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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. 

 

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 i samråd med Trafikverket och tillsynsmyndigheten ta fram ett 

kontrollprogram för verksamheten, vilket ska ges in till tillsynsmyndigheten  

senast tre (3) månader innan den tillståndsgivna bortledningen av grundvatten 

påbörjas. Kontrollprogrammet ska avse hela influensområdet för grundvatten  

(se figur 1a, avsnitt 3.2.1 i denna dom).  

 

SLL ska i kontrollprogrammet redovisa åtgärdsnivåer för sättningskänslig mark  

och/eller grundvattenkänsliga byggnader eller andra grundvattenberoende 

anläggningar. 

 

Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får i samråd med tillsynsmyndigheten 

justeras allteftersom verksamheten fortskrider. 

 

Kontrollprogrammet ska, i de delar det avser verksamhet inom det område  

där influensområdena för SLL vattenverksamhet respektive Trafikverkets 

vattenverksamhet i projektet Förbifart Stockholm överlappar varandra,  

godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

Kontroll inom ramen för kontrollprogrammet ska ske minst t.o.m. utgången  

av tiden för oförutsedd skada. 

 

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. 

 

Infiltrationsanläggningar ska utformas och funktionsprovas innan 

vattenbortledningen får påbörjas från berört grundvattenmagasin.  
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Om i kontrollprogrammet ansatta åtgärdsnivåer underskrids ska infiltration av 

vatten påbörjas omgående från det mättillfälle när underskridandet av åtgärdsnivån 

uppmättes första gången. 

 

Luftburet buller  

5.1. Luftburet buller från anläggningsarbeten för tunnelbanan ska under byggtiden 

begränsas så att ekvivalenta ljudnivån på grund av arbetena, som riktvärde, inte 

överstiger värdena i nedanstående tabeller. Med riktvärde avses ett värde som,  

om det överskrids, medför en skyldighet att vidta åtgärder så att villkoret hålls. 

 

Värdena i denna punkt 5.1 gäller inte de som erhållit skriftligt erbjudande  

från SLL om tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse när andra skyddsåtgärder 

inte kan anses tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga. 

 

Ekvivalent ljudnivå, luftburet buller 
Bostäder för permanent boende och fritidshus, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Bostäder för permanent boende och fritidshus, inomhus (bostadsrum) 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

Vårdlokaler, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

Undervisningslokaler, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

60 dBA - - - - 

Undervisningslokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

40 dBA - - - - 

Arbetslokaler för tyst verksamhet, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

70 dBA - - - - 

Arbetslokaler för tyst verksamhet, inomhus 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA - - - - 

 

Maximal momentan ljudnivå, luftburet buller 
Bostäder för permanent boende och fritidshus, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

- - - - 70 dBA 

Bostäder för permanent boende och fritidshus, inomhus (bostadsrum) 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

- - - - 45 dBA 

Vårdlokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

- - - - 45 dBA 
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5.2. 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. 

Andra avvikelser från riktvärdena i punkten 5.1 får, om det finns särskilda skäl, ske 

efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

Stomljud  

5.3 Stomljud från anläggningsarbeten för tunnelbanan ska under byggtiden 

begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus på grund av arbetena, som 

riktvärde, inte överstiger värdena i nedanstående tabell. Med riktvärde avses ett 

värde som, om det överskrids, medför en skyldighet att vidta åtgärder så att 

villkoret hålls.  

 

Värdena i denna punkt 5.3 gäller inte de som erhållit skriftligt erbjudande  

från SLL om tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse. 

 

Ekvivalent ljudnivå, stomljud 
Bostäder för permanent boende och fritidshus, inomhus (bostadsrum) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA 40 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA* 

Vårdlokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA 40 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

Undervisningslokaler inomhus 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

40 dBA - - - - 

 

*För bostäder gäller dessutom maximal momentan ljudnivå om 45 dBA som riktvärde  

samtliga nätter kl. 22-07. 

 

5.4. Arbeten som medför stomljud som riskerar att överskrida riktvärdena  

i punkten 5.3 får, i samråd med tillsynsmyndigheten, ske helgfri måndag-fredag  

kl. 07:00-22:00, förutsatt att åtgärder vidtas enligt punkterna 5.5 och 5.6 nedan. 

Andra avvikelser från riktvärdena i punkten 5.3 får, om det finns särskilda skäl,  

ske efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

Tillfällig vistelse m.m. 

5.5. Riskeras överskridande av riktvärdena för luftburet buller eller stomljud under 

fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, ska möjlighet  

till tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse, erbjudas avseende kategorierna 

bostäder, vårdlokaler respektive undervisningslokaler. Erbjudandet ska meddelas 

berörda i god tid innan det aktuella arbetet påbörjas, dock senast tre veckor i förväg. 

Även om riktvärdena inte överskrids, ska möjlighet till tillfällig vistelse, alternativt 

tillfälligt boende, tillhandahållas på begäran om särskilda behov föreligger, t.ex. till 

boende med nattarbete eller med småbarn, till äldre och till sjukskrivna. 

 

5.6. SLL ska vidta de ytterligare förberedelsearbeten, försiktighetsmått och åtgärder 

som följer av åtgärdsplan för buller och stomljud. 
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Kontrollprogram för buller 

5.7. SLL ska senast tre (3) månader innan den tillståndsgivna vattenverksamheten, 

eller den till vattenverksamheten relaterade byggverksamheten, påbörjas till 

tillsynsmyndigheten inge kontrollprogram avseende luftburet buller och stomljud 

under byggtiden, vilket ska upprättas med utgångspunkt från åtgärdsplan för 

luftburet 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 sprängnings-

inducerade vibrationer i byggnader), inom upprättat inventeringsområde.  

 

Innan sprängning sker ska närboende som så önskar informeras.  

 

Utsläpp till vatten 

7. Länshållningsvatten ska under byggtiden efter lokal rening avledas till  

det kommunala dag- eller spillvattennätet eller till mark- eller vattenområde. 

Avledningen ska ske i samråd med VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten  

och i enlighet med för verksamheten gällande kontrollprogram. 

 

Kontrollprogram för utsläpp till vatten 

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 

9.1. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt- och 

grundvatten skadliga ämnen inklusive avfall, ska ske med största aktsamhet så att 

risken för spill och läckage minimeras. 

 

9.2. Förvaring av petroleumprodukter och andra för mark, yt- och grundvatten 

skadliga ämnen ska ske på tät yta som är invallad. Cisterner ska vara utrustade  

med påkörningsskydd.  

 

9.3. Tankning ska ske på tät yta. Åtgärder ska vidtas för att undvika spill. 

Utrustning för sanering av spill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt  

där produkterna förvaras och hanteras. 
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Prövotidsförfarande 

 

Mark- och miljödomstolen beslutar med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken att  

under en prövotid motsvarande byggtiden skjuta upp avgörandet av slutliga villkor 

avseende inläckande grundvatten. 

 

Utredningsvillkor  

Under prövotiden och till dess annat bestäms ska följande utredningsvillkor gälla. 

 

U1. 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 miljödomstolen senast ett år efter utgången av 

prövotiden. Redovisningen ska även innehålla förslag till sektionering av sträckan 

och vilka läckage som ska gälla för respektive sektion. Om sektionering inte 

bedöms lämplig, ska skälen till det framgå av redovisningen. 

 

Provisoriska föreskrifter  

Under prövotiden och till dess annat bestäms ska följande provisoriska föreskrifter 

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 4-månadersmedelvärde och riktvärde, dock får från 

längdsektion 18+600 fram till längdsektion 19+399 bortledning av grundvatten  

inte orsaka större avsänkning av grundvattennivå inom influensområdet  

än 0,3 meter i friktionsjord i förhållande till av tunnelbanan eller annan 

tillståndsgiven vattenverksamhet påverkad grundvattenbortledning. 

 
**I flödena inräknas under byggtiden inte det grundvatten som kan komma att ledas bort från  

öppna schakt i jord. 

 

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 mark- eller 

vattenområde, samt  

 nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått för efterlevnaden av 

bullervillkoret. 

 

Arbetstid 

Arbetena för vattenverksamheten ska vara utförda senast inom tio (10) år räknat 

från dagen för dom.  

 

Oförutsedd skada 

Tiden, inom vilken anspråk på ersättning i anledning av oförutsedda skador får 

framställas, bestäms till tjugo (20) år, räknat från arbetstidens utgång. 
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Övriga yrkanden 

Mark- och miljödomstolen avslår samtliga övriga yrkanden. 

 

Verkställighetsförordnande 

Tillståndet i denna dom får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har  

vunnit laga kraft. 

 

Prövningsavgiften 

Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften slutligt till 

etthundratusentvåhundratjugonio (100 229) kronor.  

 

Rättegångskostnader 

SLL ska betala ersättning för rättegångskostnader till 

 Länsstyrelsen i Stockholms län med etthundratrettiotvåtusenåttahundra 

(132 800) kronor, allt avseende arbete, 

 Mikaela Hansel Holmgrens huvudmän (bolag inom Castellumkoncernen) 

med etthundraåttiosjutusenfyrahundra (187 400) kronor,  

 Lisa Granbom Koskis huvudman (Barkarby Gate Fastigheter AB) med 

sextiofemtusen (65 000) kronor, samt 

 Johan Cederblads huvudman (Ellevio AB) med fyrtiotusen (40 000) kronor. 

 

På samtliga belopp ska ränta enligt 6 § räntelagen betalas från denna dag tills 

betalning sker. 

 

_____________ 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad  

och Järfälla kommun har inom ramen för den så kallade 2013 års Stockholms-

förhandling nått en överenskommelse som innefattar utbyggnad av tio nya 

tunnelbanestationer och 19 km ny tunnelbana samt nybyggnation av 78 000 

bostäder i anslutning till de nya tunnelbanestationerna. 

 

Överenskommelsen innebär att tunnelbanans blå linje förlängs till Nacka, genom en 

sträckning via östra Södermalm med en förbindelse till Gullmarsplan, i kombination 

med en omdragning av dagens Hagsätragren. I nordväst förlängs den blå linjen från 

Akalla till Barkarby station, varigenom skapas en förbindelse med pendeltåg och 

förutsättningar för en helt ny stadsdel i Barkarby. Vidare möter en ny linje från 

Odenplan norrut till Arenastaden behovet av utbyggda kommunikationer i en del  

av Stockholm och Solna som är under kraftig expansion. Slutligen kommer en ny 

tunnelbanedepå att avlasta den belastning som utbyggnaden skulle medföra på 

befintliga depåer.  

 

Denna ansökan avser förlängningen av tunnelbanans blå linje från Akalla till 

Barkarby station. 

 

Förlängningen kommer att gå i en sträckning från befintlig station i Akalla till 

Barkarby station via en ny station benämnd Barkarbystaden. Utbyggnaden blir cirka 

3,7 km lång och kommer, från Akalla räknat, att utföras som två enkelspårstunnlar 

tills den blivande vägtunneln för Förbifart Stockholm har passerats. Därefter 

övergår tunnelbanan i en dubbelspårstunnel fram till anslutningen till de nya 

tunnelbanestationerna. Den utbyggda tunnelbanan kommer att förläggas i berg  

cirka 30-40 m under markytan. De nya tunnelbanestationerna Barkarbystaden  

och Barkarby station kommer att utformas med uppgångar i båda ändar.  

Barkarby station kommer kopplas samman med den befintliga pendeltågsstationen. 

 

På flera platser utmed tunnelsträckningen kommer separata utrymmen/bergrum  

att anläggas för tekniska installationer m.m. Vissa av dessa går upp till markytan 

genom vertikala schakt. En servicetunnel som löper parallellt med spåren och fyra 

arbetstunnlar ska anläggas.  

 

För att kunna anlägga och driva den utbyggda tunnelbanan behöver det grundvatten 

som läcker in i utsprängda utrymmen ledas bort. Bortledningen av grundvatten 

riskerar att medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnel-

sträckningen. För att undvika att sådan avsänkning orsakar skada på motstående 

intressen kan det bli aktuellt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av 

vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvatten och infiltration 

från markytan utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det är 

denna vattenverksamhet som mark- och miljödomstolen prövar genom denna 

ansökan.  
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1.2 Hantering av ansökan 

 

Ansökan kom in till mark- och miljödomstolen den 18 december 2015. I januari 

2016 förelades SLL att komplettera underlagsmaterialet i ansökan samt överväga 

bl.a. justerade villkor. Kort tid därefter förklarades målet på begäran av SLL som 

ville göra en översyn av ansökan och eventuellt revidera den.  

 

En justerad ansökan kom in till mark- och miljödomstolen den 12 december 2016. 

Ansökan kungjordes den 18 januari 2017. Härefter har SLL på nytt förelagts att 

komplettera ansökan avseende bl.a. grundvattenbortledningens påverkan på 

omgivningen och möjligheten att genomföra skyddsinfiltration.  

 

Remissmyndigheter samt ett stort antal företag, bostadsrättsföreningar och enskilda 

har haft synpunkter på ansökan. SLL har bemött inkomna yttranden. 

 

Huvudförhandling och syn (sammanlagt fem dagar) genomfördes under perioden 

den 26 september till den 3 oktober 2017. Under huvudförhandlingen har SLL 

justerat yrkanden och villkorsförslag. Efter huvudförhandlingen har ytterligare 

skriftväxling skett med SLL och Trafikverket, främst angående frågor som 

grundvattenbortledningens påverkan på Mälarbanan och E18. 

 

2. YRKANDEN 

2.1 Stockholms läns landsting  

 

SLL har, som man slutligt angett sin talan, yrkat att mark- och miljödomstolen ger 

tillstånd enligt miljöbalken att 

 för utbyggnad av tunnelbana leda bort allt det i arbetstunnlar, servicetunnlar, 

tvärtunnlar, spårtunnlar, stationer och uppgångar samt till dessa tillhörande 

anläggningar inläckande grundvattnen, 

 under byggtiden leda bort allt grundvatten från öppna schakt i jord, 

redovisade på ”Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning 

sker under byggtiden” (se domstolens aktbil. 151), 

 inom redovisat influensområde vid behov infiltrera vatten i jord eller i berg 

för att upprätthålla godtagbara grundvattennivåer, samt 

 utföra och bibehålla anläggningar för samtliga dessa åtgärder liksom att i 

förekommande fall få riva ut tillfälliga anläggningar. 

 

SLL har även yrkat att mark- och miljödomstolen 

 godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, 

 bestämmer arbetstiden för vattenverksamheten till tio år från dagen för 

verkställbar tillståndsdom, 

 bestämmer tiden för anmälan av anspråk på ersättning på grund av 

oförutsedda skador av vattenverksamheten till tio år räknat från arbetstidens 

utgång, samt 

 med stöd av 22 kap. 28 § miljöbalken förordnar att domen får tas i anspråk 

utan hinder av att den inte vunnit laga kraft. 
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2.2 Remissmyndigheter, sakägare m.fl. 

 

Det har inte framställts någon erinran mot att miljökonsekvensbeskrivningen 

godkänns eller att SLL ges tillstånd till den ansökta grundvattenbortledningen och 

att tillståndet förenas med ett verkställighetsförordnande. Den yrkade arbetstiden 

har inte ifrågasatts, men Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) och några 

sakägare har yrkat att tiden för oförutsedd skada bestäms till 20 år. 

 

Det har inte framställts någon erinran mot att frågan om grundvattenbortledning 

sätts på prövotid. Det föreslagna utredningsvillkoret har inte heller ifrågasatts, men 

länsstyrelsen har haft synpunkter på utformningen av den provisoriska föreskriften.  

 

Flera remissmyndigheter och sakägare har framställt krav på skärpta eller 

omarbetade villkor för ett tillstånd. Yrkandena och förslagen gäller frågan om  

 grundvattenbortledning och kontrollprogram för det, 

 skyddsinfiltration, 

 utsläpp till vatten och kontrollprogram för det, 

 buller,  

 vibrationer, samt 

 hantering av kemikalier 

 

Ett stort antal sakägare har också begärt att det på olika sätt säkerställs att deras 

byggnader och anläggningar inte skadas och att det genomförs kontroller, 

besiktning m.m. av deras objekt.  

 

Några remissmyndigheter har ifrågasatt om inte planen för hanteringen av massor 

bör arbetas om. Det har också ifrågasatts om det inte bör ställa krav för att minimera 

risken för påverkan på skyddade områden och naturvärden. 

 

Länsstyrelsen samt Mikaela Hansel Holmgrens huvudmän, Lisa Granbom Koskis 

huvudman och Johan Cederblads huvudman har förbehållit sig ersättning för 

rättegångskostnader. 

 

3. ANSÖKAN 

3.1 Ansökans disposition och omfattning; prövningens avgränsning 

3.1.1 Ansökans disposition 

 

Ansökan består av en ansökningshandling med bilagor, som utgör en integrerad  

del av ansökan. För mer utförlig teknisk och miljöteknisk information hänvisas till 

bilagorna, främst den tekniska beskrivningen (TB), miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB) och PM Hydrogeologi. (Se domstolens aktbil. 14 med bilagor.) 
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3.1.2 Bortledande och avsänkning av grundvatten 

 

Ansökan avser tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till vattenverksamhet inne-

fattande bortledande och avsänkning av grundvatten för undermarksarbeten för  

att möjliggöra utbyggnad och drift av tunnelbana från Akalla till Barkarby station. 

Ansökan omfattar också infiltration i syfte att motverka grundvattennivåsänkningar. 

3.1.3 Miljöfarlig verksamhet  

 

Ansökan omfattar inte tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljö-

balken. Eventuell lokal krossning av bergmassor som frigjorts vid tunneldrivningen 

beskrivs endast översiktligt i TB och MKB. Skulle det i framtiden bli aktuellt med 

lokal krossning av bergmassor, kommer detta att hanteras inom ramen för 

anmälningsförfarande. 

3.1.4 Järnvägsplan 

 

För utbyggnad av tunnelbanan kommer en järnvägsplan för sträckan från Akalla  

till Barkarby station att upprättas av Trafikverket. Prövningen av järnvägsplanen 

kommer att löpa parallellt med denna ansökan. Järnvägsplanen kommer bland annat 

att reglera den närmare utformningen av de nya tunnelbaneanläggningarna inklusive 

uppgångar till befintlig och blivande stationer. För att undanröja varje oklarhet 

innehåller dock denna ansökan ett underlag för en fullständig tillståndsprövning 

enligt miljöbalken.  

 

Den preliminära bedömningen är att järnvägsplanen ges in till Trafikverket i slutet 

av 2017, varefter beslut om fastställelse av järnvägsplanen förväntas dröja minst  

sex månader. Trafikverkets beslut om fastställelse av järnvägsplanen förväntas 

därmed inte ha vunnit laga kraft före mark- och miljödomstolens prövning av  

denna ansökan, varför det är SLLs nuvarande bedömning att frågan om tillstånds-

prövningen ska begränsas i enlighet med vad som anges i 11 kap. 23 § andra 

punkten miljöbalken inte aktualiseras. 

3.1.5 Underrättelse till regeringen 

 

Regeringen fann i beslut den 6 november 2014 att det saknades skäl att pröva 

tillåtligheten av den nya tunnelbanesträckningen. Det är således inte aktuellt med 

någon tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. 

3.1.6 Omläggning av Bällstaån 

 

Länsstyrelsen har den 30 december 2015 beslutat om en temporär mindre 

omläggning av Bällstaån. Omläggningen, som behövs för att möjliggöra 

anläggandet av den norra stationsuppgången vid Barkarby station, har således 

hanterats i särskild ordning och ingår inte i den ansökta vattenverksamheten.  

Den nya sträckan är tillfällig då kommun planerar en permanent omläggning  

på platsen i samband med exploateringen för Barkarbystaden II. 
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3.1.7 Kulturmiljölagen 

 

På Järvafältet finns fornlämningar som ligger på olika djup, vanligtvis mindre än 

0,5 m under markytan. Tunnelbanan kommer att passera Järvafältet i en bergtunnel 

cirka 30-40 m under markytan, bl.a. under Håga gamla bytomt (på fastigheten 

Järfälla 358:1) med tillhörande gravfält (på fastigheten Järfälla 130:1). De negativa 

effekterna av den sökta grundvattenbortledningen på fornlämningar i mark bedöms 

bli försumbara eller små. Vid behov kommer SLL att i särskild ordning införskaffa 

eventuellt behövliga tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950).  

3.1.8 Natura-2000 och andra skyddade områden 

 

Utanför influensområdet (det geografiska område som kan komma att påverkas  

av den sökta bortledningen av grundvatten) finns Hansta Natura 2000-område.  

Det är beläget strax norr om Hägerstalund i Stockholms stad och ingår i Hansta 

naturreservat. Som närmare utvecklas i avsnitt 7.8.3.1 i MKBn kommer den  

ansökta vattenverksamheten inte att påverka miljön i nämnda Natura 2000-område. 

Detsamma gäller beträffande andra anläggningsåtgärder som utförs inom ramen  

för den nu aktuella tunnelbaneutbyggnaden. 

 

Inom influensområdet finns Igelbäcken kulturreservat i Stockholms Stad,  

Hansta naturreservat i Stockholms stad och naturreservatet Västra Järvafältet  

i Järfälla kommun, som utgör skyddade naturområden enligt 7 kap. miljöbalken. 

 

Därutöver finns inom influensområdet våtmarker, ytvatten och naturtyper som är 

känsliga för grundvattensänkningar. Enligt vad som närmare framgår av MKBn och 

PM Hydrogeologi bedöms påverkan på grundvattennivåer i jord och berg resultera  

i inga eller små negativa effekter för dessa naturmiljöer. Inom influensområdet finns 

också flera skyddade arter enligt artskyddsförordningen. 

 

Utbyggnaden av tunnelbana från Akalla till Barkarby station bedöms inte medföra 

några negativa konsekvenser för skyddade arter som förekommer inom området. 

3.2 Omgivningsförhållanden 

3.2.1 Område för sökt vattenverksamhet 

 

Utbyggnaden av tunnelbanan sträcker sig från Akalla till Barkarby station,  

via station Barkarbystaden. Vattenverksamhet kommer att bedrivas i form av 

bortledning av inläckande grundvatten samt infiltration. Infiltration kommer 

huvudsakligen att ske på kommunal mark inom influensområdet. 

 

SLL har definierat ett influensområde för den planerade grundvattenbortledningen.  

I figur 1a nedan redovisas utbredningen av influensområdet. (I mark- och miljö-

domstolens akt återfinns kartan över influensområde i PM Hydrologi, Bilaga C5.1). 
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Figur 1a, karta utvisande influensområdet för grundvattenbortledningen 

 

Bortledning av inläckande grundvatten kommer att ske dels i schakt som går upp  

i markytan, dels från pumpgropar i tunneln. I figur 1b nedan redovisas schakt från 

vilka grundvattenbortledning kommer att ske. (I mark- och miljödomstolens akt 

återfinns kartan som aktbil. 151).  

 

 
Figur 1b, karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden  

 

3.2.2 Omgivningsförhållanden 

 

Barkarby station kommer att lokaliseras under E18 och Mälarbanan och 

sammankopplas med den nuvarande pendeltågsstationen.  

 

Station Barkarbystaden anläggs i höjd med det tidigare flygfältets västra del. 

 

Akallalänken (väg 275 mellan Akalla och Hjulsta) och E18 samt Mälarbanan är 

belägna inom influensområdet för den planerade grundvattenbortledningen. Dessa 

trafikleder är utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken. Akallalänken kommer att ersättas av den nya sträckningen av E4 
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(Förbifart Stockholm). På den plats där tunnelbanan passerar under Mälarbanan och 

E18 finns ett sättningskänsligt område. SLL avser att vidta åtgärder och genomföra 

erforderlig skyddsinfiltration för att säkerställa att nämnda trafikleder inte skadas. 

Vidare har SLL och Trafikverket fortlöpande möten för att säkra vederbörlig 

samordning av arbetena för tunnelbanans utbyggnad och Förbifart Stockholm. 

 

Inom utredningsområdet för den sökta grundvattenbortledningen finns en av 

Stockholmregionens s.k. gröna kilar, Järvakilen. Området utgörs av ett 

mellansvenskt spricklandskap. Influensområdet omfattar flera naturreservat och 

andra höga naturvärden:  

 Hansta naturreservat. Området bedöms ha det högsta naturvärdet, klass 1, 

med både högt biotop- och artvärde. Ansökt verksamhet bedöms inte 

medföra några negativa konsekvenser på naturreservatet (och inte heller  

för Hansta Natura 2000-område, som är beläget inom naturreservatet).  

 Igelbäckens kulturreservat. Reservatet bedöms ha höga naturvärden, klass 2, 

och ses som ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet. 

Vattenförekomsten har klassificerats med miljökvalitetsnormen god 

ekologisk status. Med kontrollprogram och vid behov genomförande av 

skyddsåtgärder kommer de negativa konsekvenserna för Igelbäcken att 

utebli eller bli små även under byggtiden, se vidare MKB, avsnitt 7.8.3.2. 

 Djupanbäcken bedöms ha påtagliga naturvärden, klass 3. Området utgör 

viktiga miljöer för insekter, fåglar, fladdermöss och groddjur. Den sökta 

vattenverksamheten bedöms, efter erforderliga skyddsåtgärder, som mest 

medföra små negativa konsekvenser, bl.a. kan extra tätningsåtgärder av 

arbetstunneln A2 erfordras, se vidare MKB, avsnitt 7.8.3.2. 

 Stordiket och dammar utmed Stordiket bedöms ha påtagliga naturvärden, 

klass 3. Området utgör vattenmiljö för större vattensalamander och är 

spridningsstråk för groddjur på Järvafältet. Eventuell påverkan på  

Stordiket och intilliggande dammar av grundvattenbortledning under  

bygg- och drifttiden bedöms inte medföra några negativa konsekvenser  

på naturvärdena knutna till vattendraget. 

3.3 Järnvägsplan 

 

Parallellt med denna ansökan arbetar SLL med att ta fram en järnvägsplan för 

utbyggnaden av tunnelbanan. Enligt nuvarande tidplan kommer den att fastställas 

under 2018. I järnvägsplanen redovisas bl.a. de markanspråk som behövs permanent 

respektive temporärt under byggtiden för att genomföra utbyggnaden av tunnel-

banan. I järnvägsplanen kommer även skyddsåtgärder som behövs under drifttiden 

att regleras, för att minimera omgivningspåverkan vid driften av tunnelbanan. 

3.4 Övriga planförhållanden 

 

Vattenverksamheten kommer att bedrivas på fastigheterna Järfälla Veddesta 1:13, 

Järfälla Veddesta 2:1, Järfälla Barkarby 2:2, Järfälla Barkarby 2:3, Järfälla  

Barkarby 4:1, Stockholm Akalla 4:1 samt Stockholm Porkala 16.  
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Ingen av de för området gällande detaljplanerna reglerar hushållningen med 

grundvattnet och den nu sökta vattenverksamheten strider inte mot någon av 

planerna. Vattenverksamheten kommer även att vara förenlig med de nya 

detaljplaner som tas fram för tunnelbanan. 

3.5 Höjdsystem 

 

De höjduppgifter som förekommer i denna ansökan hänför sig till rikets höjdsystem 

år 2000 (RH2000).  

3.6 Planerad verksamhet – byggtiden  

3.6.1 Tunnlar och stationer 

 

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer att genomföras genom tunnlar från befintlig 

station i Akalla till nya Barkarby Station, via den nya stationen Barkarbystaden. 

Tunnlarna kommer att förläggas i berg, men vissa delar av utbyggnaden kommer 

även att förläggas i jord. Det senare gäller främst anläggningar som exempelvis 

stationsuppgångar och ventilationsschakt som bryter markytan. Utbyggnaden är 

totalt cirka 3,7 km lång. I Figur 2 nedan redovisas utbyggnadens sträckning. Från 

Akalla station kommer spåren att förläggas i enkelspårstunnlar fram till en punkt 

ungefär där tunnelbanan passerar under den blivande vägtunneln för Förbifart 

Stockholm. Därefter kommer spårtunnlarna att övergå i en dubbelspårtunnel fram 

till Barkarby station. Vid anslutning till stationernas plattformar kommer dock 

spåren att gå i enkelspårtunnlar. Detta görs för att minska spännvidden då spåren 

går isär för att gå på varsin sida av plattformen. 

 

 
 

Parallellt med spårtunneln kommer en servicetunnel att anläggas utmed större delen 

av spårtunnelns sträckning. Tvärtunnlar kommer att binda samman spårtunneln  

med servicetunneln minst var 300:e meter för att möjliggöra utrymning. I vissa  
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tvärtunnlar kommer teknikutrymmen för el, kraftförsörjning, signal, tele, fläktrum 

för brandgas m.m. att förläggas. 

 

Både station Barkarbystaden och Barkarby station kommer att förläggas i berg cirka 

30-40 m under markytan. Stationsrummen kommer att bestå av två spår på varsin 

sida om en centralt placerad plattform. Plattformen blir cirka 12 m bred och cirka 

145 m lång. Efter Barkarby station fortsätter spåren av säkerhetsskäl cirka 170 m. 

 

Vid utbygganden kommer fyra arbetstunnlar att användas, dels en befintlig tunnel 

(A1) som finns kvar sedan tunnelbanan byggdes ut till Akalla och som nu används 

för ventilation. Tunnel A1 kommer att schaktas fram och rustas för att användas för 

den utbyggda tunnelbanan under såväl byggtiden som drifttiden. 

 

Mellan stationerna Akalla och Barkarbystaden kommer en tillfällig arbetstunnel, 

A2, att anläggas som troligen kommer att utnyttjas för trafik endast under 

byggtiden. När arbetena slutförts kan tunnel A2 komma att pluggas och marken  

vid påslaget återställas. 

 

Vid station Barkarbystaden kommer en arbetstunnel, B1, att anläggas. Tunnel B1 

kommer att nyttjas under såväl byggtiden som drifttiden för tunnelbanan. 

 

Arbetstunnel C3 kommer att anläggas i Veddesta industriområde parallellt med 

Mälarbanan vid Barkarby station och nyttjas under såväl tunnelbanans byggtid  

som drifttid. 

 

Utbyggnaden kommer att ske på flera fronter samtidigt genom tunneldrivning från 

arbetstunnlarna. 

 

På flera platser utmed tunnelsträckningen kommer schakt att drivas till och från 

markytan för ventilationsluft, brandgas, tryckutjämning m.m. Schakten är främst 

samlade vid stationerna förutom några enstaka schakt som kommer att förläggas  

på sträckorna mellan stationerna. 

3.6.2 Hantering av bergmassor 

 

Vid utbyggnaden uppgår teoretisk bergmängd som ska tas ut till cirka 600 000 fasta 

kubikmeter eller cirka 1 600 0000 ton. Bergmassorna kommer att transporteras 

främst via arbetstunnlarna A2, B1 och C3. Även arbetstunneln A1 kan komma att 

användas för begränsade mängder berguttag. I TBn beskrivs närmare hur berg-

massorna kommer att hanteras enligt nuvarande plan. De bergmassor som 

transporteras inom arbetsvägar och arbetsområde kan komma att transporteras med 

dumper. Transporter som sker via allmänna vägnätet kommer att ske med lastbil 

eller trailer. SLL kommer i järnvägsplanen att tillskapa ytor för att möjliggöra lokal 

mellanlagring av bergmassorna inom etableringsområdet.  

 

Den sprängsten som uppkommer vid utbyggnaden kan fylla i princip samma 

funktioner som berg från kommersiella bergtäkter. I Stockholms län finns ett stort 

behov av bergmassor till infrastuktur och bostadsbyggande. SLL bedömer att 
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behovet av lämpligt bergmaterial i regionen är ökande och för närvarande uppgår 

till cirka 12 Mton per år. SLL bedömer att uppkomna bergmassor kommer att finna 

avsättning och kommersiell användning i Stockholmsregionen. SLL kommer att 

verka för att avsättningen sker i närområdet. Beroende på var och hur bergmassorna 

ska användas kan det uppkomma behov av lokal krossning av berg inom 

etableringsområdet. För det fall det blir aktuellt att krossa berg lokalt kommer 

anmälan om detta att ske till tillsynsmyndigheten. Krossning av utsprängt berg 

omfattas alltså inte av den sökta verksamheten. 

 

Jordmassor kan användas till bullervallar och i mindre mängd vid framställning av 

trädgårdsjord. För att säkerställa en god hantering av eventuellt förorenade massor 

kommer provtagning av jord att utföras. Förorenade massor transporteras till 

godkänd mottagare för omhändertagande. 

3.6.3 Planerade vattenanläggningar 

 

Vid drivning av spårtunneln lyfts eller rinner vattnet till pumpgropar belägna i 

lågpunkter i spår- och servicetunnlar. Därifrån pumpas vattnet till markytan vid 

respektive tunnelpåslag. För att förhindra bottenupptryckning under schaktarbeten 

sker även länshållning innan schaktning utförs. Under byggtiden kommer vattnet 

från tunneln att renas lokalt innan det förs till spillvattennätet. 

 

Under drifttiden bedöms vattnet från tunneln vara förhållandevis rent. Vattnet 

kommer ändå att behandlas i en VA-station innan slutlig hantering och avledning. 

Infiltration av vatten kommer vid behov att utföras för att upprätthålla grund-

vattennivåer i syfte att undvika negativa konsekvenser av grundvatten-

bortledningen. Det är främst i jordlagren som skyddsinfiltration kommer  

att vara aktuellt. 

3.6.4 Inläckage av grundvatten och hantering av länshållningsvatten 

 

Under byggtiden uppkommer två typer av vatten – dagvatten från etableringsytor 

ovan jord och länshållningsvatten. Länshållningsvatten består av inläckande 

grundvatten och processvatten som används vid bl.a. sprängning, borrning och 

schaktning. 

 

För att möjliggöra utbyggnad av tunnelbanan behöver det grundvatten som  

läcker in till undermarksanläggningarna ledas bort. Inför tunneldrivningen  

(framför tunnelfronten) kommer tätning i form av förinjektering att ske i berg  

i syfte att minimera inläckaget av grundvatten. Mängden inläckande grundvatten  

till tunnlar, schakt och andra undermarksutrymmen kontrolleras genom registrering 

av a) den volym vatten som pumpas bort, b) den volym vatten som förbrukas  

för processändamål och c) genom mätning av vattennivån i mätdammar och 

pumpgropar i tunnelsystemet. 

 

Länshållet vatten från sprängda schaktgropar och tunneldrivning kan innehålla 

kväverester och partiklar m.m. som behöver renas före utsläpp till recipient. 

Partiklar och oljerester kan renas lokalt medan kvävet lämpligen bör behandlas  
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vid kommunalt avloppsreningsverk. Länshållningsvattnet kommer att kontrolleras 

genom analyser av lämpliga parametrar. Om uppmätta halter överskrider ansatta 

varningsvärden utreds anledningen till detta. Om överskridandet kan kopplas till 

något specifikt arbetsmoment ses arbetsmetoden över. Efter lokal rening leds 

länshållningsvatten till spillvattennätet för behandling i kommunalt avlopps-

reningsverk. Efter samråd med tillsynsmyndigheten kan länshållningsvattnet 

komma att avledas direkt till dagvattennätet eller till mark- eller vattenområde.  

Det länshållningsvatten som avleds kommer att renas med beaktande av Järfälla 

kommuns och Stockholm Vattens riktlinjer för länshållningsvatten, vilka redovisas  

i MKBn, avsnitt 7.7.2. Några av riktvärdena från Järfälla kommun bedöms som 

svåra att uppnå eftersom de är mycket högt ställda. Vilka specifika krav som ska 

ställas på vattnet för utsläpp till recipient kan SLL och Järfälla kommun komma 

överens om vid samråd. 

3.6.5 Hantering av dagvatten 

 

Dagvatten från etableringsytor kommer att hanteras på olika sätt utifrån förväntad 

föroreningshalt av vattnet. Opåverkat dagvatten från etableringar kommer att 

avledas direkt till gräs- eller dikesområden medan övrigt dagvatten kommer att 

genomgå lämplig behandling (sedimentering eller oljeavskiljning) och därefter 

beroende på föroreningsgrad avledas antingen till spillvattennät eller till recipient,  

i första hand Bällstaån, men även Igelbäcken och Järva dagvattentunnel kan komma 

ifråga. 

3.6.6 Hantering av kulturmiljöfrågor 

 

Inom inventeringsområdet för vibrationer har kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

identifierats. Det rör sig bl.a. om byggnader inom ett före detta militärt område. 

Ingen av byggnaderna har pekats ut i något kommunalt eller annat officiellt 

dokument. Byggnaderna beskrivs utförligare i MKB, avsnitt 8.3.4.1. SLL bedömer 

inte att några av byggnadernas kulturvärden är känsliga för vibrationer och således 

bedömer SLL att risken för skador är liten med obefintliga negativa konsekvenser. 

SLL kommer att säkerställa att skador inte uppkommer genom att arbeta i enlighet 

med den särskilt framtagna åtgärdsplanen för kulturbyggnader gällande vibrationer. 

3.6.7 Infiltration 

 

Infiltration kan bli aktuellt för att undvika skadlig grundvattenavsänkning, 

framförallt i samband med grundvattenbortledning från jordschakter. Det är särskilt 

i områden med större lerdjup och sättningskänslig lera som infiltration kan komma 

att behövas för att undvika sättningar i marken. Sådana områden finns på några 

ställen utmed den planerade sträckan, exempelvis vid Barkarby station och mellan 

Barkarby station och station Barkarbystaden samt vid Hägerstalund. Infiltrations-

anläggningar kommer huvudsakligen att lokaliseras på kommunal mark. 

 

Under byggtiden kommer infiltration att ske med kommunalt dricksvatten. 
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3.6.8 Kemikalieanvändning 

 

Tätning sker huvudsakligen med cementbaserade tätningsmedel och användningen 

av kemiska tätningsmedel kommer att minimeras. När kemiska tätningsmedel 

behöver användas kommer SLL att använda sådana medel som är granskade av 

Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion. Också SLLs riktlinjer för kemiska 

ämnen tillämpas, innehållande en utfasningslista av miljöskadliga kemikalier. 

3.6.9 Avfallshantering 

 

Förorenade jordmassor som schaktas bort kommer att lämnas för omhändertagande 

hos godkänd mottagningsanläggning. 

3.7 Planerad verksamhet – drifttiden 

3.7.1 Bortledande av grundvatten och utsläpp till vatten 

 

Även under drifttiden kommer grundvatten att läcka in i undermarksanlägg-

ningarna, så kallat dränvatten. Dränvatten kommer att pumpas bort genom 

pumpstationer belägna i tunnelsystemets lågpunkter. 

 

Dränvattnet är förhållandevis rent och håller en bra kvalitet. Vid enstaka händelser, 

såsom exempelvis brand, finns dock risk för att dränvattnet kan vara förorenat.  

Vid sådana händelser förhindras utsläpp av föroreningar genom provtagning och 

särskild rening av vattnet. Dränvattnet kommer att flödesmätas och ledas till en  

VA-anläggning med utrustning för sedimentering, oljesavskiljning och kontroll. 

SLL avser att i samråd med Järfälla kommun och Stockholm Vatten besluta hur det 

avledda dränvattnet ska hanteras. Alternativa recipienter är Bällstaån, Igelbäcken 

och Järva dagvattentunnel. Möjlighet finns även att leda dränvattnet för infiltration. 

Överledning av renat dränvatten till Igelbäcken kan bli aktuellt särskilt under torrare 

perioder då flödet i Igelbäcken idag hålls uppe genom tillförsel av kommunalt 

dricksvatten. Att vid sådana tillfällen återanvända grundvattnet utgör en god 

hushållning med naturresurser. 

 

Både Järva dagvattentunnel och Igelbäcken mynnar i Edsviken som är en del av 

Värtan och därmed Saltsjön. 

3.7.2 Infiltration 

 

I områden med sättningskänslig mark som kan påverkas av sänkta grundvatten-

nivåer till följd av att grundvatten läcker in i tunnelsystemet, kan infiltration 

behövas för att sättningar och skador ska undvikas. Under drifttiden kan infiltration 

ske med kommunalt dricksvatten eller med renat dränvatten. 
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3.8 Villkorsdiskussion 

3.8.1 Bortledande av grundvatten 

Byggtiden  

Att grundvatten läcker in i tunnelsystemet innebär att grundvattennivån i omkring-

liggande områden typiskt sett sänks. Vidare kommer grundvatten att ledas bort i 

samband med schaktarbeten i jord. SLL har avgränsat det geografiska område som 

riskerar att få sänkt grundvattennivå till följd av grundvattenbortledningen 

(influensområdet). SLL har därefter inventerat förekomsten av sättningskänslig 

mark inom influensområdet och identifierat de byggnader och andra anläggningar 

som därvid riskerar att skadas till följd av marksättningar. Det är främst fråga om 

byggnader och anläggningar som är grundlagda på lera. 

 

SLL har också identifierat vilka andra anläggningar som finns inom influens-

området och som kan komma att påverkas negativt till följd av sänkta grund-

vattennivåer, exempelvis energibrunnar och brunnar för vattenuttag. 

 

För att begränsa inläckaget av grundvatten – och därmed risken för skadlig 

grundvattenavsänkning – kommer berget att förinjekteras före sprängning. Baserat 

på erfarenheterna från tidigare stora projekt i Stockholmsområdet, till exempel 

Norra Länken och Citybanan, är det troligt att krav på täthet kan uppfyllas med 

kontinuerlig förinjektering med normalt en injekteringsomgång, med beredskap att 

utföra kompletteringar genom en andra injekteringsomgång. Vid behov kommer 

injektering även att ske efter utförd sprängning, s.k. efterinjektering. 

Drifttiden 

Även om långtgående tätningsåtgärder utförs när tunnelbanan anläggs kommer 

begränsade mängder grundvatten att läcka in i undermarksanläggningarna även 

under drifttiden. SLL har dock förhoppningen att den grundvattenavsänkning som 

kan uppkomma under byggtiden återgår till sitt tidigare läge under drifttiden. 

 

För tunnelbanans funktion är det av väsentlig betydelse att allt det grundvatten som 

läcker in under drifttiden (dränvattnet) får ledas bort. SLL har även ett starkt 

ekonomiskt incitament att genom en omsorgsfullt utförd tunneldrivning och tätning 

minimera kostnaderna för infiltration under drifttiden. Som nämnts ovan kommer 

bortledningen att ske från lågpunkter utmed tunnelsträckningen. 

Villkorsförslag; prövotid 

Det finns i nuläget inte tillräckligt underlag för att föreskriva slutliga villkor om 

högsta godtagbara inläckage av grundvatten till det blivande tunnelsystemet.  

SLL föreslår därför att frågan skjuts upp under en prövotid samt att en provisorisk 

föreskrift avseende högsta godtagbara inläckage av grundvatten till det blivande 

tunnelsystemet ska gälla under prövotiden. Det beräknade inläckaget är baserat på 

bergets vattenförande förmåga, vilket har utretts inom ramen för denna ansökan, 

samt det faktum att SLL kommer att använda sådan tätningsmetodik som tillämpats 

av andra stora projekt i Stockholm under de senaste 20 åren (Södra och Norra 

länken, Citybanan, ledningstunnlar med flera). Inläckaget bedöms inte kunna 
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begränsas mer än vad som angetts i förslaget till provisorisk föreskrift utan att 

använda stora mängder kemiskt tätningsmedel, eller att klä in anläggningen i betong 

(s.k. lining). Sådana byggmetoder, som är avsevärt dyrare och mer tidskrävande, är 

inte miljömässigt motiverade och innebär ökad användning av kemikalier och sämre 

hushållning med naturresurser. 

 

Inläckaget kommer att variera över året beroende på årstid och nederbörd. Den 

provisoriska föreskriften föreslås därför utformas som ett rullande fyramånaders 

medelvärde. Vidare kan inläckaget temporärt under byggtiden komma att bli högt 

beroende på byggtekniska utmaningar. Sådana inläckage kommer att vara av 

kortvarig art och några skador till följd av detta befaras inte ske. Av den 

anledningen anser SLL att det är motiverat att föreskriften utformas som ett 

riktvärde. 

 

Den föreslagna provisoriska föreskriften omfattar inte inläckage till öppna schakt 

under byggtiden. Det beror dels på att sådana villkor är svåra att följa upp, dels på 

att det inte finns något behov av ett sådant villkor. Inläckaget i öppna schakt 

blandas med nedbördsvatten och dessa är under blöta perioder svåra att skilja åt. 

Dessutom tillämpas infiltration som skyddsåtgärd utanför schakten och då ökas 

inläckaget till schakten. En föreskrift som omfattar inläckage i öppna schakt under 

byggtiden riskerar alltså att leda till att infiltrationen måste avbrytas för att 

föreskriften inte ska överskridas. Efter byggtiden kommer inläckage i färdigställda 

schakt att ingå i övrigt dränvatten som leds bort ur anläggningen. 

 

Prövotiden bör motsvara byggtiden till och med tidpunkten för godkänd 

slutbesiktning av tunnelanläggningen. SLL avser att senast ett år efter nämnda 

slutbesiktning ge in prövotidsredovisning med uppgift om inläckaget av 

grundvatten i den färdiga anläggningen. Redovisningen bör utgöra underlag för 

bedömning av vilka slutliga villkor som bör föreskrivas för inläckaget. 

3.8.2 Infiltration 

 

Som angetts ovan kommer infiltration av vatten från markytan att utföras för att 

begränsa skadlig inverkan av en grundvattenavsänkning. Infiltrationen kommer 

huvudsakligen att ske på kommunal mark och på ett sätt som inte ger upphov till 

översvämning eller skadlig grundvattenhöjning närmast infiltrationspunkten. 

Infiltration som skyddsåtgärd har använts i andra projekt i Stockholmsområdet,  

t.ex. Citybanan, med goda resultat. SLL lämnar ett förslag till villkor om infiltration 

i skyddssyfte. 

3.8.3 Utsläpp till vatten 

Byggtiden 

Länshållningsvatten kan under byggtiden innehålla cementrester, sprängämnes-

rester, borrkax och oljerester. För att undvika negativa konsekvenser på recipient 

eller vattenreningsprocessen hos vattenreningsverket kommer SLL att rena 

länshållningsvattnet att genomgå lokal rening med minst sedimentering och 

oljeavskiljning innan det leds vidare för slutlig hantering. Eftersom det kommer att 
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anläggas flera lokala reningsverk är det möjligt att separera länshållningsvatten från 

olika delar av tunnelanläggningen. Det är tekniskt möjligt att komplettera lokala 

reningsanläggningar med ytterligare reningssteg. Som utgångspunkt kommer renat 

länshållningsvattnet att ledas till spillvattennätet för hantering i kommunalt 

reningsverk. SLL föreslår även att små mängder länshållningsvatten med låga 

föroreningshalter, som efter lokal rening uppfyller kraven enligt Järfälla kommuns 

riktlinjer för utsläpp av länshållningsvatten till Bällstaån och Igelbäcken, i samråd 

med tillsynsmyndigheten ska kunna släppas ut direkt till recipient. Detsamma  

ska gälla om vattnet annars uppfyller de krav som SLL och Järfälla kommun 

tillsammans kommit överens om. Det finns i sådana fall inga skäl att ytterligare  

rena vattnet eller ställa ytterligare villkor.  

Drifttiden 

Under drifttiden leds inläckande grundvatten (dränvatten) till i första hand 

Bällstaån, men även Igelbäcken och Järva dagvattentunnel kan komma ifråga. 

Dränvatten som behöver pumpas bort under drifttiden är förhållandevis rent.  

Det föreslås därför att SLL i samråd med tillsynsmyndigheten beslutar om hur 

dränvatten efter lokal rening ska hanteras och anser att detta inte behöver regleras  

i villkor. 

Dagvatten 

Dagvatten under bygg- och drifttid kommer att hanteras olika beroende på 

föroreningsgraden. Endast dagvatten med lågt föroreningsinnehåll kommer att 

avledas till recipient. SLL kommer att följa de riktlinjer som Järfälla kommun  

och Stockholm Vatten tagit fram för att besluta om hur dagvattnet ska hanteras. 

Riktlinjerna beskrivs närmare i MKB, avsnitt 7.7.2. Villkor för hantering av 

dagvatten behöver inte föreskrivas. 

 

3.8.4 Övrig miljöpåverkan under byggtiden 

 

I rättspraxis har avgjorts att det i mål om grundvattenbortledning för större 

infrastrukturprojekt är möjligt och lämpligt att föreskriva ramvillkor till undvikande 

av störningar inte bara från den vattenverksamhet som är föremål för prövning utan 

också från de anläggningsarbeten (tunneldrivning) som är den direkta orsaken till 

behovet av vattenverksamheten. SLL redovisar nedan förslag till sådana villkor. 

Utsläpp till luft 

Under byggtiden uppkommer utsläpp till luft från arbetsmaskiner med förbrännings-

motorer. Maskinerna utgörs i huvudsak av grävare som utför schaktning och 

lastning av jord samt arbete med spontning. Utsläpp till luft uppkommer även från 

transporter till och från arbetsområdet. Utsläppen innebär ett visst tillskott av 

kväveoxider och partiklar. Mängden är beroende på antal transporter och maskin-

timmar. Totalhalterna i närområdena till arbetsområdet och intilliggande transport-

leder bedöms öka med några få µg/m
3
 räknat som dygnsmedelvärden, både för 

kväveoxider (NO2) och partiklar (PM10). På lite längre avstånd, vid bostäder och 

platser där människor vanligtvis förväntas uppehålla sig, är påverkan obetydlig. 
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Vid sprängning och efterföljande evakuering inträffar ett kortvarigt utsläpp av 

spränggaser i anslutning till tunnelmynningar och ventilationsschakt. Beräkningar 

och uppföljningar från olika tunnelprojekt under senare år (exempelvis Södra 

Länken) visar att spränggaserna späds ut och sprids tämligen omgående i 

omgivningsluften och de bedöms därför inte innebära några hälsoeffekter  

eller medverka till att någon tillämplig miljökvalitetsnorm överskrids. 

 

Under det mest intensiva byggåret bedöms utsläppen till luft från anläggnings-

arbetena inte orsaka annat än ytterst marginella effekter på totalhalterna av 

kväveoxider (NO2) och partiklar (PM10). Utbyggnaden av tunnelbanan kommer 

därmed inte att medverka till att någon miljökvalitetsnorm för luft inte kan följas. 

 

SLL anser inte att det föreligger skäl att föreskriva villkor för utsläpp till luft från  

de planerade bygg- och anläggningsarbetena. SLL kommer att vid behov vidta 

åtgärder för att motverka att bygg- och anläggningsarbetena ger upphov till störande 

damning i omgivningen. 

Luftburet buller och stomljud 

Bygg- och anläggningsarbetena för utbyggnaden av tunnelbanan kommer att ge 

upphov till luftburet buller och stomljud. 

 

Ovanjordsarbeten såsom grävning, spontslagning, pålning och sprängning kommer 

att alstra luftburet buller. Sådana arbeten sker bl.a. för tunnelpåslag och schakt för 

uppgångar och ventilation. 

 

Stomljud uppkommer främst vid tunneldrivning i berg i samband med borrning och 

skrotning av berg. Normalt sker först injekteringsborrning för att täta berget och 

därefter sker salvborrning. Sedan sker laddning, som är ett tyst arbete, och därefter 

sprängning som ger ett kortvarigt buller. 

 

Både för luftburet buller och stomljud gäller att störningarna kommer att variera  

i tid och styrka. Bullret kommer i vissa fall att överskrida de riktvärden som anges  

i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser. 

Framförallt gäller detta med avseende på stomljud, som i princip är omöjliga att 

begränsa genom skärmning För att på ett strukturerat och likformigt sätt hantera 

bullerfrågan har SLL tagit fram en åtgärdsplan som beskriver och reglerar den 

metodik och det arbetssätt som SLL kommer att tillämpa vid tunnelbane-

utbyggnaden (se MKB, bilaga B2). 

 

Enligt åtgärdsplanen kommer åtgärder att vidtas enligt bl.a. följande. 

 Informations- och samrådsmöten med myndigheter där frågor om 

bullerstörningar behandlas löpande med avstämning i bestämda intervall. 

 Informations- och samrådsmöten med fastighetsägare och verksamheter där 

det klargörs om verksamheten är känslig mot bullerstörningar och vilka 

åtgärder som i givet fall kan vidtas. 

 Krav kommer att ställas på anlitade entreprenörer utifrån bullervillkor, 

åtgärdsplan och kontrollprogram. 
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 Ett kontrollprogram för buller under byggtiden kommer att lämnas in till 

tillsynsmyndigheten. 

 Närboende ska i god tid informeras om verksamheten och de bullernivåer 

som kan uppstå. Information om bullrande arbeten sker till berörda 

fastighetsägare, boende och näringsidkare genom riktade informations-

aktiviteter och andra informationskanaler. Utgångspunkten är att SLL minst 

två veckor före start av störande arbeten ska ha informerat fastighetsägare, 

näringsidkare och närboende om när och var arbetena ska utföras och hur 

länge de ska pågå. 

 

SLLs arbetsmetodik kan åskådliggöras genom en störningstrappa med olika skydds-

åtgärder, se Figur 3 nedan. Trappan utgör en riktlinje för valet av åtgärd i det 

specifika fallet och ska därför inte tolkas så att exempelvis skyddsåtgärder vid 

källan kommer att övervägas först när samtliga möjligheter att byta arbetsmetod har 

uttömts. Valet av åtgärd ska alltid ske med hänsyn till nyttan av skyddsåtgärden och 

andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för dem. 

 

 
 

SLLs förslag till villkor för buller har förankrats med berörda tillsynsmyndigheter. 

Ansatta bullernivåerna ansluter i allt väsentligt till de nivåer som anges i 

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser.  

 

Här bör slutligen nämnas att transportrelaterat buller kommer att förekomma  

vid vägbundna materialtransporter, exempelvis vid borttransport av berg- och 

schaktmassor. SLL föreslår inte något villkor relaterat till sådant buller, för 

transporter som lämnat arbetsområdet. 

Vibrationer 

Bygg- och anläggningsarbetena för den utbyggda tunnelbanan kommer också att ge 

upphov till vibrationer. Vibrationer uppkommer framförallt vid sprängning och kan 

ge upphov till obehagskänslor för närboende och orsaka skador på byggnader eller 

inventarier. SLL avser att tillämpa ett arbetssätt för begränsning av störningar av 

vibrationer som i korthet går ut på att  

 bestämma ett inventeringsområde inom vilket byggnader och anläggningar 

inventeras,  

 kartlägga markförhållandena inom inventeringsområdet och 

grundläggningen på där belägna byggnader och anläggningar, och  
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 upprätta en riskanalys m.m. för bedömning av byggnader och anläggningar 

som kan skadas av sättningar till följd av vibrationer. 

 

De byggnader och anläggningar som identifierats i riskanalysen kommer att 

besiktigas före och efter det att vibrationsalstrande arbeten utförs. Mätning kommer 

att ske med vibrationsgivare. Informationsinsatser till berörda närboende och 

allmänhet gällande vilka arbeten som är på gång och vilka störningar dessa kan 

innebära kommer att ske löpande. Utöver detta kommer en SMS- eller telefon-

baserad informationstjänst att tillhandahållas, till vilken närboende, allmänhet och 

andra intresserade kan ansluta sig för att bli uppringda eller få ett sms en kortare tid 

före varje sprängning 

 

SLL kommer att tillämpa Svensk Standard avseende sprängningsinducerade 

vibrationer i byggnader. SLL föreslår att detta anges i villkor, liksom att närboende 

som så önskar ska få information innan sprängning utförs. 

Hantering av kemikalier och avfall 

SLL kommer att förvara drivmedel och andra miljö- och hälsofarliga kemikalier 

inom särskilt iordningställda ytor och att hantera dessa ämnen så att risken för spill 

och olyckor minimeras. SLL ska också se till att det på förvaringsplatserna finns 

utrustning för snabb saneringsinsats i händelse av spill eller olycka. Ett villkor för 

hantering av kemikalier har föreslagits. 

3.9 Särskilt om vattenverksamheten 

3.9.1 Vattenrättslig rådighet 

Vattenverksamheten kommer att bedrivas på fastigheterna Järfälla Veddesta 1:13, 

Järfälla Veddesta 2:1, Järfälla Barkarby 2:2, Järfälla Barkarby 2:3, Järfälla Barkarby 

4:1, Stockholm Akalla 4:1, samt Stockholm Porkala 16. SLL har träffat avtal med 

berörda fastighetsägare varigenom dessa bl.a. upplåtit vattenrättslig rådighet till 

SLL för bortledning av grundvatten samt infiltration. SLL har därmed erforderlig 

vattenrättslig rådighet. 

 

Eftersom bortledningen av grundvatten behövs för anläggandet av järnväg anser  

sig SLL dessutom ha automatisk vattenrättslig rådighet enligt 2 kap. 4 § 6 lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

3.9.2 Bedömning av sakägarkretsen 

SLL har för att bestämma vilka fastigheter som kan påverkas av den planerade 

grundvattenbortledningen kartlagt bergarter, sprickbildning, geohydrologi, 

grundvattenmagasin samt kultur- och miljövärden inom ett stort utredningsområde. 

Utifrån resultatet av de hydrogeologiska undersökningarna och stabila hydrauliska 

gränser har SLL därefter definierat ett influensområde för grundvattenpåverkan. 

Influensområdet utgörs därmed av det område inom vilket det kan uppkomma 

grundvattenpåverkan till följd av den planerade grundvattenbortledningen. Inom 

influensområdet har SLL därefter identifierat byggnader, anläggningar, ledningar, 

vatten- och energibrunnar samt natur- och kulturvärden som är känsliga för 

variationer i grundvattennivå. Sakägarförteckningen listar fastigheter med sådana 
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identifierade känsliga objekt, dvs. objekt vars ägare teoretiskt sett kan lida skada av 

den planerade vattenverksamheten.  

 

Sakägarkretsen, som beskrivs utförligare i PM Hydrogeologi, kan delas in i 

kategorier enligt följande. 

 Ägare till fastigheter med byggnader med känslig grundläggning,  

typiskt sett grundläggning på lera. 

 Ägare till fastigheter med källargolv eller ledningar grundlagda på lera. 

 Ägare till eller rättighetsinnehavare av energibrunnar som kan drabbas  

av produktionsbortfall vid grundvattensänkning 

 Ägare till anläggningar som kan vara känsliga, såsom ledningar,  

vägar och spår. 

 

Det är alltså de som anges i sakägarförteckningen, som SLL bedömer vara  

sakägare i denna tillståndsprövning. I fastighetsförteckning, uppges därtill  

samtliga fastigheter och rättighetsinnehavare inom influensområdet. 

 

3.9.3 Arbetstid 

 

SLL har yrkat att arbetstiden ska bestämmas till tio år. SLL har yrkat om en längre 

arbetstid än beräknad byggtid för att ta höjd för oförutsedda förseningar i projektet. 

Vidare kan arbetena inte påbörjas innan järnvägsplanen har fastställts. För att inte 

riskera att SLL inte kan färdigställa utbyggnaden av tunnelbanan på grund av en för 

snävt tilltagen arbetstid, bör denna bestämmas till tio år. 

3.9.4 Skadereglering 

 

Som framgår av ansökningsunderlaget kan någon skada till följd av den sökta 

vattenverksamheten inte förutses. Det ska därför inte ske någon skadereglering  

i samband med tillståndsprövningen. 

 

Skulle den sökta vattenverksamheten mot förmodan ge upphov till någon skada bör 

anspråk på sådan skada hanteras i den ordning som gäller för oförutsedda skador. 

SLL föreslår att tiden för anmälan av oförutsedda skador bestäms till tio år från 

utgången av arbetstiden. 

3.10 Tillåtlighetsfrågor 

3.10.1 Järnvägsplan 

 

Parallellt med denna ansökan arbetar SLL med att ta fram en järnvägsplan som 

omfattar den aktuella utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station. 

Om beslutet om järnvägsplanen har vunnit laga kraft när denna ansökan slutligt  

blir prövad, aktualiseras frågan om tillståndsprövningen ska begränsas i enlighet 

med vad som anges i 11 kap. 23 § 2 punkten miljöbalken.  
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3.10.2 Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken 

Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken)  

SLL har det övergripande ansvaret för bl.a. kollektivtrafiken inom Stockholms län 

bestående av tunnelbana, buss, pendeltåg och lokalbana. SLL bedriver löpande 

större projekt som innefattar byggande under mark och därmed grundvatten-

bortledning och infiltration. För utbyggnaden av tunnelbanan har SLL upprättat  

en särskild förvaltning, benämnd Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Inom 

förvaltningen har en organisation byggts upp med omfattande erfarenhet av i 

princip alla tidigare stora infrastrukturprojekt under senare år i Stockholmstrakten. 

 

Genom upprättandet av MKBn och genomförandet av samråd i enlighet med  

6 kap. miljöbalken, har SLL skaffat sig fördjupad kunskap om de miljö- och 

hälsorisker som den sökta vattenverksamheten kan tänkas ge upphov till. 

 

SLL anser mot bakgrund härav att kunskapskravet är väl tillgodosett. 

Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik  

(2 kap. 3 § miljöbalken) 

Inför denna ansökan och fortlöpande har SLL låtit utföra ett flertal utredningar  

i syfte att identifiera risker och olägenheter med den sökta vattenverksamheten  

och tagit fram förslag på hur risker och olägenheter kan undvikas eller begränsas. 

Bland annat har SLL låtit ta fram åtgärdsplaner för buller och stomljud respektive 

kulturbyggnader samt en masshanteringsplan. Vidare har SLL låtit utföra en 

omfattande utredning om hydrogeologin i det område som berörs av utbyggnaden. 

 

Med utgångspunkt i nämnda utredningar och handlingsplaner har SLL beslutat  

om en rad försiktighetsåtgärder och arbetsmetoder för att skydda miljön, boende, 

verksamhetsutövare och andra som vistas inom området. SLL kommer som 

förebyggande åtgärd bl.a. att ställa krav vid upphandling av entreprenörer. Vidare 

kommer injektering av berg att föregå sprängning för att minska inläckaget av 

grundvatten i tunnelsystemet. Vid behov kommer även efterinjektering att utföras. 

Infiltration av vatten kommer att utföras om det behövs för att minska risken för 

sättningar eller annan skadlig påverkan av en grundvattensänkning i området. 

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer att samordnas med andra infrastrukturprojekt 

i området, exempelvis Förbifart Stockholm och Mälarbanan. Närheten till befintliga 

anläggningar innebär också att anläggningsmetoder kommer att behöva anpassas 

efter bland annat vibrationsrestriktioner. Vissa sträckor kan kräva försiktigt 

berguttag. Detta kan innebära fler sprängningar per dygn med kortare salvlängd, 

men under en längre period. 

 

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer att möjliggöra för fler resenärer att åka 

kollektivt istället för att åka bil vilket i sig främjar ett hållbart resande. 

 

SLL har utrett bästa möjliga teknik för utbyggnaden av tunnelbanan. Det innebär 

bl.a. att tunnlar och anläggningar läggs i så hög grad som möjligt under mark så att 

ingrepp i kultur- och naturmiljö minimeras. Tunneldrivningen kommer att ske med 

olika hastighet beroende på hur känslig omgivningen är för stomljudsstörningar. 
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Tunneln och stationerna kan till största delen drivas med en metod som kallas 

borrning och sprängning. Denna metod är den i Sverige vanligast förekommande 

och omfattar följande viktigare arbetsmoment – förinjektering, salvborrning, 

laddning och sprängning, utlastning, bergrensning samt bergförstärkning. 

 

Med hänvisning till ovanstående anser SLL att verksamheten uppfyller de krav  

som följer av försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik. 

Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken) 

SLL kommer att ställa krav vid upphandling av entreprenader avseende bränsle för 

de arbetsmaskiner och -fordon som ska användas. Dieselbränsle ska därvid uppfylla 

kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. Vidare ska alkylatbränsle användas i 

bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa inte är försedda med 

katalytisk rening. En del av de maskiner som kommer att användas är eldrivna. 

Detta gäller borraggregat, injekteringsutrustning och laddningsutrustning. 

 

För tätning kommer främst cementbaserade injekteringsmedel att användas för att 

minimera användningen av kemiska tätningsmedel. Vid speciellt komplicerade 

passager kan kemiska tätningsmedel behöva användas. SLL kommer att använda 

sådana medel som är godkända av Trafikverkets kemikalieråd samt SLL:s riktlinjer 

för kemiska ämnen. 

 

Med hänvisning till ovanstående anser SLL att verksamheten uppfyller de krav som 

följer av produktvalsprincipen. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken) 

SLL avser att se till att uppkomna bergmassor och jordmassor i möjlig mån kan 

nyttiggöras och har upprättat en masshanteringsplan i detta syfte. Nyttiggörandet 

kommer om möjligt att ske i olika infrastruktur- och byggprojekt som ligger nära 

tunnelbaneutbyggnaden, vilket minimerar transportbehovet. Vidare är avsikten att 

bergmassorna i möjlig mån ska transporteras direkt från arbetsområdet för 

tunnelbaneutbyggnaden till den plats där de ska nyttiggöras. 

 

Det finns möjlighet att nyttja dränvattnet (det grundvatten som läcker in i 

tunnelsystemet under drifttiden) vid infiltration eller som råvattentillskott till 

Igelbäcken under torrperioder. I sistnämnda fallet skulle dränvattnet ersätta 

användning av kommunalt dricksvatten. 

Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 § miljöbalken)  

SLL har i samråd med berörda kommuner utfört omfattande lokaliserings-

utredningar för att förlägga den utbyggda tunnelbanan till den lämpligaste 

lokaliseringen. Utgångspunkten är att den utbyggda tunnelbanan ska bli ett 

attraktivt transportmedel som kommer många människor till gagn. Lokaliseringen 

har därför bl.a. skett utifrån planerat bostadsbyggande men också utifrån möjlig 

spårdragning enligt geometriska förutsättningar. Det faktum att tunnelbanan anläggs 

under mark innebär att ytterligare barriäreffekter från infrastruktur i staden kan 

undvikas. Tunnelbanesträckningen går i så stor utsträckning som möjligt i berg. 

SLL har under förberedelsearbetet för denna ansökan övervägt ett alternativ där 
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tunnelbanestationerna anläggs relativt ytligt genom grävning från marknivån i 

kombination med återfyllning och återställning av marknivån. Arbetsmetoden har 

bedömts vara tekniskt komplicerad eftersom sträckningen passerar Mälarbanan och 

El8 vilket skulle medföra stora störningar på anläggningar som är av riksintresse. 

Vidare skulle arbetsmetoden innebära stora störningar och påverkan på skyddsvärd 

miljö, den skulle också kraftigt försena Järfälla kommuns planer på exploatering av 

Barkarbystaden. SLL har också utrett ett alternativ där tunnelbanan skulle passera 

ovanför Förbifart Stockholm. Ett sådant alternativ skulle medföra att arbetet måste 

ske från ytan, vilket bl.a. skulle påverka trafiken på väg 275 i stor utsträckning 

under byggtiden. 

 

Den sökta vattenverksamheten, bortledning av grundvatten och infiltration, står inte 

i strid med gällande detaljplaner för de områden som berörs av vattenverksamheten. 

 

Sammantaget anser SLL att lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken är 

uppfylld. 

Avvägningsregler (2 kap. 7 § miljöbalken) 

SLLs överväganden och förslag i fråga om åtgärdsplaner, skyddsåtgärder, 

villkorsförslag och andra försiktighetsmått har skett och kommer även i fortsättning 

att ske mot bakgrund av den avvägning som ska ske enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. 

 

I MKBn redogörs närmare för gällande miljökvalitetsnormer och den sökta  

vattenverksamhetens – liksom därtill knutna bygg-och anläggningsarbetens  

– påverkan på dessa. Som utvecklas där kommer den sökta vattenverksamheten  

inte att medföra sådan påverkan på någon tillämplig miljökvalitetsnorm att 

bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra och tredje stycket aktualiseras. 

3.10.3 Särskilt om miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för luft 

De bygg- och anläggningsarbeten som behövs för tunnelbanans utbyggnad kommer 

att medföra utsläpp till luft, främst från aktiviteter ovan jord som innebär ett visst 

tillskott av kväveoxider och partiklar. Utsläppen bedöms endast obetydligt påverka 

förekommande halter av kväveoxider och partiklar i omgivningsluften. Nämnda 

arbeten bedöms inte bidra till att någon tillämplig miljökvalitetsnorm inte kan 

följas. 

 

I sammanhanget bör framhållas att ett av syftena med tunnelbanans utbyggnad är att 

begränsa bilberoendet (och därmed utsläppen till luft av kväveoxider och partiklar) 

när Stockholm expanderar med nya bostadsområden. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Bällstaån och Edsviken är möjliga recipienter för länshållningsvatten, dränvatten 

och dagvatten. Igelbäcken är möjlig recipient för dränvatten och dagvatten. Efter 

den rening av vattnet som kommer att utföras innan utsläpp till någon av dessa 

recipienter, samt det beaktande som görs av varje recipients känslighet, bedöms 

verksamheten inte motverka att miljökvalitetsnormerna för recipienterna uppnås 
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och kan följas. Inte heller bedöms försämring av någon kvalitetsfaktor ske till följd 

av utsläppen. 

 

Igelbäcken är en recipient med hög känslighet. Endast dagvatten med lågt 

föroreningsinnehåll kommer renat att ledas till Igelbäcken. Det dränvatten  

som under torrperioder kan komma att tillföras Igelbäcken som ersättning för 

kommunalt dricksvatten kommer efter erforderliga försiktighetsåtgärder inte att 

orsaka någon negativ påverkan på Igelbäckens ekologiska eller kemiska status. 

 

Edsviken är en recipient med måttlig känslighet. Vattnet kommer att renas innan  

det släpps till Järva dagvattentunnel som mynnar i Edsviken. Utsläppen av vatten 

till Edsviken bedöms inte motverka att miljökvalitetsnormerna för recipienterna 

uppnås eller medföra en försämring av någon kvalitetsfaktor. 

 

Bällstaån är en recipient med måttlig känslighet. Eventuellt vatten som släpps ut  

till Bällstaån kommer att vara renat för att tillse att utsläppen inte motverkar att 

miljökvalitetsnormerna för recipienterna uppnås eller medför en försämring av 

någon kvalitetsfaktor. 

3.10.4 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

 

Väg 275 mellan Akalla och Hjulsta (Akallalänken), E18 samt Mälarbanan utgör 

anläggningar av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

Erforderliga åtgärder kommer att vidtas för att tillse att dessa anläggningar inte 

påverkas vid utbyggnaden av tunnelbanan. Anläggandet av Förbifart Stockholm 

kommer att samordnas med utbyggnaden av tunnelbanan för att tillse att båda 

projekten kan löpa utan störningar. Vidare har utformningen av den utbyggda 

tunnelbanan anpassats för att säkerställa att andra anläggningar i omgivningen  

inte påverkas, bl.a. har schakt för brandgasventilation placerats så att det inte 

medför någon påverkan på E18 och Mälarbanan. 

 

Hansta Natura 2000-område är riksintresse för naturvården enligt 4 kap. 8 § 

miljöbalken. Hansta Natura 2000-område ligger utanför influensområdet för ansökt 

verksamhet. Ansökt verksamhet bedöms inte medföra någon påverkan på Natura 

2000-området. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken är således inte behövligt. 

3.10.5 Tillåtlighet enligt 7 kap. 5 § miljöbalken 

 

Som närmare utvecklas i MKBn, möter den sökta verksamheten inget hinder enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. I det fall ledningsdragning i mark erfordras 

inom Hansta naturreservat eller Igelbäckens kulturreservat kommer SLL ansöka om 

tillstånd/dispens i enlighet med gällande reservatsföreskrifter. 

3.10.6 Tillåtlighet enligt 8 kap. miljöbalken 

 

Inom influensområdet finns ett flertal arter som är skyddade enligt artskydds-

förordningen, bl.a. groddjur, kärlväxter och fåglar. Inga artskyddade växter eller 
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djur kommer att påverkas av den ansökta verksamheten. Den sökta verksamheten 

möter således inget hinder enligt bestämmelserna i 8 kap. miljöbalken. 

3.10.7 Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken 

 

Den sökta vattenverksamheten syftar till att möjliggöra en utbyggnad av tunnel-

banan inom områden som ska exploateras för att skapa ett hållbart resande.  

Den tillkommande tunnelbanesträckan är lokaliserad till ett område som enligt 

regionplaneringen ska expandera och där behovet av kollektivtrafik därför bedömts 

som stort. Utbyggnaden av tunnelbanan ger fler personer tillgång till tunnelbana  

och möjliggör ett minskat privat bilåkande. Nyttan av den sökta vattenverksamheten 

är därmed uppenbar och torde inte kunna beräknas i reella ekonomiska termer. 

 

Olägenheterna av vattenverksamheten är mycket begränsade såväl i tid som  

i omfattning. Någon skada av vattenverksamheten kan inte förutses. 

 

Mot bakgrund härav anser SLL det vara uppenbart att det föreligger sådan båtnad 

som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken. 

3.10.8 Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken 

Tidsbegränsning av tillståndet (16 kap. 2 § första stycket miljöbalken)  

Enligt SLLs uppfattning saknas skäl att tidsbegränsa tillståndet. SLL förutser att 

grundvattenbortledning kommer att behöva utföras även under drifttiden. 

Ekonomisk säkerhet (16 kap. 3 § miljöbalken) 

SLL som sökande behöver inte ställa ekonomisk säkerhet eftersom landsting är 

undantagna från bestämmelsens tillämpning. Detta gäller även beträffande yrkandet 

om verkställighetsförordnande. 

Hänsynstagande till följdverksamheter (16 kap. 7 § miljöbalken) 

SLL har i enlighet med praxis föreslagit vissa villkor för att begränsa störningar  

och olägenheter av bygg- och anläggningsarbetena. 

 

Uttransport av bergmassor och intransport av nya massor och material för 

tunneldrivning utgör en följd av bygg- och anläggningsarbetena och torde därmed 

inte kunna betraktas som en följdverksamhet till den sökta vattenverksamheten. 

SLL har likväl redovisat ett underlag för bedömning av störningar relaterad till 

materialhantering och materialtransporter. Arbetstunnlarna är exempelvis placerade 

med hänsyn till att arbetet ska kunna bedrivas och att transporterna så snabbt som 

möjligt ska komma fram till det större vägnätet utan att passera bostadsbebyggelse. 

De transporter som uppkommer med anledning av den utbyggda tunnelbanan 

bedöms medföra endast en obetydlig ökning jämfört med nuvarande förhållanden. 

3.10.9 Sammanfattning tillåtlighet 

 

Sammanfattningsvis anser SLL att alla tillämpliga tillåtlighetskrav i miljöbalken är 

uppfyllda och att tillstånd därför ska lämnas till den sökta vattenverksamheten.  
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3.11 Kontroll 

 

Före byggstart kommer kontrollprogram att upprättas för att säkerställa kontroll och 

uppföljning av vattenverksamheten och dess påverkan på grundvattenförhållandena 

i omgivningen. Kontrollen under byggtiden kommer att omfatta bl.a. följande. 

 Mätning av inläckage till bergtunnlar och schakt. 

 Mätning av grundvattennivåer i jord och berg. 

 Mätning av sättningsrörelser i byggnader, anläggningar och mark. 

 Mätning av volym infiltrerat vatten. 

 Kvalitetskontroll av länshållningsvatten. 

 Mätning av luftburet buller och stomljud. 

 Mätning av vibrationer. 

 

Dessutom kommer kontrollprogram att upprättas med avseende på den påverkan 

som bygg- och anläggningsarbetena kan orsaka i omgivningen, exempelvis buller. 

Kontrollprogrammen kommer att beskriva vilka kontroller som ska utföras, när 

åtgärder ska vidtas och hur resultat ska redovisas och kommuniceras med 

vederbörande tillsynsmyndighet. 

 

För drifttiden kommer nya kontrollprogram att tas fram i samråd med tillsyns-

myndigheten utifrån de erfarenheter som vunnits under byggtiden. Enligt nuvarande 

plan kommer kontrollprogram under drifttiden att begränsas till mätning av 

inläckage i tunnelsystemet, grundvattennivåer, sättningsrörelser och volym 

infiltrerat vatten samt kvalitetskontroll av dränvatten. 

 

Med den etablerade praxis att tillstånd till grundvattenbortledning vid större 

infrastrukturprojekt (tillståndspliktig vattenverksamhet) också ska innehålla 

ramvillkor för begränsning av störningar från själva undermarksarbetena (icke 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet), följer att flera tillsynsmyndigheter  

kommer att få ansvar för att tillståndet och villkoren efterlevs. SLL utgår från att 

berörda tillsynsmyndigheter kommer att samordna sina tillsynsinsatser i enlighet 

med den praxis som utvecklats vid genomförandet av större infrastrukturprojekt  

i Stockholmsområdet. 

3.12 Samråd 

 

Denna ansökan har föregåtts av ett utökat samrådsförfarande enligt 6 kap. miljö-

balken, vilket beskrivs närmare i avsnitt 14 i MKBn samt i samrådsredogörelse. 

Länsstyrelsen har genom beslut den 3 juni 2015 beslutat att den ansökta 

verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Samrådsförfarandet har till viss del samordnats med samrådet för järnvägsplanen 

och detaljplaner för tunnelbaneutbyggnaden. Det samrådsunderlag som redovisas  

i målet omfattar därför även andra frågor än de som är föremål för prövning i målet. 

Vad som framkommit vid samrådet har beaktats vid upprättandet av MKBn och 

denna ansökan. 
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3.13 Tidplan 

3.13.1 Allmänt 

 

De åtgärder som avses med denna ansökan beräknas påbörjas år 2018 och avslutas 

tidigast år 2021. Flera av arbetsmomenten kommer att utföras parallellt och 

utgångspunkten är att arbetet i berg kommer att ske på flera fronter samtidigt.  

3.13.2 Skäl för verkställighetsförordnande 

 

Stockholm växer med 35 000 till 40 000 personer per år. Behovet av att utveckla 

infrastrukturen, inte minst kollektivtrafiken, är stort. Järnvägsplan för den utbyggda 

tunnelbanesträckningen bedöms kunna antas under 2018. För att skapa ett hållbart 

resande och främja kollektivtrafik framför privat bilåkande behöver tunnelbanan 

byggas ut så snart som möjligt. 

 

Vidare bör noteras att tunnelbanan byggs i anslutning till den pågående 

utbyggnaden av Mälarbanan. En av tunnelbanans biljetthallar är gemensam med 

Mälarbanan och är placerad under Mälarbanans spår. Biljetthallen omfattas av 

denna ansökan. Mälarbanan har sedan tidigare inplanerade tider då tågtrafiken får 

stängas av för att utföra anläggningsarbeten inom spårområdet. Om arbetena enligt 

denna ansökan kan påbörjas så att byggandet av biljetthallen kan ske i samband 

med att tågtrafiken ändå stängs av minimeras störningarna på tågtrafiken.  

 

Sammanfattningsvis föreligger starka skäl för verkställighetsförordnande. Som 

utvecklats ovan behöver SLL inte ställa ekonomisk säkerhet för att ta meddelat 

tillstånd i anspråk med stöd av verkställighetsförordnande. 

3.14 Villkorsförslag m.m. 

 

SLL har, som man slutligt utformat sin talan, föreslagit villkorsförslag enligt 

följande. 

3.14.1 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 miljö-

domstolen och tillsynsmyndigheten om när godkänd slutbesiktning föreligger. 
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Med drifttid avses tiden efter byggtidens utgång.  

 

Kontrollprogram för grundvatten  

3. SLL ska i samråd med Trafikverket och tillsynsmyndigheten ta fram ett 

kontrollprogram för verksamheten, vilket ska ges in till tillsynsmyndigheten  

senast tre (3) månader innan den tillståndsgivna bortledningen av grundvatten 

påbörjas. Kontrollprogrammet ska avse hela influensområdet för grundvatten  

(se PM Hydgeologi, Bilaga C5.1).  

 

SLL ska i kontrollprogrammet redovisa åtgärdsnivåer för sättningskänslig mark  

och/eller grundvattenkänsliga byggnader eller andra grundvattenberoende 

anläggningar. 

 

Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får i samråd med tillsynsmyndigheten 

justeras allteftersom verksamheten fortskrider. 

 

Kontroll inom ramen för kontrollprogrammet ska ske minst t.o.m. utgången av  

tiden för oförutsedd skada. 

 

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. 

 

Infiltrationsanläggningar ska utformas och funktionsprovas innan 

vattenbortledningen får påbörjas från berört grundvattenmagasin.  

 

Luftburet buller  

5.1. Luftburet buller från anläggningsarbeten för tunnelbanan ska under byggtiden 

begränsas så att ljudnivån på grund av arbetena som riktvärde* inte överstiger 

värdena i nedanstående tabell. 

 

Värdena i denna punkt 5.1 gäller inte de som erhållit skriftligt erbjudande från SLL 

om tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse. 
 

 

Ekvivalent ljudnivå, luftburet buller 
Bostäder för permanent boende och fritidshus, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Bostäder för permanent boende och fritidshus, inomhus (bostadsrum) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

Vårdlokaler, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 
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Undervisningslokaler, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

60 dBA - - - - 

Undervisningslokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

40 dBA - - - - 

Arbetslokaler för tyst verksamhet, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

70 dBA - - - - 

Arbetslokaler för tyst verksamhet, inomhus 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

45 dBA - - - - 

 

Maximal momentan ljudnivå, luftburet buller 
Bostäder för permanent boende och fritidshus, utomhus (vid fasad) 

Helfri mån-fre  

(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 

(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 

(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 

(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

- - - - 70 dBA 

Bostäder för permanent boende och fritidshus, inomhus (bostadsrum) 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

- - - - 45 dBA 

Vårdlokaler, inomhus 

Helfri mån-fre  
(dag 07-19) 

Helfri mån-fre 
(kväll 19-22) 

Lör-, sön-, helgdag 
(dag 07-19) 

Lör-, sön-, helgdag 
(kväll 19-22) 

Nätter (22-07) 

- - - - 45 dBA 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet att vidta åtgärder så att villkoret hålls. 

 

5.2. 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. 

Andra avvikelser från riktvärdena i punkten 5.1 får, om det finns särskilda skäl, ske 

efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

Stomljud  

5.3. Stomljud från anläggningsarbeten för tunnelbanan ska under byggtiden 

begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus på grund av arbetena som 

riktvärde* inte överstiger värdena i nedanstående tabell. Värdena i tabellen gäller 

för bostäder, vårdlokaler och fritidshus.  

 

För undervisningslokaler gäller riktvärdet 40 dBA helgfri måndag-fredag  

kl. 07:00-19:00. 

 

Värdena i denna punkt 5.3 gäller inte de som erhållit skriftligt erbjudande från  

SLL om tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse. 

 

Ekvivalent ljudnivå, stomljud 
Veckodagar Tid Högsta ekvivalenta värde 

Helgfri mån-fre 07-22 45 dBA 

Lör-, sön-, och helgdag 07-19 35 dBA 

Lör-, sön-, och helgdag 19-22 30 dBA 

Samtliga nätter 22-07 30 dBA** 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet att vidta åtgärder så att villkoret hålls. 

**För bostäder gäller dessutom maximal momentan ljudnivå om 45 dBA som riktvärde samtliga nätter kl. 22-07.  
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5.4. Arbeten som medför stomljud som riskerar att överskrida riktvärdena i punkten 

5.3 får ske helgfri måndag-fredag kl. 07:00-22:00, förutsatt att åtgärder vidtas enligt 

punkterna 5.5 och 5.6 nedan. Andra avvikelser från riktvärdena i punkten 5.3 får, 

om det finns särskilda skäl, ske efter tillsynsmyndighetens godkännande. 

 

Tillfällig vistelse m.m. 

5.5. Riskeras överskridande av riktvärdena för luftburet buller eller stomljud under 

fem dagar i följd eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, ska möjlighet till 

tillfällig vistelse, alternativt tillfälligt boende, erbjudas avseende boende, 

vårdlokaler och undervisningslokaler. Erbjudandet ska meddelas berörda i god tid 

innan det aktuella arbetet påbörjas, dock senast tre veckor i förväg. Även om 

riktvärdena inte överskrids, ska möjlighet till tillfällig vistelse, alternativt tillfälligt 

boende, tillhandahållas på begäran om särskilda behov föreligger, t.ex. till boende 

med nattarbete, små barn, äldre och sjukskrivna. 

 

5.6. SLL ska vidta de ytterligare förberedelsearbeten, försiktighetsmått och åtgärder 

som följer av åtgärdsplan för buller och stomljud. 

 

Kontrollprogram för buller 

5.7. 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 inventeringområde. 

Innan sprängning sker ska närboende som så önskar informeras.  

 

Utsläpp till vatten 

7. Länshållningsvatten ska under byggtiden efter lokal rening avledas till  

det kommunala dag- eller 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 

9.1. Förvaring och hantering av petroleumprodukter och andra för mark, yt-, och 

grundvatten skadliga ämnen inklusive avfall ska ske med största aktsamhet så att 

risken för spill och läckage minimeras. 
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9.2. Förvaring av petroleumprodukter och andra för mark, yt-, och grundvatten 

skadliga ämnen ska ske på tät yta som är invallad. Cisterner ska vara utrustade med 

påkörningsskydd.  

 

9.3. Tankning ska ske på tät yta. Åtgärder ska vidtas för att undvika spill. 

Utrustning för sanering av spill eller annat läckage ska finnas lätt tillgängligt där 

produkterna förvaras och hanteras. 

 

3.14.2 Prövotidsförfarande 

 

SLL har föreslagit att avgörandet av slutliga villkor avseende inläckande 

grundvatten skjuts upp under en prövotid motsvarande byggtiden. 

 

Utredningsvillkor  

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 miljödomstolen senast ett år efter utgången  

av prövotiden. Redovisningen ska innehålla även förslag till sektionering och  

vilka läckage som ska gälla för respektive sektion. Om sektionering bedöms  

inte lämplig ska skälen till det framgå av redovisningen. 

 

Under prövotiden och till dess annat bestäms ska följande provisoriska föreskrift 

gälla. 

 

Provisorisk föreskrift  

SLL ska driva tunnelanläggningen och utföra tätningsåtgärder så att flödet av det  

till tunnelanläggningen inläckande grundvattnet inte överstiger 520 liter per minut 

som rullande fyramånadersvärde och riktvärde. 

 

I flödena inräknas under byggtiden inte det grundvatten som kan komma att ledas 

bort från öppna schakt i jord. 

3.14.3 Delegation 

 

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. 
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4. ÅTAGANDEN 

 

I ansökan har SLL gjort åtaganden som gäller den ansökta vattenverksamheten 

under byggtiden och drifttiden. Under beredning av ansökan hos mark- och 

miljödomstolen och vid huvudförhandlingen har SLL gjort ytterligare åtaganden. 

 

Den lista på åtaganden som redovisas i detta avsnitt är inte uttömmande, ytterligare 

åtaganden finns i aktmaterialet. 

 

SLL har åtagit sig bl.a. följande. 

 För det fall Trafikverkets arbeten med schakten i Akalla inte är klara då 

byggtiden för tunnelbanan inleds, genom infiltration i jordlager motverka 

den nivåsänkning som kan uppkomma till följd av grundvattenbortledning 

för tunnelbanan för att inte försvåra för Trafikverket att innehålla villkor 

avseende grundvattenavsänkning (villkor 3, första stycket i tillståndet för 

Förbifart Stockholm).  

 Infrastrukturanläggningar och objekt med känslig grundläggning 

kontrolleras enligt följande. En eller flera kontrollpunkter för 

grundvattennivåmätning etableras, alternativt gemensamma kontrollpunkter 

om objekten är belägna nära varandra. Mätningar av grundvattennivån  

utförs månadsvid eller veckovis, eller oftare om det bedöms nödvändigt. 

Åtgärdsnivåer upprättas. Infiltration utförs om åtgärdnivån underskrids. 

Besiktning enligt Svensk Standard (SS 460 48 60) genomförs innan 

sprängning, vilket innebär bl.a. följande. Besiktningsområdet är 50 m  

för byggnader grundlagda på berg och 100 m för byggnader grundlagda  

på sand, lera. Besiktning görs invändigt och utvändigt, även murade 

rökkanaler kontrolleras och besiktigas. När sprängningsarbetena är  

klara görs efterbesiktning för att dokumentera eventuella förändringar. 

Konstateras förändringar görs en utredning av eventuellt samband med 

entreprenörsarbetena. 

 De krav som förts fram av Fortum Värme Tunnlar AB kommer att 

efterlevas, nämligen 

o För att säkerställa eventuella korsningspunkter mellan planerade 

trafikanläggningar och FVTs befintliga undermarksanläggningar kan 

inmätning behöva göras, då vissa underlag är av äldre typ med sämre 

noggrannhet från exempelvis ursprungliga bygghandlingar. 

o Vid drivning av nya tunnlar i närheten av FVTs befintliga 

undermarksanläggningar måste erforderlig bergtäckning säkerställas. 

Om detta ej är möjligt kan förstärkningsåtgärder i form av 

exempelvis betongkonstruktioner behövas. Under byggskedet krävs 

med stor sannolikhet installation av så kallade skyddsåtgärder för att 

skydda känsliga installationer mot vibrationer vid exempelvis 

sprängningsarbeten. 

o Drivning av nya tunnlar kan påverka tätheten i närliggande berg 

vilket kan resultera i ett ökat inläckage av vatten till FVTs befintliga 

undermarksanläggningar som i sin tur måste bortledas från dessa. 
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o Information om ledningstunnlarna med avseende på exempelvis läge 

och utformning utgör "Hemlig uppgift" och omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 När arbetena med att driva tunneln passerar Svenska Kraftnäts stolpe nr 49 

ska de riktvärden som anges i Svenska Kraftnäts riktlinjer (KL 22S1-2)  

inte överskridas. 

 SLL kommer att installera vibrationsmätare på transformatorstationen  

i Hägerstalund, enligt Ellevio ABs önskemål. 

 SLL kommer att kontakta Ellevio ABs driftcentral inför sprängningar  

i närheten av bolagets anläggningar. 

 Vidta informationsinsatser till berörda närboende och allmänheten gällande 

vilka arbeten som är på gång och vilka störningar dessa kan innebära. 

 Följa en särskild åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden  

(se MKB, bilaga B2) där det framgår att SLL avser att arbeta proaktivt 

med risken för bullerstörningar. Olika typer av anpassningar och åtgärder 

vidtas basera på en avvägning mellan kostnad och nytta. 

 Följa de riktlinjer för dagvattenhantering som tagits fram av 

vattentjänstföretagen inom Järfälla och Stockholms kommuner. 

 SLL kommer att anmäla eventuell uppläggning och/eller mellanlagring av 

massor, till tillsynsmyndigheten. 

 

5. INKOMNA YTTRANDEN 

 

Under målets handläggning har SLL genom bl.a. justerade villkorsförslag 

och uttryckliga åtaganden godtagit en del framförda synpunkter. Redovisningen 

här har därför begränsats till i huvudsak områden och frågor där enighet inte råder. 

5.1 Remissmyndigheter, vattentjänstföretag, m.fl. 

5.1.1 Länsstyrelsen i Stockholms län  

SLLs villkorsförslag 

Tiden för anmälan av oförutsedda skador av vattenverksamheten bör bestämmas  

till 20 år.  

 

Tunnelbanans sträckindelning berörs av flera grundvattenmagasin. Om ett stort 

inläckage uppkommer i en sprickzon som berör ett enskilt grundvattenmagasin 

medan resten av sträckan är tätare kan detta leda till större lokal grundvatten-

påverkan än vad som beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen trots att 

grundvattenbortledningen inte överskrider värdena i den föreslagna provisoriska 

föreskriften. Regleringen av bortledning av inläckande grundvatten bör därför 

sektionsindelas för att inläckagets omgivningspåverkan ska kunna gå att förutsäga. 

 

Länsstyrelsen anser att SLL bör redovisa vilka inläckagekrav man kommer att ha 

för schakten och hur man kommer att följa upp detta. 

Tätning av berg 

Med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna – hushållning med råvaror och 
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energi, bästa möjliga teknik och försiktighetsprincipen – är en fullgod tätning 

genom injektering, i första hand förinjektering, är att föredra framför infiltration. 

Denna prioriteringsordning bör tydliggöras i villkoren. 

Förorenade områden; föroreningar i grundvatten 

Inom influensområdet finns 57 misstänkt eller konstaterat förorenade områden 

registrerade i EBH-stödet.  

 

Det är positivt att SLL behandlar förorenade områden och, som det anges i ansökan, 

utför en förtätad provtagning för klassificering av jord innan schaktarbeten 

påbörjas. Detta är extra viktigt i och med att föroreningssituationen riskerar att 

förändras av de grundvattennivåförändringar som nämns i MKBn. Eventuella 

utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

SLL bör undersöka om det finns föroreningar i grundvattnet, såsom PFAS11  

(enligt Livsmedelsverkets riktlinjer).  

Igelbäckens avrinningsområde m.m. 

Igelbäcken har idag problem med lågt flöde vilket inte Bällstaån har. SLL bör 

redovisa om Igelbäcken kommer att kompenseras med tillförsel av samma mängd 

vatten som nu kommer dräneras från dess avrinningsområde.  

 

Inom Igelbäckens avrinningsområdet finns genomsläppliga jordar och spricksystem. 

SLL bör därför redovisa hur man kommit till den slutsats som anges i MKBn,  

att effekterna av grundvattenavsänkning bedöms som ringa gällande Igelbäcken.  

SLL bör även redovisa hur stor del av Igelbäckens tillrinning som dräneras av  

när tunnelbanan anläggs samt om någon extra tillförsel av vatten ska ske till 

Igelbäcken för att kompensera eventuella påverkan från grundvattenbortledning  

av tunnelbanan. Slutligen bör SLL presentera ett villkorsförslag för att  

kompensera eventuell vattenförlust för Igelbäcken och Djupanbäcken. 

 

SLL bör även redovisa om de befintliga markavvattningsföretagens funktion  

i Bällstaån kommer att påverkas av att huvuddelen av dränvattnet vid drift  

kommer att släppas ut i Bällstaån. 

Hansta Natura 2000; övriga naturområden 

Av ansökningshandlingarna kan utläsas att det är ett antal spricksystem i området 

mellan tunnelbanans planerade sträckning och Hansta Natura 2000-område. 

SLL bör därför redovisa hur väl undersökt kontakter i dessa spricksystem är, samt 

ange om det går att utesluta att det inte skulle finnas någon kontakt i spricksystem 

som gör att påverkan på Hansta Natura 2000 område inte sker. Kontrollprogrammet 

för grundvattenbortledning bör även omfatta Hansta Natura 2000-område. 

 

Det bör framgå av ansökningshandlingarna om naturvärden som fuktberoende 

mossor påverkas av ändrad hydrogeologi. 
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Övrigt 

En redovisning av eventuella förväntade effekter och risker av framtida 

klimatförändringar ska ingå i MKBn. 

5.1.2 Sverige geologiska undersökning (SGU)  

 

Överlag verkar underlaget för ansökan vara väl genomarbetat. Föreslagna 

skadeförebyggande åtgärder bedöms ändamålsenliga. De synpunkter som SGU 

redovisar nedan gör inte att de slutliga resultaten bör ifrågasättas, men leder till att 

känslighetsanalysen kan behöva kompletteras. 

 

Med tanke på osäkerheter i resultaten från vattenförlustmätningarna vore det 

lämpligt att beskriva de hydrologiska mätningarna mer utförligt. SGU hade  

gärna sett att man i känslighetsanalysen även hade haft med ett scenario där man 

(med anledning av osäkerheten) antar ett ännu högre värde för den hydrauliska 

konduktiviteten (K) för att visa att även ett sådant fall skulle gett konsekvenser  

som är hanterbara.  

 

Med tanke på prognostiserade avsänkningar är det rimligt med en viss, men 

begränsad, påverkan på vissa energibrunnar. 

5.1.3 Statens geotekniska institut (SGI)  

Hydrologi 

Mot bakgrund av osäkerheter i resultaten från vattenförlustmätningarna vore det 

lämpligt att beskriva de hydrogeologiska mätningarna mer utförligt med ett scenario 

i känslighetsanalysen där ett ännu högre värde för den hydrauliska konduktiviteten 

(K) antas.  

 

SGI har även anfört att det med beaktande av tillgänglig data finns stora osäkerheter 

i sprickzonernas utbredning och orientering. SGI finner det också för troligt att man 

i projektets tunnlar kommer att penetrera sprickor och zoner i berget med högre 

hydraulisk konduktivitet än de som uppmätts med hjälp av vattenförlustmätningar 

eller beräknats i energibrunnar. Det är också troligt att sådana zoner delvis kommer 

att påträffas på icke förutsedda platser och med delvis andra riktningar. 

 

Anledningen till SGIs förmodan om högre konduktivitet är att uppsprucket berg 

nära markytan och brantsående sprickzoner inte sällan har en hydraulisk 

konduktivitet på de aktuella djupen som ligger i nivå med de högsta som uppmätts  

i sektioner i de aktuella borrhålen, eller högre. Och vattenförande zoner är ofta inte 

bredare än 1 meter, eller mindre. I en 6-meterssektion för vattenförlustmätning blir 

en sådan zon fördelad på hela sektionen vilket ger ett "för lågt" K-värde för själva 

zonen. Ett annat exempel är från området norr om Barkaby station. Områdets 

problem och planerade lösningar är bra beskrivna i PM Hydrogeologi, avsnitt 4.9.2. 

Ett av hålen för utvärdringen, KBH04 (SGI tolkar benämningen 15RTKB04 som 

samma hål), har "rasat" och enbart mätts i helhål under vattenförlustmätning.  

Utan att veta dess längd så ger uppmätt värde troligen en missvisande, för låg 

konduktivitet för det berg som finns i området. Totalt längs hela tunnelsträckningen 
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ser också SGI att borrhål och geofysiska data är väldigt ojämnt geografiskt 

fördelade och delvis ligger helt utanför tunnelsträckningen. Till exempel så finns, 

vad SGI kan se, väldigt få grundvattenrör och inga borrhålssundersökningar eller 

geofysiska undersökningar utmed stora delar av sträckningen längs tunnelkröken 

mellan stationerna Barkaby och Barkabystaden. Detta bör påverka osäkerheterna  

i hydrogeologisk modell på ett negativt sätt. 

 

SGI anser att det är av yttersta vikt att det i det fortsatta projektet säkerställs att 

injekteringsdesign och kontrollprogram utformas så att de säkerställer att projektets 

mål och bedömning på små skadliga effekter från grundvattensänkningar, samt inga 

eller små negativa effekter för ytvatten, också kan uppfyllas. Det krävs också en 

flexibilitet, med en strategi för agerande vid lokalt förekommande högre 

konduktiviteter och oförutsedda lägen för inläckage från oförutsedda sprickzoner. 

Sådana inläckage kan i sin tur innebära avsänkningar på icke förutsedda platser, 

vilket det behöver finnas en beredskap för. 

 

Det finns starka incitament för att förinjektering av tunnlar och schakt ska bli 

lyckad, vilket är bra. Alternativet efterinjektering och infiltration vid känsliga 

områden och objekt är mindre attraktivt. På platser där starkt vattenförande 

sprickzoner faktiskt skulle visa sig existera och en förinjektering av dessa inte helt 

lyckas, finns risk för att ett kanaliserat grundvattenflöde längs dessa zoner från mer 

perifera områden kan ge avsänkningar ända tills en tätare tunnelkonstruktion är på 

plats. En avsänkning som SLL i nuläget inte prognostiserats till vare sig omfattning 

och lokalisering. 

 

Mot den bakgrunden förordar SGI i första hand täta konstruktioner runt schakter 

och ett tätt berg genom förinjektering, och vid behov även genom efterinjektering, 

snarare än infiltrationsanläggningar. Permanenta infiltrationsanläggningar för att 

kompensera inläckage till tunneln bör ses som en sista utväg, då det dels skapar  

ett förändrat, onaturligt grundvattenflöde och dels inte är en bra lösning ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Spridning av föroreningar 

SGI vill uppmärksamma om att förändrade grundvattennivåer också kan ändra 

grundvattnets naturliga flödesriktning och ändrade flödesriktningar kan i sin tur 

påverka föroreningsspridningen. Förändrade grundvattennivåer och därmed 

förändrade redoxförhållanden kan också ändra föroreningars speciering. SGI 

välkomnar därför att kontroller av grundvattnets föroreningsgrad kommer att  

göras i samband med markarbeten och förutsätter vidare att löpande kontroller  

av föroreningar i grundvattnet, även utanför schaktområdena, utförs under hela 

arbetets gång. 

 

I handlingarna anges att eventuell spridning av föroreningar i grundvattnet till 

tunneln kommer att ske mycket långsamt. SGI vill uppmärksamma att grund-

vattenrörelser i berg kan variera beroende på bergets egenskaper och sprickors 

egenskaper (se avsnitt Hydrogeologi ovan). SGI menar att spridning av förorening 

är ofördelaktigt även om föroreningen inte når tunneln. Spridning kan resultera  
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i att tidigare opåverkade områden förorenas och spridning/utspädning kan försvåra 

en framtida åtgärd. SGI förutsätter att åtgärder vidtas för att förhindra eventuell 

föroreningsspridning. 

Stödkonstruktioner 

För att uppnå en tät stödkonstruktioner vid öppna schakt i jord kommer olika former 

av injekteringsåtgärder att utföras, dels för att förhindra en grundvattensänkning 

utanför konstruktionen, dels minimera inläckaget till schakten. 

 

Geologin i området är sådan att det närmast berget under leran finns ett friktions-

lager (ibland klassad som morän) med en mäktighet mellan 0 och 3 m. Den sandiga 

morän som återfinns mellan berget och leran bedöms, när den påträffats ytligt, vara 

rikblockig och storblockig. Detta bör beaktas vid installation av stödkonstruktioner 

eftersom dessa egenskaper även kan gälla för den morän som återfinns under leran. 

Vid arbeten i denna typ av geologi kan följdeffekten bli att stödkonstruktionen, på 

grund av förekomsten av block, inte helt kan föras ner till berg. Detta innebär att  

det kommer att ställas högre krav på efterföljande injekteringsarbete för att uppnå 

fullgod tätning mellan stödkonstruktionen och bergytan. SGI kan i underlags-

materialet inte se att SLL har beaktat risker kopplat till undermålig tätning som  

ska hanteras i anslutning till öppna schakter i jord.  

5.1.4 Stockholms kommun 

 

För att Stockholm ska kunna fortsätta att växa hållbart är det nödvändigt att satsa på 

resurseffektiva trafiklösningar. Utbyggnaden av blå linje från Akalla till Barkarby 

station är av största vikt för Stockholms hållbara utveckling, det är dock samtidigt 

viktigt att hög miljöhänsyn tas för att undvika eventuell negativ påverkan på 

närliggande vattendrag och naturreservat under byggtiden. 

5.1.5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun 

Riktvärde för stomljud inomhus kvällstid 

Nämnden frånfaller tidigare framställt yrkande om särskilda riktvärden  

för lördagar 9.00-17.00. Däremot vidhåller nämnden yrkandet att riktvärdet  

helgfri vardag kl. 19.00-22.00 ska vara 40 dBA.  

Arbeten som generar stomljud under övrig tid  

Nämnden har föreslagit att det i bullervillkoret ska föreskrivas att arbeten som 

genererar stomljud endast får utföras helgfri måndag-fredag kl. 07.00-22.00. 

 

SLL har uppgett att det normalt inte kommer att bedrivas tunneldrivning  

med borrning och sprängning utanför helgfri vardag kl. 07.00-22.00,  

dvs. stomljudsalstrande arbeten. SLL har även angett att man vill kunna lasta ur 

sprängmassor ur tunnlarna under övrig tid. Urlastning av sprängmassor generar 

dock inte stomljud. Nämndens förslag medför därför inte någon begränsning  

av planerade arbeten under övrig tid. 

 

Nämndens förslag ska förstås som att tysta arbeten kan utföras under övrig tid.  
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En förutsättning för att villkoret ska vara tillämpligt är att det finns en mottagare  

för stomljudet. Under områden där byggnader saknas kan tunneldrivningen pågå 

utan begränsning eftersom att riktvärdena avser buller inomhus. Vidare innebär 

villkoret att även tunneldrivning kan ske under byggnader om det stomljud som 

generas är så lågt att det är att betrakta som tysta arbeten. Villkoret om stomljud 

medger också möjligheten till avsteg från villkoren om det finns särskilda skäl. 

 

Nämndens förslag till villkor för stomljud säkerställer en tyst miljö för boende 

under störningskänsliga tider och medger att arbeten som inte riskerar att störa 

boenden kan bedrivas. Nämndens förslag är också förankrat i praxis för liknande 

projekt. Motsvarande formuleringar återfinns i Slussen (M 2008-14), Förbifart 

Stockholm (M 11838-14) och i Citybanan (M 2301-07). 

Tillfälligt boende/vistelse (stomljud) 

Eftersom stomljud inte går att dämpa blir den praktiska betydelsen för riktvärden 

gällande stomljud att det vid överskridande ska utgå ett erbjudande om tillfälligt 

boende/vistelse. Nämnden vidhåller att det är viktigt att erbjudande om tillfälligt 

boende regelmässigt utgår vid 40 dBA i enlighet med nämndens yrkande och 

praxis. Att utsättas för stomljudsbuller upp till 45 dBA kl. 07.00-22.00 utan att 

erbjudas tillfällig vistelse är inte rimligt. Riktvärdet 45 dBA är 10 dBA högre än 

riktvärdet 35 dBA k1.19.00-22.00 som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om 

buller från byggplatser (NFS 2004:15) 10 dBA upplevs av det mänskliga örat som 

en fördubbling av ljudet. Riktvärdet 35 dBA i Naturvårdsverkets allmänna råd är 

den nivå som normalt används för att bedöma när det föreligger en olägenhet för 

människors hälsa till följd av byggbuller inomhus kvällstid. Enligt praxis tillstyrker 

nämnden i föreliggande fall ett avsteg för stomljud om 5 dBA upp från de allmänna 

råden från 35 dBA till 40 dBA helgfri vardag kl. 19.00-22.00. 

 

Vidare är kvällstid kl. 19.00-22.00 att betrakta som särskilt störningskänslig tid 

under vilken bulleralstrande byggarbeten i normalfallet inte ska bedrivas vilket är 

ytterligare ett avsteg från de allmänna råden. 

 

I Akalla riskerar närboende att utsättas för stomljud inomhus upp till 45 dBA 

mellan kl. 07.00-22.00 under 16 till 26 veckor. Det skulle vid andra byggnationer 

bedömas som en olägenhet för människors hälsa och resultera i krav på skydds-

åtgärder från nämnden med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 § och 26 kap. 9, 19 

och 21 §§ miljöbalken. Det är därför rimligt att även SLL vidtar skyddsåtgärd  

i form av att erbjuda tillfälligt boende. Att en relativt liten andel tackar ja till 

erbjudandet är att vänta då det är ett omfattande ingrepp i vardagslivet att flytta  

till annat boende, som nämnden tidigare påpekat så är det en sista åtgärd när  

bullret upplevs som allt för omfattande att uthärda. 

 

I sammanhanget är det värt att notera att boenden riskerar att även utsättas  

för luftburet buller under en längre tid. Vid huvudförhandlingar i Mark- och 

miljödomstolen den 2 oktober 2017 redogjorde SLL för den kommande 

bullersituationen i Akalla med avseende på luftburet buller. Det som redovisades 

var det dimensionerande bullret, i det aktuella fallet rörde det sig om spontning 

under 4 veckor. Nämnden menar att det riskerar att vara vilseledande eftersom det 
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utöver spontningen kommer att pågå andra bulleralstrande arbetsmoment under en 

längre tid som dock inte redovisades. När endast det mest bullrande arbetsmomentet 

redovisas ger det en bild av att det endast kommer att bullra under dessa 4 veckor. 

Den totala tiden närboende riskerar att utsättas även för luftburet buller är i själva 

verket längre, även om andra arbetsmoment generar en något lägre bullernivå än 

spontning. Den totala tiden när boende i Akalla riskerar att utsättas för buller, både 

luftburet buller och stomljud, har tyvärr inte redovisats men kommer att vara minst  

4 veckor plus 16 veckor. 

Samråd vid överskridande av riktvärden för stomljud  

Nämnden yrkar att samråd med tillsynsnämnden ska ske även vid överskridande av 

riktvärden med avseende på stomljud (inte enbart vid överskridande av riktvärden 

för luftburet buller). Det är viktigt att tillsynsmyndigheten hålls informerad om 

pågående och kommande arbeten som riskerar att överskrida riktvärdena. Vidare 

menar nämnden att det följer av praxis, MÖD föreskrev villkor med krav på samråd 

gällande både Slussen (M 2008-14) samt Förbifart Stockholm (M 11838-14). 

Stomljud gällande arbetslokaler för tyst verksamhet  

När det gäller arbetslokaler för tyst verksamhet har SLL lagt till riktvärden för 

luftburet buller. För stomljud, däremot, saknar SLLs förslag riktvärden för tyst 

verksamhet. SLL tycks mena att det vore orimligt att behöva erbjuda tillfällig 

vistelse till samtliga arbetslokaler som kan utsättas för stomljud över riktvärdet. 

Nämnden har tidigare yrkat på riktvärde gällande stomljud också för arbetslokaler 

med tyst verksamhet. Nämnden har förståelse för svårigheten att i Stockholms-

området tillhandahålla tillfällig vistelse för kontorslokaler. Nämnden godtar därför 

sökandens formulering av villkoret och yrkar inte särskilda riktvärden gällande 

arbetslokaler. Nämnden överlåter istället till mark- och miljödomstolen att avgöra 

huruvida ett krav på ersättningslokaler för kontor är rimligt eller inte.  

Tillfälligt boende/vistelse (luftburet buller) 

Det bör göras ett tillägg till bullervillkoret som förtydligar att tillfälligt boende är  

en sista åtgärd när andra åtgärder inte är rimliga. Med det tillägget kan andra stycket 

villkorsförslag nr 5.1 utformas enligt följande. 
Värdena i denna punkt 5.1 gäller inte de som erhållit skriftligt erbjudande från SLL om 

tillfälligt boende, alternativt tillfällig vistelse och när andra skyddsåtgärder inte kan anses 

tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga. 

 

Motiveringen för tillägget är följande. En evakuering, särskilt under längre perioder, 

innebär att tvingas bo på enklare vandrarhem eller liknande på annan plats i staden. 

Det medför ofta längre resväg till arbetesplatser, förskolor och skolor. Av det skälet 

brukar (erfarenhetsmässigt) få personer tacka ja till ett erbjudande om evakuering. 

Även i det här fallet kommer sannolikt de flesta att välja att stanna i sina hem trots 

att de utsätts för bullernivåer som utgör en olägenhet för deras hälsa. SLL måste 

därför vidta de bullerdämpande åtgärder som inte är orimliga för att i möjligaste 

mån minska störningen i boendemiljön.  

Delegation (luftburet buller och stomljud) 

Ett bemyndigande för tillsynsmyndigheten att meddela närmare villkor om åtgärder 

och försiktighetsmått angående luftburet buller och stomljud utgör, enligt nämnden 
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uppfattning, praxis och återfinns i de villkor som MÖD har föreskrivit för Slussen 

(M 2008-14) och Förbifart Stockholm (M 11838-14). Det bör därför även i det här 

fallet överlåtas till nämnden att meddela närmare bestämmelser om åtgärder och 

försiktighetsmått angående luftburet buller och stomljud.  

Masshantering; avfall eller biprodukt 

Till ansökan bifogas en masshanteringsplan (MKBn, Bilaga B1). Förvaltningen 

delar uppfattningen om att det är viktigt med en effektiv hantering av massor och att 

massor så långt det är möjligt ska återanvändas och att transporter ska minimeras. 

Det finns ett stort behov av massor i Stockholmsområdet framförallt till fyllnad  

och vägar, men även till betongtillverkning och andra anläggningsarbeten. Vid 

sprängning av tunnel erhålls bergmassor med ett brett användningsområde,  

de kan användas för uppfyllnader som de är eller krossas till önskade fraktioner. 

Jordmassor kan användas som fyllning till bullervallar och i mindre mängder till 

trädgårdsjord. I tillståndet för Förbifart Stockholm slog mark- och miljödomstolen 

fast att bergmassor från tunneldrivningen var att betrakta som en biprodukt och att 

jordmassor inte skulle omfattas av prövningen. 

 

Vad som är avfall och vad som är en biprodukt regleras i 15 kap. 1 § miljöbalken. 

För att kunna göra en bedömning av om massorna utgör avfall eller biprodukt i 

detta fall krävs en utförligare redogörelse gällande huruvida massorna kan användas 

direkt utan någon annan bearbetning och gällande avsättningen för massorna. 

Utrymme för lagring av uppkomna massor 

I ansökan anges att upplag av massor ska förläggas till Barkarby gamla flygfält  

och till de olika arbetsområdena. Vid behov av ytterligare ytor föreslås att 

arbetsområdena utökas utan att ange vilka ytor som avses. Nämnden vill poängtera 

att det finns ytterst begränsade möjligheter för upplåtelse av ytor för upplag av 

massor inom Stockholms stad. En detaljerad plan vid eventuellt ökade behov av 

ytor för upplag av massor bör därför redovisas. Erfarenheter från byggandet av 

Förbifart Stockholm visar att möjligheten att mellanlagra berg- och jordmassor 

inom arbetsområdena ofta är mycket begränsad. En stor del av den mark inom 

Stockholms stad som berörs av utbyggnaden av tunnelbanan utgörs av skyddad 

natur (Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat) med höga natur-, kultur- 

och rekreationsvärden. Möjligheten att i efterhand få tillstånd för upplag av massor 

på stadens mark inom de skyddade områdena kommer att vara mycket begränsad. 

Krossning av berg ovan jord eller under jord 

I masshanteringsplanen (under punkt 3.2.1) resoneras kort kring möjligheterna att 

krossa massor i arbetstunnel. Slutsatsen är att bergmassorna inte kan krossas i 

tunnlarna på grund av utrymmesskäl. Under punkt 3.2 framhålls att miljövinstema 

är stora om det går att krossa bergmassor i närheten av arbetstunnlarna och att det 

då blir en viktig faktor att minimera störningar för närboende. Nämnden delar 

uppfattningen att det är viktigt med så korta transportsträckor som möjligt. 

 

Krossning av berg pågår idag i Förbifart Stockholms arbetstunnel vid Sätra hamn. 

Det kan därför inte uteslutas att krossning av berg kan ske under jord. Men i 
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masshanteringsplanen förs inte något djupare resonemang om varför det inte skulle 

vara möjligt att i tunnelbanans arbetstunnlar tillskapa utrymme för krossning.  

Påverkan på naturmiljön grundvattenbortledningen  

I MKBn görs bedömningen att inga negativa konsekvenser medförs för skyddade 

arter inom området. Sökanden bör redogöra för vad denna bedömning grundas på 

och gärna redovisa de underlag som legat till grund för bedömningen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

SLL har inte redovisat hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Bällstaån, 

som av sökanden utpekas som huvudmottagare av lak- och länshållningsvatten är  

en Stockholms 23 vattenförekomster. Miljöförvaltningen har nyligen tillsammans 

med övriga tekniska förvaltningar och Stockholm Vatten Avfall AB (SVAB) 

utarbetat ett lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån. I programmet redovisas hur god 

kemisk status i ån ska kunna uppnås. 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i den s.k. Näckådomen (M 6574-15) redovisat 

hur en prövning på kvalitetsfaktor nivå ska ske för att säkerställa att någon 

försämring eller försvårande av att uppnå god status i vattenförekomster inte sker. 

SLL har att komplettera sin redovisning med en motsvarande genomgång. 

 

I MKBn (avsnitt 3.6) ges en allmän redogörelse av MKN vatten och aktuell status 

som, enligt VISS, gäller för Bällstaån, Igelbäcken och Edsviken. Järfälla kommun 

anför att det är missvisande att det beskrivs som oproblematiskt att klara 

miljökvalitetsnormerna. "Med bakgrund av EU:s ramdirektiv för vatten finns ett 

utpekat förbättringsbehov för Bällstaåns avseende ett flertal olika förorenande 

ämnen. Därmed bör det framgå att detta kan komma att bli ett problem". 

Miljöförvaltningen instämmer i den bedömningen. Miljöförvaltningen menar att  

det saknas en diskussion om hur de kvalitetsfaktorer som behöver förbättras kan 

påverkas av detta projekt. 

 

Av MKBn framgår vidare att PFOS har påvisats i grundvatten inom Bällstaåns 

avrinningsområde. PFOS är fr.o.m. nästa år ett prioriterat ämne och halterna  

i Bällstaån överskrids idag. Nämnden instämmer i det Järfälla kommun skriver  

om att det finns stor risk att PFAS-haltigt vatten påträffas vid schaktning för 

tunnelbaneprojektet precis som vid flera schaktningar i Barkarbystaden, och  

att beredskap för hur detta vatten ska hanteras därför bör beskrivas på förhand. 

Övriga vattenfrågor 

Under byggskedet bör länshållningsvatten, efter lokal rening, ledas till avlopps-

ledningsverk eller möjligen till Järva dagvattentunnel som mynnar i Edsviken. 

Länshållningsvatten ska inte ledas till Igelbäcken. Men i driftskedet, när det handlar 

om inträngande grundvatten i tunnlar som behöver avledas, kan under förutsättning 

att vattnet är rent, Igelbäcken komma i fråga. Stockholm har inga riktvärden  

för länshållningsvatten som släpps ut i ytvattenrecipienter men enligt det lokala 

åtgärdsprogrammet för Bällstaån (som Stockholms stad håller på att ta fram) ska 

Järfällas riktvärden tillämpas även i Stockholms del av Bällstaån eftersom vattnet 

släpps ut i samma recipient. 
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5.1.6 Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun  

Villkorsförslag för luftburet buller och stomljud 

För luftburet buller finns goda möjligheter till dämpning genom olika åtgärder och 

dessa bör alltid övervägas som en första lösning för att orsaka minimalt intrång i de 

berördas vardag. SLL har även själva föreslagit detta arbetssätt i sin åtgärdsplan för 

buller, och det bör därmed vara rimligt att de också åtar sig detta i villkor. 

 

Nämnden invänder mot SLLs beskrivning av "administrativ börda kontra nytta" för 

erbjudandet om tillfällig vistelse, som av detta skäl inte anses vara rimligt utifrån de 

skarpare riktvärden som flera remissinstanser yrkat på. Det mått som SLL hänvisat 

till är antalet störda som accepterat erbjudandet om tillfällig vistelse för projekt 

Citybanan. Den psykologiska betydelsen av att erbjudas ett alternativt boende har 

inte utretts eller redovisats. Då detta kan ha en stor effekt på acceptansen av en  

bullerstörning kan inte avvägningen göras på det förenklade sätt som SLL gör.  

Det saknas också redovisning av vilken kostnad den "administrativa bördan" 

innebär vilket inte möjliggör en rimlighetsavvägning enligt miljöbalken. SLL  

har inte heller redogjort för hur stor extra kostnad det innebär om erbjudande  

om tillfälligt boende utgår ifrån riktvärde 40 dBA, jämfört med det föreslagna 

riktvärdet om 45 dBA för perioden 19-22 helgfri måndag-fredag. 

 

SLL har vid huvudförhandlingen uppgett att byggtiden kommer att förlängas om  

det inte ges möjlighet att utföra arbeten nattetid. Nämnden har förståelse för detta 

och ser positivt att SLL planerar sin verksamhet så att störningarna minimeras.  

Med föreslaget tillägg till villkor för stomljudsalstrande arbeten ”att stomljud  

endast avser ljud som sprids i konstruktion” (villkorsförslag 5.3) bedömer nämnden  

inte att SLLs planerade verksamhet begränsas för de obebyggda delsträckorna. 

Övriga arbeten som inte genererar stomljud begränsas heller inte av denna lydelse. 

Tillsynsmyndigheten kommer även kunna godkänna andra avvikelser om det finns 

särskilda skäl enligt punkt 5.4. 

 

Det bör delegeras till nämnden att meddela ytterligare villkor och förskrifter för 

luftburet buller och stomljud. 

 

I kontrollprogrammet för buller bör särskild hänsyn tas till undervisningslokaler  

och specifika föreslagna skyddsåtgärder ingå. Avseende tillfällig vistelse för 

skolverksamheterna har SLL bland annat redogjort, i sitt yttrande daterat 2017-09-

20, att detta kan lösas genom tomma lokaler inom befintliga skolbyggnader eller 

med baracker på skolgården. Nämnden anser att detta måste redovisas ytterligare  

i kontrollprogrammet för buller då det inte är uppenbart hur detta är möjligt, både 

avseende innehållande av riktvärden och praktiska lösningar. Lokaler för under-

visning kräver anmälan till tillsynsmyndigheten på förhand vilket kräver god 

framförhållning. Nämnden har inhämtat Barn- och utbildningsförvaltningens 

uppfattning kring möjligheterna för uppställning av baracker på skolgården och 

omflyttning av elever inom skolbyggnaden. Återkopplingen är att möjligheterna  

är ytterst begränsade då skolgårdens yta redan är liten kan den inte tas i anspråk  

under några längre perioder samt att undervisningslokalerna är fullbelagda.  
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De påpekar också att de inte känner igen sig i SLLs beskrivning om att det 

förekommer en god och konstruktiv dialog kring detta. Tvärtom anser de sig inte 

känna till diskussionen. Nämnden anser därmed att dessa frågor inte är helt utredda. 

Men genom ett bemyndigande kan tillsynsmyndigheten föreskriva om ytterligare 

villkor och försiktighetsmått för frågor kring buller samt tillfällig vistelse för 

skolverksamheterna. 

Villkor för kontrollprogram för masshantering 

Vid huvudförhandlingarna har SLL åtagit sig att anmäla eventuell uppläggning 

och/eller mellanlagring av massor till tillsynsmyndigheten. SLL har även 

kommunicerat ett förslag till kontrollprogram med tillsynsmyndigheten som 

redogör för hur masshanteringen inom projektet ska utföras med avseende på 

eventuella förorenade massor. Mot den bakgrunden återtar nämnden ett tidigare 

framställt yrkande om villkor om kontroll även ska omfatta masshantering inom 

byggtiden för tunnelbanan. 

Villkorsförslag för utsläpp till vatten (nr 7 och 8) och delegation 

Under huvudförhandlingen har SLL angett att vattenkvaliteten kommer att styra 

hanteringen på vattnet och att lokal rening utförs vid behov. I SLLs yttrande, daterat 

2017-06-19, åtar sig SLL också att de ska följa de riktlinjer för dagvattenhantering 

som tagits fram av Järfälla kommun och Stockholm vatten. Mot den bakgrunden 

återtar nämnden ett tidigare framställt yrkande om villkor om rening av förorenat 

dagvatten. 

 

Genom åtagandet förpliktas sökanden att kontrollera, omhänderta separat och 

avskilja genom adekvat rening eventuella föroreningar i så väl länshållningsvatten 

som dagvatten. Avseende villkorspunkt 8 vill nämnden understryka att denna punkt 

avser allt utsläpp till vatten, inklusive dagvatten. Därmed omfattas även utsläpp  

av kontrollprogrammet. Bemyndigandet bedöms även ge tillsynsmyndigheten 

möjlighet att besluta om särskilda försiktighetsmått för specifika föroreningar  

som inte ingår i kommunens dagvattenriktlinjer, såsom ex. PFAS-ämnen. 

Övriga synpunkter 

SLL har redovisat halter av ämnet PFOS i sina underlagshandlingar. Detta är en 

smula missvisande då det rör sig om en hel grupp av miljöskadliga ämnen, varav 

PFOS är ett av dem. I fortsatta diskussioner bör begreppet "PFAS" användas, och 

vid provtagning och analys är det en totalhalt av minst de elva vanligaste 

kongenerna som ska beaktas. 

 

SLL har angett att processvatten under anläggningstiden kommer att gå till 

spillvattennätet. Nämnden har fortfarande inte kunnat se att Stockholm Vatten och 

avfall AB (SVAB) har yttrat sig kring mottagandet av eventuellt PFAS-förorenat 

vatten. Då reningsverken idag inte utför någon rening av PFAS-ämnen, bör SLL 

samråda med SVAB kring vilka halter som är acceptabla för utsläpp till recipienten 

som också utgör regional dricksvattentäkt. Nämnden har tidigare också påtalat 

vikten av att lösta föroreningar i både dag-, länshållnings- och dränvatten uppsamlas 

separat för att inte genom utspädning minska möjligheterna att avskilja skadliga 
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ämnen innan vidare utsläpp till reningsverk eller recipient. Att genom den åtgärd 

som prövningen avser, bidra till en utspädning samt diffus spridning till recipient av  

en allvarlig förorening som inte i någon nämndvärd utsträckning bryts ned naturligt 

är inte förenligt med hänsynsreglerna. För att säkerställa en god hantering av PFAS-

förorenat vatten, kommer tillsynsmyndigheten att meddela de ytterligare villkor och 

föreskrifter som bedöms nödvändiga för att reglera kvaliteten på utsläpp av vatten. 

Kontroller och provtagning samt beredskap för rening som följer av detta ska också 

ingå i det kontrollprogram för vatten som ska tas fram av SLL. 

Val av recipienter 

I underlaget till ansökan har det angetts att det finns en möjlig påverkan från PFOS 

till Bällstaån, men att den inte är klassad för detta ämne. Nämnden vill påtala att 

även om det i dagsläget inte finns en klassning för Bällstaån eller Igelbäcken, så  

har länsstyrelsen i Stockholm lagt fram ett förslag till att det ska ingå i status-

klassningen från och med 2018. Detta, då nuvarande mätdata för Bällstaån 2016, 

visar på en halt (13 ng/1), som ca 20 gånger högre än EU:s gränsvärde på 0,6 ng/l. 

 

I andra exploateringsprojekt i området har man hittat PFAS-ämnen (där PFOS 

ingår) i inträngande vatten i markschakter, där halterna har varierat mellan 100  

och 150 ng/l. Nämnden vill därför påpeka att detta är något som SLL kommer att 

behöva ta hänsyn till vid eventuellt utsläpp av vatten till recipient. Nämnden 

föreslår att kontrollprogrammet ska reglera vilka utsläppshalter som är rimliga. 

 

Provfiske vid Eggeby (nedströms) har visat på en kraftigt nedåtgående trend  

för Grönlingen sedan år 2004, från drygt 450 individer till 50 individer 2015.  

Även om det inte är klarlagt vad orsaken till minskningen är, bör alla förändrade 

förutsättningar i Igelbäcken utredas noggrant.  

 

Mot den bakgrunden bör val av recipient beslutas i samråd med tillsyns-

myndigheterna. 

5.1.7 Trafikverket  

Trafikverkets anläggningar  

Berörda anläggningar är E4 Förbifart Stockholms tunnlar (under byggnad),  

E18 och Barkarby station/Mälarbanan, alla riksintressen för kommunikation,  

samt Akallalänken, nya Barkarbybron och blivande Veddestabron. 

Korsningspunkten Förbifart Stockholm  

Denna punkt väster om Akalla är komplicerad med mycket liten bergtäckning 

mellan Förbifartens tunnlar och nya tunnelbanan. Skyddszonen runt Förbifartens 

tunnlar är 20 m och SLLs förslag (med en minsta bergtäckning om ca 4,5 m) 

medför ett stort intrång i denna. Intrång i skyddszoner och fastigheter kopplat  

till Trafikverkets anläggningar kräver interna dispensbeslut.  

 

Trafikverket bedömer att korsningspunkten rent tekniskt går att lösa med den 

sträckning som SLL redovisats i ansökan. (Någon detaljerad redovisning av 

korsningspunkten på ritning, sektioner och profiler har dock Trafikverket inte fått  

51



   

NACKA TINGSRÄTT DELDOM  M 7039-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

ta del av. Detta kommer också att påpekas i Trafikverkets yttrande över järnvägs-

planen.) För att Trafikverket ska kunna ge dispens för intrånget i skyddszonen 

återstår att ta fram tekniskt underlag och att upprätta nödvändiga avtal mellan 

parterna. 

 

I ansökan (PM Hydrogeologi) saknas underlag avseende bergets egenskaper  

och sprickzonens konduktivitet. Det saknas också en ritning över planerade 

infiltrationsanläggningar och en tillhörande beskrivning. 

Konsekvenser av grundvattenbortledning vid korsningspunkten Förbifart Stockholm  

Trafikverket har konstaterat att det finns sprickgrupper i berget vid korsnings-

punkten. Inga kärnborrhål finns i korsningsområdet och de geologiska osäker-

heterna är därför stora. Kompletterande geotekniska undersökningar kommer  

att krävas för dimensionering av anläggningarna. Trafikverket ser också ett stort 

behov av undersökningar för prognostisering av grundvattenavsänkningar.  

 

Tätning av tunnelbanans tunnlar planeras, men blir de inte täta kommer permanent 

infiltration att behövas. Det kan nämnas att tillståndet för Förbifart Stockholm inte 

innehåller ett sådant villkor; Förbifartens tunnelrör ska vara täta under driftskedet.  

 

Eftersom anläggandet av nya tunnelbanan och Förbifart Stockholm delvis gäller 

samma plats och inom samma kontrollområde måste frågan ställas om det är möjligt 

att ha olika villkor för Trafikverkets respektive SLLs tunnlar. Om ett kommande 

tillstånd för tunnelbanan ges lindrigare villkor än som föreskrivits i tillståndet 

Förbifart Stockholm, kan det helt förändra förutsättningarna och äventyra 

Trafikverkets möjligheter att efterleva sina villkor. Villkoren vid gränsen för 

påverkansområdet för Förbifart Stockholm löper stor risk att brytas till följd av 

tunnelbanans anläggande. Enligt gällande villkor i tillståndet för Förbifart 

Stockholm får grundvattennivån inte sjunka mer än 0,3 m i påverkansområdes-

gränsen och inte alls utanför. Trafikverket måste få en garanti för att SLL tar ansvar 

för den omgivningspåverkan som uppkommer i samband med brott mot villkoren 

för Förbifart Stockholm.  

 

I tillståndet för Förbifart Stockholm anges att Trafikverkets anläggningar inte får 

medföra att nivån i grundvattenrör 10F856RU inte får understiga opåverkad nivå. 

Trafikverkets uppfattning är att grundvattennivån vid Hansta ska kontrolleras inom 

ramen för ett tillstånd för nya tunnelbanan. 

 

Hansta naturreservat är av klass 1. Trots att reservatet ligger utanför Förbifartens 

influensområde, har Trafikverket i tillståndet för Förbifart Stockholm provisoriska 

föreskrifter knutna till prövotiden avseende skördeskador som ska följas upp i 10 år. 

Trafikverket bedömer att det inte kan uteslutas att tunnelbanan kommer att påverka 

samma skadeobjekt som Trafikverkets anläggning. Det är därför lämpligt att samma 

villkor ska gälla för tunnelbanan.  
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Korsningspunkten E 18 och Barkarby station/Mälarbanan.  

Av aktmaterialet kan utläsas att informationen om bergytans exakta läge under  

E18 och Mälarbanan är mycket begränsad. Om det beror på att det saknas 

undersökningar om bergytans läge, bör sådan undersökningar genomföras snarast. 

 

Brostöd för nya Barkarbybron och den planerade Veddestabron (som troligen 

kommer att vara anlagd innan arbetena med tunnelbanan påbörjas) är generellt 

grundlagda på pålar och ligger inom bedömt influensområde. Detta bör beskrivas 

MKBn.  

Konsekvenser av grundvattenbortledning vid korsningspunkten Mälarbanan m.fl. 

E18 är på vissa ställen grundlagd på påldäck respektive tryckbankar. Mark-

förstärkning med vertikaldränering har utförts för E18 inom stora delar av 

tunnelbanans influensområde. Trafikverket vill poängtera att vid en eventuell 

grundvattensänkning reducerar inte vertikaldränering sättningarnas storlek jämfört 

med en förstärkt undergrund. Däremot påskyndas sättningsförloppet vilket innebär 

att även en kortvarig grundvattensänkning under byggskedet kan ge upphov på 

skador på vägen. När lera utsätts för ökad belastning från exempelvis en vägbank, 

ökar portrycket och porvattnet pressas ut ur jorden. Utströmningen av porvatten 

pågår till dess portrycket har utjämnats, vilket leder till sättningar. Lerans låga 

permeabilitet fördröjer emellertid vattenutpressningen och sättningsförloppet  

kan pågå under mycket lång tid. Med vertikala dräner förkortas strömningsvägens 

längd så att sättningens tidsförlopp påskyndas. Sättningarnas storlek påverkas dock 

inte, utan sättningarna blir lika stora som om leran var oförstärkt. 

 

Det behöver säkerställas att det finns tillräcklig bergtäckning samt tillräckligt  

god bergkvalitet för att uppnå tillräckligt god tätningseffektivitet av tunnlarna  

med hänsyn taget till möjligt genomförbara infiltrationsåtgärder. Finns det inte 

tillräckligt med berg alternativt är dåligt berg så kommer det att rinna in mycket 

vatten i tunnlarna som det i sämsta fall kan vara mycket svårt att kompensera med 

konstgjord infiltration. 

 

Mälarbanans underbyggnad är delvis förstärkt med KC-pelare. Det gör att den  

är mindre känslig för eventuell sänkning av grundvattensänkning, men vissa 

sättningsrörelser kan ändå uppkomma. Det finns även ett parti med påldäck där 

enbart nedspåren är förstärkta. Pålade konstruktioner är mindre känsliga för 

sättningar jämfört med KC-pelare. Mälarbanans underbyggnad inom influens-

området för tunnelbanan framgår av aktbil. 230. Järnvägsspåren är mycket känsliga 

för förändringar i spårläge och det är uppenbara säkerhetsrisker vid förändringar. 

Toleranserna i spårlägen är små i och med att tillåten hastighet är 200 km/h.  

Även spårväxlarna är generellt mycket känsliga för markrörelser och spårläges-

förändringar. Skulle sättningar uppstå kan det leda till kraftig nedsatt hastighet  

eller trafikstopp. 

 

Barkarbybron och planerad Veddestabro, som kommer att byggas innan 

tunnelbanan byggs, ligger inom bedömt influensområde. Trafikverket vill 

tydliggöra att konstruktioner grundlagda med lutande pålar, exempelvis 
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grundläggning av brostöd, är känsliga för marksättningar. Vid en eventuell 

grundvattensänkning utsätts en lutande påle inte bara för axiell påhängslast  

utan också av ökad utböjning som riskerar att skada pålen. Pålarnas konstruktiva 

bärförmåga riskerar att reduceras och vid större grundvattensänkning kan  

de t.o.m. knäckas. Barkarbybron och Veddestabron (som står klar 2018)  

måste således tydliggöras som skadeobjekt i ansökan om vattenverksamhet  

och i kontrollprogram. 

 

I ansökan har redovisat prognostiserade sättningar vid olika nivåer för grundvatten-

sänkning i anslutande lerområden. Det går inte att överföra denna information till 

Trafikverkets anläggningar. Underlag innehåller inte information som gör det 

möjligt att förutsäga konsekvenserna för Trafikverkets anläggningar. Det finns 

endast en allmän beskrivning av att grundvattennivåerna ska upprätthållas genom 

infiltration. 

 

I MKBn (avsnitt 7.4.4) anges att på delsträcka 3 (Barkarbyområdet) prognostiseras 

en grundvattensänkning på 1-3 meter, ibland större. Detta ger meterstora sättningar 

utan skyddsinfiltration. Det finns risk för sättningar på både E18 och Mälarbanan 

och de pålgrundlagda broarna utsätts för påhängslaster. För att undvika skador på 

E18 och Mälarbanan måste tidigare grundvattennivåer bibehållas. En utgångspunkt 

bör vara att tunnlarna utförs på ett sådant sätt att de är så täta att ingen påverkan på 

grundvattennivån uppkommer.  

 

Även om infiltration planeras kan en viss grundvattensänkning ändå uppstå. SLL 

måste redovisa konsekvenserna för Trafikverkets anläggningar under såväl bygg- 

som driftskede. Det måste klarläggas hur och var infiltrationen avses att utföras  

och vilka sättningar som kan påverkas fram till anläggningarna tas i drift och vilka 

kvarstående sättningar som kan påräknas. Dimensionering av infiltrationspunkter 

samt nödvändiga förundersökningar för att säkerställa att planerad infiltration ska 

fungera måste redovisas. Det måste visas att det kommer att gå att kompensera  

med konstgjord infiltration hänsyn taget till friktionslagrens egenskaper och fysisk 

likalisering.  

 

Eftersom Trafikverkets anläggningar är sättningskänsliga är det av stor vikt att  

ett tillräckligt antal infiltrationsbrunnar finns på plats före genomförandefasen. 

 

Det är SLL som har utredningsansvaret för att visa vilka konsekvenser den  

ansökta verksamheten kan medföra. I detta ingår att utreda risken för skada  

vid grundvattenavsänkning i friktionsjord. SLLs ansökan innehåller inte ett  

sådant material att man kan bedöma vilka nivåförändringar som kan accepteras.  

Om inte ytterligare utredningar görs kan Trafikverket acceptera en sänkning  

av grundvattennivån 0,3 m under förutsättning att referensnivån för avsänkning  

är definierad. Referensnivån bör definieras som normalt förekommande låg 

grundvattennivå, dvs. ungefär årligen återkommande. 
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Föroreningar i mark och grundvatten  

I MKBn (avsnitt 4.2.5, figur 13) saknas den petroleumförorening som har påträffats 

vid Mälarbanans arbeten vid Barkarby stationsområde. Den härrör troligen från 

1950-talet då omlastning av flygbränsle pågick under ett stort antal år från tank-

vagnar till den militära flygplatsen. Stora delar av föroreningen avlägsnades i 

samband med Mälarbanans schaktarbeten inom området. Dock medgav inte 

omständigheterna och befintliga infrastrukturanläggningar som E18, en fullständig 

sanering av området. En restförorening kvarstår därför i schaktväggar och botten  

i anslutning till vallen mot Bällstaån. Landstingets underlag för bedömning av risk 

för föroreningsspridning till följd av pumpning av grundvatten bör kompletteras 

med denna restförorening.  

 

Det pågår ett annat ärende avseende vattenverksamhet i anslutning till denna plats. 

Det gäller detaljplanen för Barkarbystaden II. Det kan innebära osäkerheter 

avseende aktuell ansökan.  

Genomförandeskedet 

Utsprängningen av Förbifartens tunnel bedöms ske innan arbeten med tunnelbanan 

påbörjas inom området. Förbifart Stockholm är en planeringsförutsättning för 

tunnelbaneprojektet och samordning krävs i genomförandeskedet.  

 

När det gäller masshantering (MKB, bilaga 1, avsnitt 2.5) kan Trafikverket 

informera om att arbeten på Mälarbanan etapp 2 (Tomteboda-Barkarby) innebär att 

järnvägen förläggs i tråg och tunnel genom Sundbyberg. Detta kommer att generera 

betydande volymer jord- och bergmassor. I bilagan till MKBn anges att ”Projektet 

genererar mycket små volymer bergmassor….”, vilket är fel. Projekt Mälarbanan 

kommer att vara i behov av upplagsytor för dels ballastmassor/järnvägsmateriel  

från befintlig järnväg som rivs, dels ballastmassor/ järnvägsmateriel till den nya 

järnvägsanläggningen. Detta betyder att SLLs masshantering kan komma att behöva 

samordnas med Projekt Mälarbanans i Barkarby-området när sprängningarna inleds 

i Sundbyberg.  

Buller 

Villkor för luftburet buller och stomljud bör utformas så att de överensstämmer  

med motsvarande villkor i tillståndet för Förbifart Stockholm.  

Kontroll 

Trafikverket måste ges inflytande över innehållet i det kommande kontroll-

programmet för grundvattenbortledning m.m. 

5.1.8 Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnäts anläggningar m.m. 

Inom området har Svenska kraftnät en 220kV-ledning samt ytterligare anläggningar 

samlokaliserade med Fortum Värme.  

 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets 

elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder och verksamheter som på något 
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sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som 

belastas av ledningsrätten. 

Synpunkter 

Den planerade tunnelbaneanläggningen passerar rakt under Svenska kraftnäts  

220 kV-kraftledning och dess stolpar (ledning KL22 S1-2). Det är av yttersta vikt 

att den kraftledningsstolpe som är lokaliserad ovan den planerade tunneln beaktas i 

samband med tunnelsprängning. Stolpen är placerad i en kraftigt sluttande vägbank 

vilket gör att det föreligger risk för vibrationssättningar i samband med sprängning.  

 

En förändrad grundvattennivå kan också medföra risk för kraftledningsstolparna. 

Områden med sättningskänslig lera kan sätta sig utan skyddsinfiltration. I känsliga 

områden finns ett behov av att förbereda för skyddsinfiltration för att säkerställa att 

inga skadliga sättningar uppkommer. Svenska kraftnät önskar att SLL genomför en 

riskanalys avseende risken för sättningar vid kraftledningsstolpar. 

 

Utöver ovan nämnda synpunkter vill Svenska kraftnät också informera om följande 

krav för att säkerställa att kraftledningens funktionalitet inte störs under 

entreprenaden: 

 Svenska kraftnäts verksamhet ska gå opåverkad från andra faktorer och 

verksamheter, t.ex. explosiva och brandfarliga verksamheter. Elsäkerhets-

verkets föreskrifter reglerar att brandfarligt upplag inte får finnas närmare  

än 45 m och explosiv verksamhet ej närmare än 100 m mätt från närmaste 

faslina (ELSÄK-FS 2008:1, tabell 6). 

 Övriga upplag får ej finnas direkt under kraftledningen.  

 Damm får ej spridas i riktning mot kraftledningen då dammet riskerar att 

förorsaka överslag på kraftledningens isolatorer.  

 Vid alla sprängningsarbeten ska en riskbedömning vad gäller risk för skada 

på kraftledningen inklusive fundament göras. Risken för stenkast mot 

kraftledningen måste särskilt utvärderas och stora ansträngningar måste 

göras för att minimera denna risk. Dokument angående riktvärden vid 

sprängning bifogas.  

 Grundvattennivån får ej ändras så att nivån höjs vid befintliga 

kraftledningsstolpar.  

 Fordon får inte stå parkerade närmare kraftledningen än tio meter mätt från 

yttersta faslinan. 

 En kraftledning innehåller även underjordiska installationer. Svenska 

kraftnät avråder normalt från allt grävningsarbete som företas närmare än  

tio meter från närmsta faslina. Om underjordiska installationer skulle 

påträffas, t ex kopparlinor, så måste Svenska kraftnät omedelbart kontaktas.  

 Vid arbete nära kraftledning tillämpas Elsäkerhetsanvisningarna ESA. 

Risker finns såsom beröring av spänningsförande delar och induktion.  

Om någon utrustning under byggnationen på något sätt riskerar att komma 

närmare kraftledningens faslinor än fyra meter vertikalt eller sex meter 

horisontellt måste särskilda elsäkerhetsåtgärder vidtas. Förutom detta så 

måste risken för induktion alltid beaktas. Risk för induktion uppkommer  

så fort elektriskt ledande material på något sätt får en utsträckning längs  

med kraftledningen.  
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Vad gäller de anläggningar Svenska kraftnät har som är samlokaliserade med 

Fortum Värme hänvisas till Fortum Värme Tunnlar AB, som får svara för dessa. 

5.1.9 E.ON Värme Sverige AB 

 

Inom influensområdet har E.ON Värme ett flertal ledningar, som generellt ligger  

på ett djup om cirka 60 cm. Byggandet av den planerade tunnelbanan kommer att 

påverka befintliga fjärrvärmeanläggningar. Med tanke på risken för skador på 

bolagets ledningar förutsetts att SLL gör kontroller via ”ledningskollen” innan 

arbeten med sprängningar m.m. påbörjas.  

  

Det är oklart i vilken utsträckning E.ONs anläggningar kommer att behöva ändras 

med avseende på läge och utförande. Skulle någon av bolagets ledningar behöva 

flyttas får det bekostas av den part som begär ledningsflytt. 

5.1.10 Ellevio AB 

 

Ellevio ABs (Ellevio) transformatorstation Hägerstalund ligger i nära anslutning till 

föreslagen spårsträckning samt inom inventeringsområde för vibrationer. Stationen 

är ansluten till stamnätet och är därmed mycket viktig för elförsörjningen i norra 

Stockholm. 

 

Transformatorstationen samt de ledningar som ansluter till denna transformator-

station är av yttersta vikt för ett fungerande elnät i relevanta delar av Stockholms-

området. Till stationen in- och utgående kablar kan påverkas av att sättningar i mark 

uppstår. Sättningar kan medföra dragskador, som förstör kablarnas isolation och 

ledningsförmåga, och som i sämsta fall kan leda till att brott uppstår och därmed 

risk för bortfall av el i större områden. 

 

Transformatorstationen rymmer flera högspänningstransformatorer och 

högspänningsställverk. Denna utrustning är mycket dyr och en skada på 

utrustningen kan medföra höga kostnader och långa ställtider för reparationer.  

Det är därför av största vikt att riskerna för skada på dessa anläggningar minimeras 

och att arbetet som ska utföras av SLL är känt av Ellevio. 

 

Inom området finns det totalt 96 identifierade verksamheter som försörjs av 

transformationsstationen. I de tre högsta prioritetsklasserna (av sju prioriterings-

klasser) återfinns 42 identifierade verksamheter som försörjs av transformations-

stationen. Exempel på sådana verksamheter är befintlig tunnelbana, vårdcentraler, 

äldreboende och brandstationer. 

 

Påverkan på Ellevios anläggningar kan ske genom exempelvis sprängning, 

borrning, vibrationer och sättningar. Ellevio utgår från att denna typ av påverkan 

inte kommer att ske. Ellevio har följande krav för att minska risken för skador: 

 Gränsvärden för vibrationshastighet och acceleration får inte överskridas. 

 Mätare ska monteras i stationen i samråd med Ellevio. 

 Sprängning ska aviseras till Ellevios driftcentral i god tid innan utförande. 
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 SLL ska informera Ellevios driftcentral i god tid före sprängningar 

genomförs samt ge Ellevio möjlighet till att samråda före sprängningar  

i närheten av Ellevios anläggningar. Sådan information kan ge en möjlighet 

att vidta rätt åtgärder vid eventuella fel och därmed förkorta eventuell 

avbrottstid. 

 

Mot bakgrund av den samhällsviktiga funktion som transformatorstationen utgör 

kan det inte heller vara orimligt att SLL, i enlighet med Ellevios tidigare krav, 

installerar en vibrationsmätare i transformatorstationen. Vibrationsmätare är viktigt 

för att säkerställa att nivåerna inte överskrids och om de ändå skulle överskridas kan 

mätningen ligga till grund för hur omfattande kontroller och åtgärder som behöver 

vidtas i anläggningen framöver. Kostnaden och arbetet med en sådan installation 

måste anses försumbar i förhållande till den samhällsviktiga funktion som 

transformatorstationen utgör.  

 

Inom etableringsområdet AE1 har Ellevio även flera högspänningskablar med risk 

för konflikt med arbetsområde samt utpekad plats för markarbeten. Kablarna måste 

beaktas i samband med projektet och får inte skadas. Vägar, upplag eller dylikt får 

inte placeras ovan kabelschakten. Ledningsutsättning måste utföras innan arbeten 

inleds. 

 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 

bekostas av SLL. 

5.1.11 Fortum Värme Tunnlar AB 

Inledning 

Fortum Värme Tunnlar AB (FVT) äger och förvaltar undermarksanläggningar för 

förläggning av allmän infrastruktur. FVT är ett helägt dotterbolag till AB Fortum 

Värme samägt med Stockholms stad. 

 

Tillståndsansökan omfattar ett område där FVT innehar befintliga undermarks-

anläggningar inom fastigheterna Akalla 4:1 med flera ("Berörda Området").  

Den av FVT bedrivna verksamheten i det Berörda Området utgör en viktig funktion 

för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling baserad på förnyelsebara bränslen och 

återvunnen energi. 

Tunnlar 

Inom det Berörda Området innehar FVT undermarksanläggningar i form av så 

kallade "Ledningstunnlar" utsprängda i berg med tillhörande installationer för 

distribution av exempelvis fjärrvärme, elkraft med mera. Dessa ledningstunnlar 

utgör skyddsobjekt och lyder även under säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

 

Vid projektering och byggnation av trafikanläggningar såväl under som över jord i 

närheten av ovanstående beskrivna undermarksanläggningar, måste nedanstående 

aspekter beaktas och hanteras. 

 För att säkerställa eventuella korsningspunkter mellan planerade 

trafikanläggningar och FVTs befintliga undermarksanläggningar kan 
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inmätning behöva göras, då vissa underlag är av äldre typ med sämre 

noggrannhet från exempelvis ursprungliga bygghandlingar. 

 Vid drivning av nya tunnlar i närheten av FVTs befintliga 

undermarksanläggningar måste erforderlig bergtäckning säkerställas. Om 

detta ej är möjligt kan förstärkningsåtgärder i form av exempelvis 

betongkonstruktioner behövas. Under byggskedet krävs med stor 

sannolikhet installation av så kallade skyddsåtgärder för att skydda känsliga 

installationer mot vibrationer vid exempelvis sprängningsarbeten. 

 Drivning av nya tunnlar kan påverka tätheten i närliggande berg vilket kan 

resultera i ett ökat inläckage av vatten till FVTs befintliga 

undermarksanläggningar som i sin tur måste bortledas från dessa. 

 Information om ledningstunnlarna med avseende på exempelvis läge och 

utformning utgör "Hemlig uppgift" och omfattas av sekretess enligt 

Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). 

 

FVT förutsätter att SLL, eller av SLL anlitade entreprenörer, i ett tidigt skede 

kontaktar FVT för att säkerställa att ovan angivna aspekter hanteras på ett korrekt 

och säkert sätt. FVT förutsätter även att parterna träffar ett genomförandeavtal. 

5.1.12 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 

 

Inom influensområdet har AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum 

Värme) ett flertal befintliga tunnlar med fjärrvärme- och/eller fjärrkylaledningar. 

För att säkerställa drift i Fortum Värmes anläggningar samt planera för eventuella 

nya dragningar med så få störningar som möjligt måste SLL bidra till med 

information och tidiga samrådsmöten. Eventuella åtgärder i Fortum Värmes 

anläggningar ska utföras av Fortum Värme och bekostas av SLL. Det är viktigt att 

mätning sker av grundvattennivåer i befintliga tunnlar före det att arbetena påbörjas 

för att kunna säkerställa att befintliga installationer i tunnlarna inte påverkas. Vid 

framdrivning av tunnelbanetunnlarna är det viktigt att konstruktioner i Fortum 

Värmes tunnlar säkras för vibrationer m.m. för att minimera risken för skador. 

5.1.13 Stockholm Vatten AB (SVAB) 

Påverkan på vatten-, avlopps- och dagvattensystemet 

I Fortum Värmes bergtunnel som korsar planerad sträckning av tunnelbanan vid 

Akalla finns en mycket viktig huvudvattenledning (Ø600mm) i stål, anlagd 1973. 

(Huvudvattenledningen benämns HV600.) Det är av vitalt intresse att speciellt 

denna lednings rörskarvar, s.k. rullgummi-skarvar, inspekteras och statusbedöms 

innan och efter genomförda sprängningsarbeten.  

 

Den i ansökan omnämnda spillvattenledningen i Järfälla är sannolikt en 

huvudavloppsledning, som anlades 1962. (Huvudavloppsledningen benämns  

S1200 Btg). Ledningen är inte grundförstärkt (i den del den ligger i mark i 

Stockholm) och är då med stor sannolikhet inte grundförstärkt i Järfälla. 

 

Ledningen HV600 är huvudmatarledning till Kista-Akalla. Ledningen S1200 

avleder avloppsvatten från nästan hela Järfälla till SVAB huvudavloppssystem och 
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Bromma reningsverk. Dessa två ledningar måste vara i drift under hela byggskedet 

av tunnelbanan. Avbrott på dessa system ger mycket stora negativa konsekvenser 

för vattenförsörjningen respektive miljön genom utsläpp av orenat avlopp. 

Påverkan vattenhantering: dagvatten, dränvatten/grundvatten och länsvatten 

SLL måste leva upp till ett antal krav, nämligen 

 SVABs riktlinjer för ”länshållningsvatten” respektive för ”avloppsvatten 

från industrier och andra verksamheter”. 

 SVABs riktlinjer för ”hantering av vatten i byggskedet och driftskedet”. 

 SVABs krav på hantering av spolvatten från rengöring av tunnlar ska gälla. 

(Jämför krav Förbifart Stockholm.) 

 Om tensid kommer att användas vid rengöring/spolning av tunnlar måste 

spolvatten som leds till avloppsnätet även kunna behandlas genom 

tillsättning av fällningskemikalie.  

 Dagvatten ska alltid oavsett föroreningshalt, även vid behandling 

(sedimentering och oljeavskiljning), passera genom sandfång innan 

avledning till avloppsnätet. 

 Rent dränvatten, grundvatten, ska om möjligt avledas direkt till recipient, 

således inte till Järva dagvattentunnel 

 

SLL bör även följa Järfälla kommuns riktlinjer för ”länshållningsvatten” för sådant 

vatten som under byggskedet avleds till Bällstaån och Igelbäcken. 

5.1.14 Norrvatten AB 

 

Norrvatten distribuerar dricksvatten till 14 kommuner inom norra Storstockholms-

området, med totalt ca 600 000 invånare. All dricksvattenproduktion sker vid 

Görvälnverket i Järfälla kommun. Vid ett eventuellt haveri vid Görvälnverket,  

eller om Mälaren under en kortare tid skulle vara obrukbar som råvattenkälla, 

förfogar Norrvatten över fyra grundvattenverk längs Stockholmsåsen, som på  

kort tid kan tas i drift för reservvattenförsörjning.  

 

Generellt är föroreningshalten låg inom influensområdet men det finns vissa 

områden som är mer påverkade. Exempelvis finns det PFOS/PFOA i området  

runt f.d. Barkarby flygfält. Vid Stenhagsskolan i Akalla finns ett område som  

är påverkat främst av PAH:er och aromater. 

  

Det kan uppstå negativa konsekvenser om inläckande grundvatten till tunnel-

systemen för med sig föroreningar från dessa områden. Enligt ansökan ska 

Igelbäcken eller Bällstaån vara recipienter. Bällstaån mynnar i Mälaren som 

fungerar som Stockholms primära vattentäkt. Igelbäcken rinner genom Ulriksdals 

vattenskyddsområde och mynnar i Edsviken. I Ulriksdal förfogar Norrvatten över 

ett grundvattenverk som tar sitt vatten ur Stockholmsåsen. Det sker också naturlig 

infiltration av Igelbäckens vatten till grundvattenmagasinet.  

 

Det är av yttersta vikt att det finns ett kontrollprogram där det inläckande 

grundvattnet provtas regelbundet och att det finns möjlighet att samla upp vattnet 

för rening. Detta gäller både under bygg- samt drifttid. Det är även av största vikt 
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att processvattnet samt dagvattnet från tunnelbyggandet genomgår samma 

behandling. 

 

Norrvatten har en huvudvattenledning i området. Ledningen är av stål med 

dimension Ø1000 mm. Den har inte dragsäkra skarvar, vilket gör att arbeten som 

kan leda till vibrationer och sättningar i mark kan skada ledningen. Vid schaktning 

samt sprängning av tunnelsystemet påverkas grundvattennivåerna och det finns risk 

för sättningar. Enligt ansökan finns det risk för betydande sättningar i områden där 

Norrvattens huvudledning går. Särskilt känsliga områden är vid Barkarby station 

och vid Akalla station.  

 

För Norrvattens är det viktigt att det finns en plan för att mäta uppkomna sättningar 

med erforderlig mätutrustning. Det är även viktigt att åtgärder i form av skydds-

infiltration snabbt kan sättas in om behov uppstår.  

5.1.15 Övriga myndigheter  

 

Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Naturvårdsverket och SMHI har avstått från att yttra sig. 

5.2 Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar 

5.2.1 Bolag i Castellumkoncernen  

 

I Castellum AB finns ett antal bolag (BRO industrifastigheter AB, Veddestabro AB,  

BRO Veddesta 2:68 AB och Veddesta 2:23 HB, i fortsättningen Castellum) som  

i sin tur äger eller innehar med tomträtt ett antal fastigheter som berörs av tunnel-

baneprojektet, nämligen fastigheterna Veddesta 1:9, 2:58 och 2:77, Veddesta 2:19, 

Veddesta 2:49, Veddesta 2:50, Veddesta 2:66, Veddesta 2:68 samt Veddesta 2:60. 

 

Castellum har, som man slutligen bestämt sin talan, yrkat följande.  

 Att SLL vidtar erforderliga skyddsåtgärder till undvikande av sättningar i 

byggnader, ledningar och mark till följd av grundvattenbortledningen. 

 Att SLL för identifierade sättningskänsliga byggnader och 

markanläggningar inom influensområdet och som tillhör Castellum 

upprättar ett kontrollprogram för mätning av grundvattennivåer, sättningar 

och andra markrörelser. Kontrollprogrammet ska upprättas i samråd med 

Castellum. 

 Att SLL vidtar skyddsåtgärder för att motverka störningar i form av buller, 

stomljud och vibrationer som uppstår när tunnelbanan anläggs. 

 Att Castellums fastigheter (inklusive dess byggnader, ledningar och mark) 

ska besiktigas, genom av SLL upphandlat oberoende kontroll- och 

besiktningsföretag, i enlighet med gällande standard och på SLL:s 

bekostnad.  

 Att skyddsåtgärder vidtas för att upprätthålla effekten i energibrunnar 

belägna på Castellums fastigheter samt att fastigheterna tas med i kontroll-

program där grundvattennivån i brunnen mäts regelbundet. För det fall 

effektförlust uppkommer yrkas att Castellum hålls skadeslös. I den mån 
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skador på mark och byggnader uppkommer till följd av mätningarnas 

utförande, ska SLL utge ersättning för dessa. 

 Att bullervärdena under byggskedet inte får överskrida Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) och att 

bullermätningar utförs både före och under byggskedet. 

 Att SLL i god tid innan bullerstörningar påbörjas tillhandahåller 

ersättningslokaler för lokalhyresgäster i Castellums fastigheter under tiden 

som ljudnivåerna överskrider NFS 2001:15. 

 Att SLL, i vart fall under byggskedet, upprättar en kontaktcentral eller 

liknande med ständigt tillgänglig personal för att kunna bistå sakägare och 

andra berörda vid såväl frågor som akut uppkomna skador. 

 

5.2.2 Fastpartner Karis 3 AB och Fastpartner Karis 4 AB 

 

Den ansökta verksamheten kan leda till sprickbildning i grund, grundpelare  

samt fasader. Kapillärstidning av grundvatten i betongplattan är ytterligare  

ett riskmoment, med fuktskador som följd. Förändrade grundvattennivåer  

kan också leda till minskat effektuttag i bergvärmeanläggningar. 

5.2.3 Barkarby Gate Fastigheter AB 

 

Barkarbygate Fastigheter AB (i fortsättningen bolaget) äger fastigheten  

Järfälla Barkarby 2:35 inom vilken köpcentrumet Barkarby Gate är beläget. 

 

Bolaget har yrkat följande. 

 Att bolagets fastighet ska omfattas av kontrollprogrammet, som ska omfatta 

både byggskedet och driftskedet.  

 Att byggnadsspecifika kontrollprogram ska tas fram för respektive byggnad 

och övriga anläggningar, inklusive garaget.  

 Att bolagets synpunkter ska inhämtas inför färdigställandet av 

kontrollprogrammet samt att slutliga kontrollprogram ska tas fram i samråd 

med tillsynsmyndigheten. 

 Att kontrollprogrammen ska innefatta mätning av grundvattennivåer i jord 

och berg, mätning av sättningsrörelser i byggnader, anläggningar och mark, 

mätning av buller, stomljud, mätning av vibrationer samt kontroll av 

spridning av föroreningar och radon. Om kontroller visar förändringar i 

grundvattennivåer, sättningsrörelser eller att det finns risk för skada på 

grund av vibrationer ska en fördjupad riskbedömning omgående utföras. 

 Att SLL ska se till att fastigheten, inklusive samtliga byggnader och övriga 

anläggningar samt hårdgjorda ytor, på SLLs bekostnad besiktigas genom 

oberoende kontroll- och besiktningsföretag i enlighet med gällande standard, 

såväl inför som efter potentiellt grundvattenpåverkande arbeten och 

vibrationsalstrande arbeten. Bolaget vill ta del av resultatet av samtliga 

mätningar och besiktningar som SLL utför före och efter tillståndsgivna 

arbeten. 

 Att SLL åläggs att vidta nödvändiga åtgärder för att minska buller och 

vibrationer samt risken för sättningar och andra skador till följd av 

tunnelbanebyggnationen och därmed sammanhängande arbeten, samt för att 
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minimera påverkan på hyresgästernas verksamhet på fastigheten. Till- och 

frånfartsvägar till fastigheten ska hållas tillgängliga och vara tydligt 

skyltade. 

 Att SLL upprättar en kontaktcentral under byggskedet för att kunna bistå 

sakägare och andra berörda vid såväl frågor som akut uppkomna skador. 

 Att bullernivåerna under byggskedet ska begränsas så att de inte överstiger 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) 

samt att bullermätningar ska utföras regelbundet under byggskedet. 

Förekomsten av bullrande arbeten ska så långt som möjligt begränsas under 

dagtid, särskilt under helger. 

 Att en inventering och riskanalys med avseende på vibrationseffekter ska 

genomföras av SLL på SLLs bekostnad, vilken ska inkludera samtliga 

byggnader och anläggningar, inklusive garaget, inom fastigheten, varvid 

högsta tillåtna vibrationsvärden ska fastställas. Inventeringsområdet ska 

omfatta ett avstånd om 150 m från sprängningsarbetena. Utifrån 

inventeringen och riskanalysen ska högsta tillåtna vibrationsvärden 

fastställas och utgöra avtalsvillkor för entreprenadarbetena. 

 Att erforderliga sprängningsarbeten ska utföras på fasta tider. Bolaget yrkar 

i första hand att tidpunkter för sprängningsarbeten som medför buller- och 

vibrationseffekter för fastigheten ska bestämmas i samråd med bolaget, och i 

andra hand att tidpunkterna för sådana sprängningsarbeten ska meddelas 

bolaget skriftligen god tid i förväg. 

 Det är av stor vikt för bolaget att störningar av och avbrott i verksamheten i 

största mån undviks, samt att bolaget hålls skadeslösa för eventuella krav på 

hyresnedsättning eller annan ersättning från hyresgäster. Bolaget yrkar 

därför att samtliga eventuella skador som kan komma att uppstå på 

fastigheten och dess byggnader och anläggningar med anledning av den 

verksamhet som är föremål för tillståndsprövningen, och därmed 

sammanhängande åtgärder, ska anses utgöra oförutsedda skador. Sådan 

ersättning ska medföra att bolaget hålls helt skadeslös. SLL ska även 

förpliktas utge ersättning för erforderligt juridiskt och tekniskt biträde vid 

skaderegleringen, såväl inom som utom rätta.  

 Att skador som uppkommer på fastigheten, exempelvis sättningar 

sprickbildningar, ska presumeras ha uppkommit som en följd av 

tunnelbanebyggnationen, grundvattenbortledningen och/eller därmed 

sammanhängande arbeten. 

 Att tiden för anmälan av oförutsedd skada ska bestämmas till 20 år efter 

arbetstidens utgång. 

5.2.4 Ikano-bolag 

 

Ikano Bostad Barkarbystaden Lyfta AB, Ikano Bostad Barkarbystaden Flyga AB 

och Ikano Bostad Barkarbystaden Landa AB äger fastigheterna Järfälla Barkarby 

2:47-2:49. Bolagen motsätter sig infiltration eftersom de redan idag har problem 

med fuktmättad lera i kvarter där byggnation pågår. I övrigt förutsätts det att den 

planerade vattenverksamheten inte påverkar dem negativt. 
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5.2.5 AB Svenska Bostäder 

 

Svenska Bostäder äger eller innehar tomträtt fastigheter Stockholm Sveaborg  

7 och 8 samt Brahestad 1. Sveaborg 7 och 8 är bebyggda med flerbostadshus  

(99 lägenheter vardera) som är belägna rakt ovanför Akalla tunnelbanestation. 

Brahestad 1 är en skolbyggnad belägen i anslutning till den befintliga 

tunnelbanesträckningen.  

 

Svenska Bostäder vill framhålla vikten av att arbetena med tunnelbanan utförs  

med stor försiktighet och med hänsyn tagen till de grundläggningsförhållanden  

och byggnadstekniska förutsättningar som gäller inom påverkansområdet. Svenska 

Bostäder förbehåller sig rätten att återkomma med skadeståndsanspråk om arbetena 

eller bortledandet av grundvatten skulle förorsaka skador på bolagets byggnader, 

ledningar eller andra anläggningar. I övrigt har bolaget inget att erinra mot ansökan. 

5.2.6 Fastighets AB Jäsby 

 

Bolaget äger fastigheten Järfälla Säby 3:30, som är belägen inom influensområdet. 

Utifrån genomgång i ansökan bedöms att fastigheten inte kommer att påverkas 

negativt utifrån ett grundvattenperspektiv. Det rekommenderas dock att grund-

vattennivåerna under byggprocessen följs upp i närliggande kontrollpunkter för att 

säkerställa att ingen påverkan sker. Om påverkan i närliggande rör observeras ska 

fördjupad riskbedömning omgående utföras.  

5.2.7 Brf Akallahöjden, Brf Sibeliusgången 28 samt Nordisk Renting/Fastighets 

AB Xalam 

 

Bostadsrättsföreningarna och Nordisk Renting/Fastighets AB Xalam har yttrat sig. 

5.3 Enskilda fastighetsägare  

5.3.1  Mats Lebrun och Barbro Lebrun 

 

De äger fastighet Järfälla Björkeby 4:99, som bebyggdes 1965. Bostadshuset står  

på gammal sjöbotten (lera) och har ca 9 m träpålar ned till fast berg. Om grund-

vattennivån sänks riskerar huset få sättningar på grund av att leran sjunker. Risken 

finns också att träpålarna vittrar sönder då de inte längre står i lika fuktig miljö 

(oxidationen ökar), vilket också kan ge sättningar på fastigheten. På fastigheten 

finns även ett opålat fristående garage, utomhuspool och ett växthus, som också 

riskerar att skadas. 

 

De önskar att fastigheten besiktigas innan arbetena påbörjas och när arbetena 

avslutats. Om besiktningen visar att det uppstått skador på byggnader eller mark  

vill de ha full ersättning motsvarande reparationskostnader och återställande. 

  

64



   

NACKA TINGSRÄTT DELDOM  M 7039-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

5.3.2 Hanna Magnusson och Michael Magnsson, Thomas Stenbäck och Anette 

Stenbäck, Catrine Strömqvist och Kent Strömqvist, Martin Rydh och Helena 

Rydh, Birgitta Sallander och Herbert Larsson samt Magdalena Grunder och 

Anders Grunder 

 

Fastigheterna är byggda på gammal sjöbotten. Vissa av husen är pålade med upp till 

25 pålar. Vi oroar oss för att det ska bli sättningar i våra fastigheter. När vattennivån 

i den förbipasserande Bällstaån förändrades någon gång på 1960- och 1970-talet 

fick flertalet fastigheter i dess närhet betydande sättningar. Sannolikheten är alltså 

stor för att skador uppkommer på nytt. De kräver därför att det säkerhetställs  

att arbetet inte medför skada på deras fastighet, inkluderat huvudbyggnader, 

mursättningar och gjutna trappor samt komplementbyggander och eventuella  

pooler med tillhörande pooldäck. Det krävs även att arbetena inte negativt påverkar 

bergvärmeanläggningar på fastigheterna. De önskar även information om vad som 

gäller angående upprättande av servitut för tunnelbaneanläggningen eftersom de 

som fastighetsägare (enligt Järfälla kommun) äger sin mark ”in till jordens mitt”.  

 

Magdalena Grunder och Anders Grunder, Hanna Magnusson, Michael Magnusson, 

Catrine Strömqvist och Kent Strömqvist har tillagt att de kräver besiktning före det 

att arbetena påbörjas och efter det att projektet avslutas samt en försäkring som 

gäller i tio år för skador som eventuellt uppträder senare.  

5.3.3 Leif Nilsson och Ing-Marie Andersson, Anita Hagström och Jan-Sture 

Hoffsten samt Daniel Aldrin och Eva-Sofie Nilsson 

 

De har krävt att SLL upprättar ett juridiskt bindande dokument som innebär att de 

får full ersättning för förlorad effekt i bergvärmeanläggningar, t.ex. genom borrning 

av nytt eller djupare borrhål. Det förutsätts även att de inte ska drabbas av projektet, 

varken ekonomiskt eller på något annat sätt. SLLs ansvar i förhållande till dem ska 

gälla även om det sker byte av entreprenör. 

5.3.4 Arne Petterson, Ulla Birgitta Woolley, Lars Larsson, Thomas Hamrén, 

Kerstin Fredholm, Frejvid Sundnäs och Annmarie Hansson 

 

De har förbehållit sig rätt till ersättning om det uppstår skador på deras respektive 

fastigheter. 

 

Frejvid Sundnäs och Annmarie Hansson har tillagt att de kräver besiktning före  

det att arbetena påbörjas och efter det att projektet avslutas samt en försäkring som 

gäller i tio år för skador som eventuellt uppträder senare. 

5.3.5 Anna Lindström 

 

Marken på hennes fastighet består av lera och byggnader m.m. är därför mycket 

känslig för vibrationer från bl.a. Norrviksleden. Norrviksleden skulle enligt tidigare 

planer stängas av, men nu kommer den tydligen att användas som transportväg. Vid 

tung trafik och hög fart uppstår vibrationer och gung på intilliggande fastigheter. 

Det är osäkert om husen är grundlagda utifrån den belastning och de vibrationer 
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som uppstår när tunga lastbilar passerar. Det vore bättre om man hittar en snabb väg 

ut på E18 utan att passera fastigheterna i Kyrkbyn (Prostgränd och Organistgränd). 

Det är även viktigt att grundvattennivån inte sjunker i sådan mån att det uppstår 

sättningar på fastigheten. 

 

Det bör installeras grundvattenrör och eventuellt en vibrationsmätare vid 

fastigheten. Om det uppstår skador ska dessa ersättas av SLL. 

5.3.6 Karin Hansen 

 

Som ägare av fastigheten Järfälla Kyrkbyn 1:158 godkänner hon inte utbyggnaden 

innan hon får svar på ett antal frågor. Bostadshuset är pålat står på torpargrund. 

Grunden till garaget (platta på mark) är inte pålad. På fastigheten finns också ett 

inglasat uterum. Lägre grundvattennivåer kan leda till sprickorbildningar i 

grundmurar, plattar och glaspartier. Men vem kommer att betala för skadorna?  

På fastigheten finns också en brunn som används sommartid för bevattning.  

5.3.7 Marianne Dahlstedt och Robert Dahlstedt 

 

De har förbehållit sig rätt till ersättning om deras brunn för bevattningsändamål 

sinar. 

5.3.8 Liz Johansson och Conny Johansson 

 

På fastigheten Järfälla Barsbro 1:153 finns inte bara en energibrunn utan också en 

vattenbrunn. Den är placerade cirka fem meter från energibrunnen och försörjer 

bevattningen av hela fastigheten (gräsmatta, trädgårdsland och planteringar).  

De kommer att yrka ersättning för skador på fastigheten, direkt och indirekt, som 

eventuellt uppkommer på grund av den ansökta verksamheten. 

5.3.9 Peter Rösgren, Ulrika Lundberg, Gunnar Öqvist och Martin Nylander 

 

De har yttrat sig. 

 

6. BEMÖTANDE 

6.1 Prövningsunderlaget; tillståndsfrågor 

 

Ingen har motsatt sig att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas. Ingen har 

motsatt sig att SLL erhåller tillstånd till ansökta vattenverksamhet eller att 

tillståndet förenas med ett verkställighetsförordnande. Ingen har motsatt sig  

SLLs yrkande vad gäller arbetstid. När det gäller SLLs yrkande om tid för anmälan 

av anspråk avseende ersättning för oförutsedd skada har ett flertal fastighetsägare 

samt länsstyrelsen ansett att den tid som SLL yrkat är för kort och att tiden bör 

bestämmas till upp till 20 år efter utgången av arbetstiden. SLL vidhåller sina 

yrkanden. 
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6.2 Villkorsfrågor m.m. avseende bortledning av inläckande grundvatten 

6.2.1 Inläckande grundvatten 

 

Ingen har motsatt sig SLLs förslag att frågan om villkor för inläckande grundvatten 

skjuts upp under en prövotid. Erinringar har inte heller framförts mot SLLs förslag 

till frågor som ska utredas under prövotiden, tidpunkt för redovisning av prövo-

tidsarbetet eller den provisoriska föreskrift (P1) som ska gälla under prövotiden. 

 

SLL har inte föreslagit inläckagevillkor för öppna schakt bland annat då ett sådant 

villkor är svårt att följa upp och det inte heller finns något behov av ett sådant 

villkor. Men kontrollprogrammet kommer att omfatta även mätning av inläckage  

till öppna schakt. 

 

När det gäller hantering av risk för grundvattenpåverkan från öppna schakt sker  

i första hand tätning av öppna schakt för att motverka grundvattenpåverkan, och  

vid behov utförs infiltration utanför de öppna schakten. 

 

Inom ramen för kontrollprogrammet tas åtgärdsnivåer för grundvatten fram invid 

känsliga objekt. Åtgärdsnivåerna syftar till att styra de skadeförebyggande 

åtgärderna, såsom infiltration. Upplägget enligt ovan är väl beprövat, bland annat 

vid byggnationen av Citybanan. SLL anser att upplägget är adekvat för att motverka 

att skador uppkommer.  

6.2.2 Sektionering av tunnelsträckningen 

 

Vid projekteringen av den planerade utbyggnaden har inläckagevärden avseende 

grundvattenbortledningen varit uppdelade på fler sektioner. SLL avser också att 

möjliggöra en kontroll av inläckage på kortare sträckor inom ramen för kontroll-

programmet. SLL menar att den hänsyn till kortare sektioner som länsstyrelsen  

gör gällande således har beaktats. Eftersom grundvattenmagasinen ifråga har stora 

likheter sinsemellan anser SLL dock att det saknas skäl att föreskriva olika villkor 

för olika sektioner av sträckan. 

 

Mark- och miljödomstolen har i ett föreläggande (aktbil 274) angett att det av PM 

Hydrogeologi, bilaga B6, framgår att det beräknade inläckaget varierar för de 

delsträckor som SLL har valt att dela upp tunnelsträckan i. Domstolen påpekar i sitt 

yttrande att kontroll av inläckage under drifttiden underlättas om sträckan delas upp 

i sektioner varvid åtgärder kan sättas in i god tid för de objekt som är mest känsliga. 

Domstolen anför i sitt yttrande att det mot bakgrund av den goda kunskapen om 

inläckage i tunneln som SLL kan förväntas ha, kan ifrågasättas om inte SLL:s 

utredningsvillkor också bör innehålla ett krav på redovisning av tänkbara sektioner 

som sträckan kan delas upp på. Mot den bakgrunden har domstolen föreslagit att 

utredningsvillkoret justeras enligt följande. 
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 

miljödomstolen senast ett år efter utgången av prövotiden. Redovisningen ska innehålla även 
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förslag till sektionering och vilka läckage som ska gälla för respektive sektion. Om 

sektionering bedöms inte är lämplig ska skälen till det framgå av redovisningen. 

 

SLL har inget att invända mot domstolens förslag till korrigering av 

utredningsvillkoret. 

6.2.3 Modellering och hydrogeologiska utredningar 

 

Den använda modellen är ett verktyg för uppskattning avseende hur det hydro-

geologiska systemet fungerar och reagerar till olika parametrar och indata.  

En känslighetsanalys har gjorts där bland annat K-värden för berget har varierats för 

att se hur det tänkta inläckaget kan påverkas. Vid modelleringen har också uppnådd 

täthetsgrad på tunnlarna beaktats. Utifrån resultaten har ett bedömt inläckage kunnat 

bestämmas och inläckaget styr till största delen utbredningen av influensområdet. 

Eftersom villkor för inläckage har föreslagits kommer påverkan inte att bli större 

även om K-värdet är högre än vad som prognostiserats. Det innebär istället att 

tunnlarna inom dessa områden behöver göras tätare än vad som förutsatts i 

modelleringen. 

 

När det gäller hur K-värdet har varierats i känslighetsanalysen har det utförts  

genom att ansätta olika värden i en större skala. Att utföra analysen för enskilda 

sprickzoner skulle inte tillföra något i sammanhanget, eftersom det är det 

storskaliga K-värdet som huvudsakligen styr vilken grundvattenpåverkan som 

uppkommer. Den ansatta hydrauliska konduktiviteten för berget och för sprick-

zonerna är konservativ och väl tilltagen för Stockholmsområdet och ligger med  

god marginal över den konduktivitet som kan tänkas vara aktuell för berget,  

(se PM Hydrogeologi, bilaga C6 samt mer utförligt i förundersökningsrapporterna 

avseende hydrogeologi och berg). Eftersom K-värden för både bergmassan och 

sprickzonerna är höga bedömer SLL att modellen är väl tilltagen och att ett scenario 

med ännu högre konduktivitet inte är relevant att beakta.  

 

Avseende Fastpartners påpekande om kapillärstigning menar SLL att de utredningar 

som gjorts i detta avseende är tillräckliga för att göra en korrekt bedömning av den 

sökta verksamhetens grundvattenpåverkan. Infiltration utförs i syfte att motverka 

nivåsänkningar och SLL avser inte att höja grundvattennivån. 

6.2.4 Skyddsinfiltration 

 

Anläggningar för skyddsinfiltration i första hand kommer att anläggas i enlighet 

med vad som anges i MKBn, avsnitt 7.2.2. SLL har noterat synpunkten att sådana 

anläggningar inte bör lokaliseras till fastigheterna Barkarby 2:47, 2:48 och 2:49. 

Vad gäller förutsättningar för skyddsinfiltration kommer detta endast att ske i syfte 

att motverka grundvattennivåsänkningar, och därför särskilt i områden med större 

lerdjup och sättningskänslig lera. 

 

Vidare vill SLL framhålla att infiltration i huvudsak kommer att ske på kommunal 

mark och på ett sätt som inte ger upphov till översvämning eller skadlig grund-
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vattenhöjning närmast infiltrationspunkten. Utöver ovan anser SLL det inte 

nödvändigt att närmare bestämma förutsättningarna för infiltration för att på  

så sätt begränsa möjligheterna att använda denna skyddsåtgärd vid behov. 

 

När det gäller förhållandet mellan infiltration och injektering kommer infiltration 

endast att utföras för att begränsa skadlig inverkan av grundvattenavsänkning. 

Sprängning kommer att föregås av injektering för att minska inläckaget av 

grundvatten i tunnelsystemet, och vid behov kommer även efterinjektering att 

utföras. Det ska påpekas att SLL har ett starkt ekonomiskt incitament att minimera 

kostnaderna för infiltration under drifttiden genom att utföra injektering. 

 

SLL har låtit utföra omfattande hydrogeologiska fältundersökningar inom det 

bedömda influensområdet och har god kännedom om de förhållanden som råder. 

Med ledning av de hydrogeologiska undersökningarna har SLL dragit slutsatsen  

att jordlagrens undre grundvattenmagasin lämpar sig väl för att utföra infiltration. 

Med sådan infiltration kan grundvattennivåsänkningar effektivt motverkas. 

Infiltrationstest har utförts på området kring Akallalänken (aktbil. 146) och  

vid området kring E18 och Mälarbanan (aktbil. 215-216). SLL har även utfört 

motsvarande hydrauliska tester såsom slugtester och provpumpningar. Testerna har 

visat att jorden lämpar sig väl för infiltration, då den är relativt genomsläpplig och 

att det undre grundvattenmagasinet i jord hänger ihop i större enheter. Med ledning 

av utförda infiltrationstest, provtagningar och provpumpningar går det att med 

mycket stor säkerhet dra slutsatsen att infiltration är en effektiv åtgärd för att 

motverka grundvattennivåsänkningar.  

 

SLL kommer att fortsätta planeringen för att infiltrationsanläggningar och brunnar 

etableras i god tid innan grundvattenbortledning påbörjas inom aktuellt område. 

6.2.5 Villkor om avsänkning 

 

SLL anser att det inte är lämpligt att föreskriva ett villkor avseende avsänkning till 

en viss plushöjd av följande skäl. Enligt SLL:s föreslagna villkor 4 ska SLL 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. För att kunna följa upp detta villkor behöver SLL ha kontroll 

på vilka grundvattennivåer som riskerar att orsaka skador. SLL har tagit fram ett 

förslag till kontrollprogram där åtgärdsnivåer definierats. Syftet med dessa nivåer  

är att kunna styra skyddsåtgärderna i syfte att undvika skador. Upplägget följer  

i stort sett upplägget för projekt Citybanan, varifrån goda erfarenheter inhämtats,  

och SLL anser att föreslaget upplägg säkerställer att tillräckliga skyddsåtgärder 

utförs för att motverka skador. Reglering av grundvattennivåer sker alltså med  

valt villkorsupplägg, men nivåerna anpassas inom ramen för kontrollprogrammet. 

 

Att ha en reglering av särskilda nivåer i tillståndet är opraktiskt av flera skäl.  

Det främsta skälet är att förändringar löpande sker i stadsmiljö, både med avseende 

på grundvattennivåer och de observationsrör som etableras för att följa upp grund-

vattenförändringarna. Förändringar av grundvattennivåer kan exempelvis ske 

genom att ytor hårdgörs så att grundvattenbildningen begränsas, vilket kan få  
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som följd att nivåer sänks även utan att någon grundvattenbortledning sker. Inom 

området mellan Akalla och Barkarby station kommer en ny stadsdel växa fram, 

varför många av de observationspunkter som finns idag riskerar att försvinna och  

då behöver ersättas av andra rör. Vid en flytt av rör kan det krävas en 

villkorsändring om särskilda nivåer för dessa platser som reglerats i tillståndet. 

 

Att definiera relevanta och miljömässigt motiverade villkor rörande begränsning  

av grundvattennivåsänkningar är också relativt komplicerat. För det första behöver 

det anges inom vilken plats som villkoret ska gälla. Grundvattennivån varierar 

förhållandevis mycket inom det aktuella området och det förekommer ställvis både 

övre och undre grundvattenmagasin. Det är därför inte görligt att ange något större 

område, då nivån antingen riskerar att bli för låg inom en del av området (skador 

riskerar då att uppkomma även om villkoret innehålls) eller för hög inom en annan 

del av området (för höga nivåer riskerar att orsaka vatteninträngning i källare).  

Vid villkor likt det Trafikverket fått för Förbifart Stockholm, där det allmänt anges 

att avsänkning utanför visst område bara får ske med 0,3 meter under normala 

nivåer, innebär detta i praktiken att frågan om vilka nivåer som ska gälla hänskjuts 

till kontrollprogrammet. Vad som är en avsänkning blir då en bedömning som kan 

vara svår att göra utan observationsrör med tillräckligt lång mätserie. Bestämmelser 

om hantering av underskridande av nivån skulle också behöva anges. 

6.2.6 Villkor om täthet 

 

SLL:s utgångspunkt är att tätning ska utföras som förinjektering och att samtliga 

anläggningar ska omfattas av tätningen. SLL har alltså en hög ambitionsnivå 

gällande tätning. De beräkningar av inläckage som redovisas i PM Hydrogeologi, 

bilaga C6, utgår ifrån den täthet som bedöms kunna uppnås med en rimlig 

injekteringsinsats. Beräkningarna baseras på erfarenheter från tidigare projekt  

i Stockholm där injektering normalt utförs med en injekteringsomgång med 

beredskap att utföra kompletteringar genom en andra injekteringsomgång. Detta 

motsvaras av injekteringsklass 1. Injekteringsklass 2 och 3 kommer huvudsakligen 

att användas vid passage av omfattande sprickzoner i berget. I det aktuella området 

bedöms preliminärt området med poröst berg med större förekomst av sprickor  

norr om Barkarby station (PM Hydrogeologi, bilaga C3) omfattas av injekterings-

klass 2 eller 3. Att ytterligare öka ambitionsnivån för tätning skulle i hög grad 

påverka projektets tidsplan och kostnader, samtidigt som effekten av injektering  

i flera omgångar bedöms bli begränsad. 

 

Såsom beskrivits i ansökningshandlingarna drivs bergtunnlarna med metoden 

borrning och sprängning. Drivning sker i stegen förinjektering (tätning),  

borrning, laddning, sprängning, utlastning och förstärkning. Förinjektering utförs 

huvudsakligen med cementbaserade tätningsmedel och tätning utförs systematiskt 

längs med hela tunneln. Utifrån denna byggteknik, som SLL anser vara bästa 

möjliga teknik, har bedömda inläckage räknats fram. Alternativ till kontinuerlig 

förinjektering hade varit att inte täta tunnlarna, eller att välja att bara täta större 

vattenförande zoner i berget. Behoven av skyddsinfiltration hade då blivit större. 

SLL har alltså valt en hög ambitionsnivå rörande tätning. 
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Erfarenheter från bland annat projekt Citybanan visar att behovet av skydds-

infiltration blir begränsat och att miljöpåverkan, om den alls uppkommer, blir 

minimal med redovisade byggmetoder. För delen Södermalm i projekt Citybanan 

behöver ingen permanent infiltration utföras. För delsträckorna 1 och 4 på sträckan 

mellan Tomteboda-Riddarholmen i projekt Citybanan behövs inte heller någon 

permanent infiltration, medan behovet på sträcka 2 i samma projekt är ytterst 

begränsat. Den enda delen som behöver permanent infiltration i projekt Citybanan i 

lite större omfattning är delsträcka 3 på sträckan mellan Tomteboda-Riddarholmen. 

Enligt de prognoser som redovisades i ansökningshandlingarna för projekt 

Citybanan bedömdes det råda ett grundvattenunderskott i det området redan innan 

byggnationerna av Citybanan inleddes och Trafikverket bedömde därvid att grund-

vattenbortledningen till fullo skulle behöva kompenseras med skyddsinfiltration. 

Men erfarenheter visar att grundvattenbortledningen längs sträckan uppgår till cirka 

200 l/min och infiltrationen är begränsad till cirka 100-130 l/min. Behovet av 

skyddsinfiltration blev alltså betydligt mindre än vad prognoserna visade. 

 

SLL har övervägt att göra vissa partier längs tunnlarna helt täta. För att åstadkomma 

detta behöver alla bergutrymmen kläs in i betong. För att rymma betonginklädnaden 

behöver tunnlarna emellertid göras betydligt större. Betonginklädnaden bedöms 

behöva vara mellan 0,5-1,0 m tjock för att kunna stå emot grundvattentrycket på 

tunnlarnas nivå. Med denna byggmetod skulle ingen grundvattenbortledning från  

de täta partierna behöva utföras under drifttiden. Under byggtiden skulle emellertid 

grundvattenbortledningen bli något större än med vald byggteknik eftersom 

tunnlarna är större. Infiltrationsbehovet skulle alltså öka under byggtiden jämfört 

med vald byggteknik. 

 

SLL har inte gjort någon detaljerad beräkning av kostnaderna för en tät 

betonginklädnad, men konsekvenserna för projektet skulle i korthet innebära 

följande: 

 Tunnlarna skulle behöva projekteras om, vilket sannolikt skulle innebära att 

byggstarten försenas med flera månader. 

 För att få plats med betongkonstruktionen skulle motsvarande mängd berg 

behöva sprängas bort, vilket innebär kraftigt ökade kostnader och behov av 

hantering av mer bergmassor. 

 Gjutning av betonginklädnaden tar relativt lång tid och inga andra arbeten 

kan då utföras i tunnlarna. Det innebär att byggtiden förlängs avsevärt 

utöver vad som anges ovan avseende projekteringen. 

 Arbetet med att etablera betongkonstruktionerna och det ökade behovet av 

material (främst betong) skulle innebära stora ökade kostnader för projektet. 

 

Samtidigt bedömer SLL att betonginklädnaden skulle innebära mycket små, om ens 

några, skillnader för infiltrationsbehovet och de miljömässiga fördelarna skulle 

därför bli väldigt små. Att klä in delar av tunnlarna med betong skulle också 

innebära en ökad användning av naturresurser. Dessutom medför byggmetoden 

större miljöpåverkan från borrning, sprängning och ökad masshantering. SLL har 

sammanfattningsvis gjort bedömningen att det varken är miljömässigt motiverat 

eller ekonomiskt rimligt att göra vissa partier längs tunnlarna helt täta genom att klä 

bergtunnlar i betong. 
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Mot bakgrund av ovanstående redovisning har SLL inte tagit fram något alternativt 

förslag till provisorisk föreskrift som baseras på att ytterligare tätning av delsträckor 

utförs. 

6.2.7 Förhållandet till Förbifart Stockholm 

 

Det krävs dispens från Trafikverket för tunnelbanans sträckning som delvis korsar 

skyddszonen för Förbifarten. SLL och Trafikverket har återkommande 

samordningsmöten och samarbetar för närvarande för att ta fram en teknisk lösning 

avseende korsningspunkten väster om Akalla. SLL har uppfattat att Trafikverket 

inte ser några hinder mot att dispens meddelas när väl de tekniska detaljerna är 

tillräckligt utredda.  

 

I tillståndet för Förbifart Stockholm har fastställts villkor för öppna schakt under 

byggskedet för projektet Förbifart Stockholm (villkor 3, mark- och miljödomstolens 

dom 201412-17 i mål nr M 3346-11) enligt följande. 
3. För att undvika skada får i byggskedet grundvattensänkningen enligt tillståndet till 

vattenverksamhet i punkten 2 inte orsaka större avsänkning av grundvattennivå i jord utanför 

angivna villkorsområden än 0,3 meter i förhållande till tidigare års nivåfluktuation. 

 

Punkten 2 i tillståndet för Förbifart Stockholm avser bortledande av grundvatten 

från öppna schakt i byggskedet och innefattar schakten för trafikplatsen vid Akalla 

samt schakt för arbetstunnel vid Hägerstalund. (Andra stycket i villkor 3 för 

Förbifarten är inte relevant eftersom det rör dränering enligt punkten 4 i tillståndet 

och har därför inte återgetts här.) 

 

SLL har i yttrande den 19 juni 2017 (aktbil. 114 med underbilagor) redovisat  

hur SLLs tillstånd kan samordnas med Trafikverkets tillstånd för Förbifart 

Stockholm. SLL vill, utöver vad som anförts i nämnda yttrande, tillägga följande. 

Förbifart Stockholms arbetstunnel vid Hägerstalund är färdigbyggd, vilket medför 

att detta villkorsområde inte aktualiserar någon samordning i förhållande till 

tunnelbaneutbyggnaden. SLL noterar att Trafikverket inte behövde utföra 

infiltration i detta område för att innehålla villkoret avseende avsänkning av 

grundvatten. För de öppna schakten för trafikplatsen i Akalla pågår för närvarande 

byggnation. Det är troligt att även trafikplatsen är färdigbyggd innan grundvatten-

bortledning för tunnelbanan påbörjas inom berört område. Detta innebär att något 

behov av samordning troligen inte heller kommer att aktualiseras för detta område. 

 

Om arbetena med schakten i Akalla inte skulle vara färdiga då byggtiden för 

tunnelbanan inleds, åtar sig SLL att genom infiltration i jordlagren motverka  

den nivåsänkning som kan uppkomma till följd av grundvattenbortledning för 

tunnelbanan, i syfte att inte försvåra för Trafikverket att innehålla villkor avseende 

grundvattenavsänkning, villkor 3 första stycket, i tillståndet för Förbifart 

Stockholm. Det grundvattenmagasin som kan beröras av både tunnelbane-

utbyggnaden och byggnationen i schakten i Akalla sträcker sig längs med 

Akallalänken. Åtagandet gäller inom det område som redovisas som skrafferad  

yta på karta, som getts in (aktbil. 277). På kartan redovisas också förekommande 

grundvattenmagasin i jordlagren. Åtagandet gäller för den tid då villkorsområdet  
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är aktuellt (byggskedet för Förbifart Stockholm).  

 

SLL kommer att samordna planerad infiltration med den infiltration som 

Trafikverket låter utföra kring schakten. Samordning kommer också att ske  

på så sätt att SLL anpassar infiltrationen utifrån de larmnivåer som ansatts  

i kontrollprogram för Förbifart Stockholm. I kontrollprogram grundvatten för 

tunnelbanan benämns dock nivåerna "åtgärdsnivåer”. 

6.2.8 Förhållandet till E18 och Mälarbanan 

 

Ett avsänkningsvillkor (i vart fall de som diskuterats i detta mål) innehåller inte 

någon avgränsning i tid, vilket skulle innebära att SLL begår ett villkorsbrott även 

om en temporär grundvattenavsänkning under tillåtna nivåer skulle pågå endast 

under en mycket kort tid. SLL finner det även mycket svårt att självt utforma ett 

villkor med en ändamålsenlig tidsavgränsning att undvika detta. Det är också så  

att Mälarbanan delvis är grundlagd på fastmark och är inom dessa områden inte 

känslig för grundvattenpåverkan. Om villkor (enligt de förslag som presenterats  

av domstolen, aktbil. 279-280) skulle föreskrivas finns risk för att SLL tvingas 

upprätthålla grundvattennivåer inom områden där det inte finns några anläggningar 

som är känsliga för grundvattenavsänkning.  

 

Villkor om grundvattenavsänkning på det sätt som föreslagits riskerar alltså att bli 

svårtolkat och onödigt strängt. Regleringen enligt den modell som SLL föreslagit är 

däremot väl beprövad, och vad SLL förstår har en sådan reglering fungerat väl när 

det tillämpats vid flera andra stora infrastrukturprojekt, såsom Citybanan och Södra 

länken, som har byggts under senare tid utan att några skador till följd av 

grundvattenbortledning har uppstått. 

 

Undersökningar som gjorts under vintern 2016/17 visar att bergtäckningen under 

Mälarbanan och E18 är minst 15 m. Enligt SLL är det inte motiverat att genomföra 

ytterligare utredningar med avseende på bergtäckning. I den kommande 

järnvägsplanen för tunnelbanan anges inte uppgifter som motsäger detta.  

 

Enligt önskemål från Trafikverket kommer E18 och Mälarbanan att anges som 

känsliga objekt och införlivas i kontrollprogrammet. 

6.2.9 Påverkan på viktiga ledningar och byggnader m.m. 

 

SLL har kompletterat ansökan med en beskrivning av viktiga ledningar, fundament 

m.m. (se aktbil. 147). Vad gäller befintliga ledningstunnlar inom influensområdet 

beskrivs dessa översiktligt i PM Hydrogeologi, avsnitt 2.2.1.1. För att underlätta 

orienteringen beskrivs ledningstunnlarnas läge nedan, indelade efter planskisserna 

A2.1 till A2.3, som utgör bilagor till den tekniska beskrivningen. 

 Bilaga A2.1: Planerade spårtunnlar passerar ovanför en befintlig lednings-

tunnel i området strax väster om Akalla station. Det minsta avståndet mellan 

tunnelbanans spårtunnlar och ledningstunneln är drygt 3 m. Planerade 

spårtunnlar passerar även under en befintlig ledningstunnel vid Hägerstalund 

på ett avstånd om cirka 20 m. Dessa tunnlar är emellertid inte upptagna i 
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förteckningen i PM Hydrogeologi, Bilaga C till ansökan. Inom området är 

även Järva dagvattentunnel lokaliserad. Tunneln ligger mer än 100 m från 

planerade tunnelbaneanläggningar. 

 Bilaga A2.2: Inom det redovisade området är en befintlig bergrums-

anläggning belägen norr om den planerade stationen i Barkarbystaden. 

Denna benämns "Fortifikationsverkets anläggning" i PM Hydrogeologi, 

Bilaga C till ansökan. Anläggningen ligger som närmast 30 m från planerade 

anläggningar för nya tunnelbanan. Anläggningen sträcker sig från uppgång 

väst fram till den planerade servicetunneln Bl. 

 

Risker för påverkan på ledningar på grund av sättningar har behandlats i ansökan 

med tillhörande bilagor, se bl.a. MKBn, avsnitt 7.1 och 7.4.2. De skyddsåtgärder 

som är aktuella är i första hand tätning av planerade anläggningar för tunnelbanan.  

Om grundvattennivån, trots tätning, skulle sänkas kommer sådan sänkning att 

motverkas med infiltration. Mot bakgrund av vad som beskrivits i underlags-

materialet bedömer SLL att ledningar för el, tele och bredband inte bedöms vara 

känsliga för mindre sättningsrörelser. Vad gäller större vatten- och fjärrvärme-

ledningar är dessa dock så tunga att de behöver vara grundlagda på eller nedlagda 

till fast jordart eller berg när de är förlagda inom ett sättningskänsligt område för  

att inte riskera att skadas. Ledningar och andra känsliga objekt kommer att beaktas 

vidare i det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet. 

 

SLL menar att pålade broar (exempelvis Barkarbybron och blivande Veddestabron) 

inte är sättningskänsliga. Veddestabron är ännu inte byggd, varför det saknas 

anledning att under byggtiden ta hänsyn till denna bro. SLL samverkar emellertid 

med Trafikverket och kommer att föra en dialog om omfattningen av kontroller av 

grundvattennivåer och sättningar kring broarna. 

 

Om det tillkommer känsliga objekt under projektets genomförande kommer dessa 

att införlivas i kontrollprogrammet. 

 

Sammantaget, menar SLL, är de utredningar och beskrivningar som har tagits fram 

inom ramen för ansökan är också tillräckliga för att kunna bedöma de risker och 

konsekvenser som kan uppstå till följd av den ansökta verksamheten. De beskrivna 

skyddsåtgärderna, som regleras i villkorsforslag 4, är också tillräckliga för att 

hantera förekommande risker för sättningar i byggnader, ledningar och mark  

samt skada på samhällsviktiga ledningar (inklusive Svenska kraftnäts kraftlednings-

stolpar) och anläggningar.  

6.2.10 Påverkan på energibrunnar m.m. 

 

I enlighet med vad SLL har angett i ansökan och ovan kommer ett kontrollprogram 

att tas fram innefattande bland annat mätningar av brunnar. SLL ställer sig positivt 

till att även samråda med berörda sakägare, men anser inte att sådan samverkan med 

dessa bör regleras inom ramen för tillståndsprövningen. 

 

SLL noterar att det finns en energibrunn på fastigheten Järfälla Barsbro 1:153 som 

är känslig för grundvattennivåsänkning i berg.  
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Med bergborrade brunnar (i ansökan) avses dricksvattenbrunnar och inte 

bergborrade energibrunnar. Som framgår av såväl MKB som PM Hydrogeologi 

bedöms påverkan på grundvattennivåer i befintliga energibrunnar bli liten eller 

obefintlig. Samma förhållanden och bedömning gäller även för energibrunnen  

på fastigheten Järfälla Barsbro 1:124. Och skulle det ändå uppkomma bestående 

påverkan, kommer SLL att ansvar för att åtgärda skadorna.  

6.3 Villkorsfrågor m.m. avseende utsläpp till vatten 

6.3.1 Villkor för avledning av vatten 

 

SLL har redogjort för hantering av länshållningsvatten, bestående bland annat  

av kontroll av länshållningsvattnet genom analyser av lämpliga parametrar samt 

rening med beaktande av Järfälla kommuns och Stockholm Vattens riktlinjer  

för länshållningsvatten. SLL anser därför att det saknas skäl att ställa krav på 

godkännande av tillsynsmyndigheten för avledning av länshållningsvatten till  

mark- och vattenområde. Att avledning sker i samråd med tillsynsmyndigheten  

är tillräckligt. 

 

SLL har även åtagit sig att följa de riktlinjer för dagvattenhantering som tagits fram 

av Järfälla kommun och Stockholm Vatten. 

6.3.2 Justering av föreslagen delegation 

 

Eftersom inläckande grundvatten föreslås regleras genom provisorisk föreskrift  

och villkor under byggtiden respektive drifttiden, saknas anledning att överlåta till 

tillsynsmyndigheten att begränsa volymerna av vatten som får släppas ut. Av det 

skälet har SLL justerat den föreslagna delegationen till att gälla föreskrifter om 

försiktighetsmått avseende kvaliteten på länshållningsvatten och dränvatten som  

ska släppas ut till recipient. Enligt SLLs mening utgör en delegation en tillräcklig 

reglering av frågan om utsläpp av dränvatten. 

6.3.3 Möjliga recipienter 

 

Som SLL angett i komplettering II (aktbil. 13) utgör Bällstaån huvudalternativ  

som recipient. Men även Igelbäcken och Järva dagvattentunnel kan komma ifråga. 

(Edsviken kommer alltså att utgöra en alternativ recipient.)  

 

SLL ifrågasätter påstådd förekomst av en rödlistad art i Igelbäcken.  

Om invändningen avser grönlingen vill SLL påpeka att den sedan år 2005  

är klassad som "livskraftig" (LC).  

 

Mängden dagvatten kommer att bli liten och SLL kommer troligen inte att leda 

något dagvatten till Igelbäcken.  

 

Länshållningsvatten kommer att släppas till spillvattennätet, såvida det inte är 

tillräckligt rent och då i enlighet med det villkor som kommer att föreskrivas kan 
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släppas ut till mark- eller vattenområde. SLL har gjort bedömningen att genom 

kontrollprogram, och vid behov genomförande av skyddsåtgärder, kommer de 

negativa konsekvenserna för Igelbäcken av eventuella utsläpp att utebli eller bli  

små även under byggtiden.  

 

Både Igelbäcken och Djupanbäcken rinner genom området ovanpå den täta leran 

varför någon påverkan på vattenflödet i bäckarna i form av vattenförlust inte kan 

förutses. Likaså ska påpekas att flödet i Igelbäcken upprätthålls genom tillförsel av 

kommunalt dricksvatten nedströms vid passagen till planerad tunnelbana. Vad 

gäller Djupanbäcken bedöms den sökta vattenverksamheten, efter erforderliga 

skyddsåtgärder, som mest medföra små negativa konsekvenser på denna vatten-

förekomst. Bland annat kan skyddsåtgärder bestå av extra tätningsåtgärder av 

arbetstunneln A2. Villkor avseende ersättande av eventuell vattenförlust är således 

inte nödvändigt. 

 

Dränvatten kommer att ledas till en VA-anläggning med utrustning för 

sedimentering, oljesavskiljning och kontroll. Därefter avser SLL att i samråd  

med Järfälla kommun och Stockholm Vatten besluta hur det avledda dränvattnet  

ska hanteras. I ansökan framgår det att vattnet sedan ska ledas till någon av  

de alternativa recipienterna Bällstaån, Igelbäcken och Järva dagvattentunnel 

(Edsviken), eller till användning för infiltration. I det fortsatta arbetet har emellertid 

SLL och Järfälla kommun preliminärt kommit överens om att i första hand släppa ut 

renat dränvatten, grundvatten, till Bällstaån. Utsläpp till spillvattennätet under 

drifttiden är därför inte aktuellt enligt nuvarande bedömning, då erfarenheter av 

driften av befintlig tunnelbana visat att det inte finns behov av det. 

 

SLL anför att baserat på det underlag som finns att tillgå i dagsläget anses  

Bällstaån för närvarande vara det lämpligaste alternativet för utsläpp av dränvatten. 

Det finns viss översvämningsproblematik förenat med utsläpp till Bällstaån,  

men SLL bedömer att detta inte kommer att förvärras av dränvatten från den sökta 

verksamheten, och därmed inte heller funktionen av markvattningsföretagen.  

Vad gäller Igelbäcken är flödet mindre än Bällstaån. Mot bakgrund av flödets 

förhållande till mängden dränvatten som kan komma att släppas ut kan vattnet  

i Igelbäcken i större mån än Bällstaån komma att påverkas så att det får mer 

karaktären av grundvatten än ytvatten. Eventuella kortvariga föroreningar från 

tunnelbanan skulle också riskera få något större lokal och temporär påverkan på 

Igelbäcken än Bällstaån, då vattnet späds ut i mindre grad i Igelbäcken. Även om 

Bällstaån bedöms utgöra den huvudsakliga recipienten är även Igelbäcken och Järva 

dagvattentunnel (Edsviken) recipienter som bedöms möjliga ur miljösynpunkt. 

6.3.4 Miljökvalitetsnormer 

 

SLL har tillsammans med Järfälla kommun kommit överens om att Bällstaån utgör 

den primära recipienten. SLL kompletterar underlaget med en beskrivning av  

den sökta verksamhetens påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer hos Bällstaån  

(se aktbil.149). Som framgår av underlaget bedöms den sökta verksamheten inte 

motverka att miljökvalitetsnormerna för recipienterna uppnås. Inte heller bedöms 

försämring av någon kvalitetsfaktor ske till följd av den sökta verksamheten. 
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Det finns i nuläget inga beslutade miljökvalitetsnormerna för aktuella recipienter 

som gäller PFAS. SLL kommer dock att ha en beredskap för att rena även PFAS  

vid behov. 

6.4 Övriga villkorsfrågor 

6.4.1 Luftburet buller och stomljud   

 

SLL har justerat villkorsförslaget för buller så att värden överensstämmer med  

de värden som anges i NFS 2004:15. 

 

SLLs utgångspunkt har varit att så långt möjligt uppnå likabehandling mellan de 

olika tunnelbaneutbyggnaderna. Under huvudförhandlingen har SLL valt att göra 

avsteg från den modell som arbetats fram för samtliga utbyggnader i syfte att för  

det nu aktuella projektet nå en lösning i samförstånd med tillsynsmyndigheterna. 

Det ska dock framhållas att de justeringar som SLL gjort i sitt ursprungliga villkors-

förslag inte ska uppfattas som att SLL anser att motsvarande villkor kommer att 

vara rimliga för de andra delprojekten, utan SLL kommer att göra den bedömningen 

i senare skede. 

 

SLL har genom de justerade villkorsförslagen accepterat de riktvärden för luftburet 

buller som Stockholms Stad, men även bl.a. Järfälla kommun, har föreslagit. Det 

gäller såväl inomhusbuller som utomhusbuller. Vidare har SLL även kompletterat 

sina villkorsförslag med riktvärden för maximala ljudnivåer nattetid. 

 

Vad gäller tillfälligt boende förutsätter Stockholms Stads villkorsförslag för 

tillfällig vistelse att andra skyddsåtgärder inte är tekniskt möjliga eller ekonomiskt 

rimliga. Detta innebär att SLL inte har utrymme att erbjuda tillfällig vistelse direkt 

till berörda, utan det krävs att SLL först vidtar skyddsåtgärder till den grad att andra 

skyddsåtgärder inte kan anses vara tekniskt möjliga eller ekonomiskt rimliga. 

Såsom SLL framfört under huvudförhandlingen önskar SLL att ha utrymme för 

flexibilitet och anpassade lösningar i varje specifik situation. Att då tvingas vidta 

skyddsåtgärder i fall när tillfällig vistelse redan från början anses vara den bästa 

tillgängliga lösningen, och önskad av de berörda, kan inte anses vara 

ändamålsenligt 

 

Att SLL oaktat detta tillägg behöver vidta skyddsåtgärder följer av åtgärdsplanen 

för buller och stomljud under byggtiden som SLL enligt villkorsförslagen ska följa, 

SLL:s åtaganden i målet samt 2 kap. miljöbalken. 

 

Vad gäller tillfällig vistelse vid överskridande av riktvärden för stomljud ska 

påpekas att de enda möjligheterna att begränsa påverkan från stomljud är att reglera 

arbetstiderna eller erbjuda tillfällig vistelse. En sådan skrivning i fråga om stomljud 

som föreslås av Stockholms Stad m.fl. ger således en felaktig bild av att stomljud 

går att begränsa genom skyddsåtgärder. 
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SLL är väl medvetet om att lokaler för undervisning utgör sådan verksamhet som 

kan störas av höga bullernivåer. SLL avser att anpassa bulleralstrande arbeten på  

så sätt att de inte ska störa undervisningen. Detta kan ske genom att förlägga sådana 

arbeten under tider då undervisning eller vistelse inte sker i lokalerna, som 

exempelvis under lov och helger. Lokalerna utgör då inte undervisningslokaler. 

 

I fråga om Stockholms Stads yrkande att riktvärde för stomljud för bostäder helgfri 

måndag-fredag kl. 19.00–22.00 ska justeras från 45 dBA till 40 dBA vill SLL än  

en gång framhålla att en sådan sänkning skulle medföra en stor ökad administrativ 

börda eftersom ett mycket större antal lokaler för tillfälligt boende eller tillfällig 

vistelse skulle behöva förberedas då stomljud inte kan begränsas genom skydds-

åtgärder. Detta trots att erfarenheter visar att få väljer att utnyttja erbjudandet.  

Vid huvudförhandlingen redogjorde SLL för utfallet i projektet Citybanan, som 

också hade ett bullervillkor på 45 dBA kvällstid, i fråga om tillfällig vistelse.  

Dessa uppgifter bekräftar att få väljer att utnyttja erbjudanden om tillfälligt boende 

eller tillfällig vistelse. 

 

SLL vill istället genom sina föreslagna villkor minska den sammanlagda tiden för 

påverkan av buller och andra störningar i området. 

 

Mot bakgrund av den längre störningstiden som Stockholms Stads villkorsförslag 

skulle medföra, kan SLL inte se att en sänkning av ljudnivån medför någon ökad 

nytta som kan ställas i förhållande den administrativa börda och de kostnader som 

skulle krävas för att sänka riktvärdet kvällstid. De som har behov av tillfällig 

vistelse kommer dock att omhändertas i enlighet med SLL:s åtgärdsplan för  

buller och stomljud under byggtiden, som SLL ska följa enligt sitt villkorsförslag. 

 

Stockholms Stad och miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla kommun har 

föreslagit en begränsning av arbetstiden varigenom stomljudsalstrande arbeten  

inte får utföras utanför helgfri måndag-fredag kl. 07-22. 

 

SLL vill än en gång förtydliga att det är mycket viktigt för projektet att en 

begränsning av arbetstiden inte föreskrivs. Riktvärdena är fastställda så att de  

ska utgöra en acceptabel ljudnivå och så länge de innehålls behöver arbete få pågå. 

Av denna anledning har SLL inte heller föreslagit någon generell begränsning av 

arbetstider utöver vad som följer av att riktvärdena ska innehållas. 

 

SLL anser vidare inte att det är ändamålsenligt att begränsa arbetstiden för stom-

ljudsalstrande arbeten då det förhindrar en effektiv framdrift på stora sträckor där 

man inte riskerar att störa någon, exempelvis genom Barkarbyfältet. Om arbetstiden 

begränsas innebär det även att stomljudsalstrande arbeten behöver pågå under en 

längre tid, vilket således skulle innebära en längre störningstid för berörda. En 

sådan längre störningstid skulle inte bara avse buller utan alla störningar från 

projektet. 

 

Med anledning av att vissa verksamheter inte kan utnyttja möjligheten till tillfällig 

vistelse, såsom Sveaborgsskolan, begränsas även arbetena dagtid. SLL bedömer att 
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projektet med Stockholms Stads villkorsförslag blir mycket svårt att genomföra på 

den delsträcka som rör Sveaborgsskolan. 

 

Stockholms Stad har framhållit att en förutsättning för att villkoret avseende 

arbetstidbegränsning ska vara tillämpligt är att det finns en mottagare av stomljudet. 

SLL noterar denna tolkning, men anser inte att det vore rättssäkert att det föreskrivs 

ett villkor vars ordalydelse leder till en annan tolkning. Av Stockholms Stads 

villkorsförslag framgår uttryckligen att det föreskrivs en arbetstidsbegränsning för 

stomljudsalstrande arbeten utanför de angivna tiderna, och eftersom bl.a. tunnel-

drivning alltid är stomljudsalstrande arbete kan någon tunneldrivning då inte ske 

utanför de angivna arbetstiderna. Möjligheten att arbeta nattetid skapar även större 

flexibilitet i produktionen. Därmed ökar möjligheten att passera känsliga miljöer 

under lämpligare tider när ingen eller endast begränsad verksamhet sker, 

exempelvis avser detta skolor, ledningstunnlar och Förbifart Stockholm. 

 

SLL anser inte att det ska föreskrivas krav på samråd med tillsynsmyndigheten varje 

gång SLL vill utföra arbeten under nattetid, så länge riktvärdena innehålls. SLL vill 

inte heller behöva samråda om att få arbeta i sådana situationer där de utförda 

arbetena underskrider riktvärdena och inte kan störa någon, exempelvis tunnel-

drivning genom Barkarbyfältet. Arbetstiden är en mycket viktig förutsättning för 

projektet och det riskerar att få stora konsekvenser för projektet om en generell 

begränsning av arbetstiderna föreskrivs. 

 

Stockholms Stad, men även miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla kommun, har 

föreslagit delegation till tillsynsmyndigheten att meddela villkor och föreskrifter om 

försiktighetsmått avseende luftburet buller och stomljud. SLL har tagit fram en 

utförlig åtgärdsplan för luftburet buller och stomljud och föreslagit som villkor att 

den ska följas. Åtgärdsplanen innebär mer förutsebarhet för alla parter istället för att 

tillsynsmyndigheter ska bemyndigas att meddela ytterligare villkor och föreskrifter. 

 

För att skapa tydlighet gentemot boende, entreprenörer och kommunens exploatörer 

krävs framförhållning och möjlighet till en god planering. 

 

Om tillsynsmyndigheten genom delegation ändrar förutsättningarna för arbetena 

minskar tydligheten gentemot de boende. Kommunikationen försvåras och 

möjligheten att ge besked i god tid försämras. Risken ökar även för att angivna  

tider till boende behöver justeras med kort varsel, exempelvis för när det kan vara 

aktuellt med tillfällig vistelse. 

 

Med otydliga förutsättningar kan SLL inte agera som professionella beställare  

av entreprenadarbeten. Förändrade arbetstider och villkorsnivåer under pågående 

produktion är förknippat med mycket stora förgäveskostnader och tidsförskjut-

ningar. Byggandet av tunnelbanan är dessutom tätt förknippat med byggandet  

av den omkringliggande staden. Arbetena kräver en noggrann samordning och 

gemensam planering. Om villkoren för framför allt luftburet buller justeras, 

påverkas även kommunens stadsutbyggnad negativt exempelvis där biljetthallarna 

ska integreras i stadens byggnader. 
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Avslutningsvis i fråga om buller vill SLL framhålla att SLL genom sina föreslagna 

villkor och arbetssätt avser att finna anpassade lösningar och föra en kontinuerlig 

och proaktiv dialog med berörda, såväl vad gäller skyddsåtgärder som tillfällig 

vistelse och arbetstider. 

 

SLL motsätter sig att, som Castellum föreslagit, det föreskrivs villkor avseende 

Castellums fastigheter och avseende skyldighet att erbjuda lokaler för tillfällig 

vistelse för tysta verksamheter. Som SLL framförde under huvudförhandlingen  

vill dock SLL ha en proaktiv och konstruktiv dialog med alla berörda verksamheter 

i syfte att finna anpassade och lämpliga lösningar. SLL vill alltså arbeta fram en 

lösning med Castellum för hur man bäst förhåller sig till tunnelbaneutbyggnaden. 

 

SLL har åtagit sig att följa en särskild åtgärdsplan för buller och stomljud under 

byggtiden, se MKB, bilaga B2. I åtgärdsplanen framgår att SLL avser att arbeta 

proaktivt med risken för bullerstörningar och att olika typer av anpassningar och 

åtgärder vidtas baserat på en avvägning mellan kostnad och nytta. SLL har en 

pågående dialog med bl.a. Järfälla kommun om berörda skolor och anser att någon 

ytterligare reglering av bullernivåer vid skolor inte behövs. 

6.4.2 Vibrationer 

 

SLL noterar önskemålen om att sprängning ska aviseras i god tid i förväg och vill 

framhålla att SLL har åtagit sig att vidta informationsinsatser till berörda närboende 

och allmänheten gällande vilka arbeten som är på gång och vilka störningar dessa 

kan innebära, vilket bland annat framgår av SLL:s villkorsförslag nr 6. 

 

När det gäller Ellevios yrkande avseende installation av vibrationsmätare i 

transformatorstation i Hägerstalund vill SLL anföra att byggnader och anläggningar 

som identifierats i riskanalysen kommer att besiktigas före och efter det att 

vibrationsalstrande arbeten utförs. SLL kommer därefter att genomföra mätningar 

med vibrationsgivare på byggnader där detta bedöms nödvändigt. 

 

SLL har åtagit sig, och föreslagit som villkor, att följa den svenska standarden  

"SS 460 48 66:2011 – Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade 

vibrationer i byggnader". Det finns inte skäl att införa striktare villkor för 

sprängning än vad som framgår av standarden.  

6.4.3 Hantering av massor 

 

SLL har tagit fram en masshanteringsplan för hanteringen av berg- och jordmassor, 

MKB, bilaga Bl. Planen tydliggör att SLL i möjligaste mån kommer att tillse att 

uppkomna bergmassor och jordmassor nyttiggörs, bland annat genom användning  

i infrastruktur- och byggprojekt i närheten till tunnelbaneutbyggnaden. SLL anser 

inte att det därtill finns anledning att föreskriva villkor om krav på kontrollprogram 

för masshantering. Som planerat i nuläget kommer SLL inte att bedriva någon 

krossningsverksamhet, utan krossning planeras att ske vid Järfälla kommuns 

krossningsanläggning vid Barkarbyfältet. 
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6.4.4 Hantering av kemiska produkter 

 

SLLs grundläggande krav på kemiska produkter är att Byggvarubedömningens 

(BVP) bedömningskriterier för "Accepteras" eller "Rekommenderas" ska följas. 

Den rutin som SLL tar fram bygger på dessa krav men även på det arbetssätt som 

Trafikverket använder. SLL vill dock inte begränsa urvalet av kemikalier i detta 

läge varför någon närmare specifikation inte kan anges.  

 

Vad gäller tätning kommer det i huvudsak att ske genom användning av 

cementbaserade tätningsmedel och användningen av kemiska tätningsmedel 

kommer att minimeras. SLL kommer att ta fram en rutin för val och hantering av 

kemiska injekteringsmedel. 

 

Rengöring av tunnlar kommer att utförs med vatten; inga kemikalier tillsätts. 

6.4.5 Påverkan på luft 

 

Som projektförutsättning har SLL antagit att partikelhalten PM10 i stationernas 

publika delar inte får överskrida 120 µg/m
3
 som dygnsmedelvärde. Värdet, som är 

specifikt för detta projekt, har arbetats fram i samarbete med medicinsk expertis för 

att nå en acceptabel nivå för inomhusluft. Ytterligare beskrivning och motivering 

till det angivna värdet återges i järnvägsplanen för den planerade tunnelbane-

anläggningen. 

6.4.6 Påverkan på skyddade områden och naturvärden 

 

Hansta Natura 2000-område ligger utanför influensområdet och SLL bedömer att 

området inte kommer att påverkas av den sökta verksamheten (se även avsnitt 4.6 

ovan samt MKB, avsnitt 7.8). Det saknas därför anledning att ytterligare redovisa 

den sökta verksamhetens förhållande till området. SLL bedömer att ingen påverkan 

på naturvärden, såsom fuktberoende mossor, kommer att ske till följd av planerad 

vattenverksamhet. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå avseende skyddade 

arter. Anläggningen har anpassats för att undvika intrång i känsliga områden och 

tunnelbanan medför inte några spridningsbarriärer. 

6.4.7 Kontroll 

 

Det kontrollprogram som upprättas före byggstart kommer att omfatta bl.a. mätning 

av luftburet buller och stomljud samt kvalitetskontroll av länshållningsvatten,  

se SLL:s villkorsförslag 5.5 och 8. SLL anser att det saknas skäl att föreskriva 

ytterligare villkor om kontrollprogram, exempelvis för kontroll av dagvatten under 

byggtiden eller ett antikvariskt kontrollprogram. 

 

SLL har samrått med länsstyrelsen om kontrollprogram. Efter länsstyrelsens 

önskemål kommer utökade kontroller kring Hansta Natura 2000-område att utföras, 

trots att området ligger utanför influensområdet. Kontroller utförs dessutom redan  

i detta område av Trafikverket inom ramen för projekt Förbifart Stockholm. 

Trafikverket och SLL har ett kontinuerligt utbyte av data från dessa kontroller. 
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6.4.8 Förorenade områden 

 

De undersökningar som gjorts avseende föroreningar i mark och grundvatten 

beskrivs i MKBn, avsnitt 4.2.5. Inför projekteringen av tunnelbanan har SLL gått 

igenom länsstyrelsens MIFO-databas och resultat från tidigare miljöundersökningar 

från enskilda objekt eller fastigheter där en förorening bedömts ha potential att 

påverka vattenkvaliteten i grundvatten. SLL har även genomfört provtagningar  

och provpumpningar. SLL menar att dessa åtgärder är tillräckliga för att på ett 

tillfredställande sätt utreda förekomst av potentiellt förorenade områden i den 

utsträckning som krävs. 

 

Efter byggtiden kommer inläckage i färdigställda schakt att ingå i övrigt dränvatten 

som leds bort ur anläggningen, och således bli föremål för samma hantering som 

annat sådant vatten. Länshållningsvatten i schakt under byggtiden kommer att 

kontrolleras genom analyser av relevanta parametrar och kan bli föremål för lokal 

rening med beaktande av Järfälla kommuns och Stockholm Vattens riktlinjer för 

länshållningsvatten. Dagvatten kommer att hanteras på olika sätt utifrån förväntad 

föroreningshalt av vattnet, och om behov finns bli föremål för lämplig behandling 

(sedimentering eller oljeavskiljning). 

 

SLL har nyligen tagit del av en undersökning utförd av WSP på uppdrag av  

Järfälla kommun. Resultatet av undersökningen visar mycket höga halter av  

PFAS (ca 2000-3000 mg/l) i en dräneringsdamm i det bergrum som ligger i 

anslutning till arbetstunnel/servicetunnel vid Barkarbystaden.  

 

Provtagningar som genomförts på grundvatten utanför bergrummet visar inte  

några högre halter av föroreningar. Föroreningarna bedöms därför komma från 

verksamheten i bergrummet. Eftersom berganläggningen är belägen under rådande 

grundvattennivå finns det ingen risk för spridning av föroreningar ut i omgivningen. 

SLL kommer att nyttja en nedfartstunnel till bergrummet som arbetstunnel.  

Vatten som rinner i nedfartstunneln kan behöva hanteras separat från övrigt 

länshållningsvatten och om det förekommer föroreningar kan särskild rening 

behöva utföras innan vattnet släpps till spillvattennätet eller recipient. Sådan rening 

kommer i så fall att ske i enlighet med vad SLL redovisade på huvudförhandlingen. 

 

Det finns i nuläget inga beslutade miljökvalitetsnormerna för aktuella recipienter 

som gäller PFAS. SLL kommer dock att ha en beredskap för att rena även PFAS  

vid behov. 

 

När det gäller förekomst av arsenik redovisade SLL på huvudförhandlingen att 

risken för att förhöjda halter av arsenik ska uppkomma i länshållningsvattnet är 

liten. Om förhöjda halter trots allt uppkommer kommer arseniken i så fall falla ut 

till fast form och därmed fångas upp i den sedimentering som planeras under och 

efter byggtiden. 
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6.4.9 Kumulativa miljöeffekter m.m.  

 

Det förekommer fler projekt som påverkar samma område, exempelvis Förbifart 

Stockholm, har detta beaktats vid framtagandet av ansökan och bedömningen av 

den sökta verksamhetens miljökonsekvenser. Se även avsnitt 3.6 ovan. SLL har 

således redan beaktat eventuella kumulativa miljöeffekter som uppstår till följd  

av utbyggnaden av tunnelbanan. SLL avser att hantera samordning med övriga 

exploateringsprojekt i kontrollprogrammen samt vid behov genom avstämningar 

med relevanta verksamhetsutövare. De föreslagna villkoren och skyddsåtgärderna, 

framför allt de som har beskrivits ovan i avsnitt 3.6, beaktar i tillräcklig omfattning 

andra anläggningars påverkan. 

 

Svenska kraftnät har anfört ett antal omständigheter som Svenska kraftnät menar 

ska säkerställas under byggnationen, bl.a. om säkerhetsavstånd mellan brandfarligt 

upplag och närmaste faslina samt mellan övriga upplag och faslina, damning, 

riskbedömningar vid sprängningsarbeten, grundvattennivå, parkering av fordon 

samt grävningsarbete i anslutning till kraftledning. SLL har inget att invända  

mot Svenska kraftnäts påpekanden och kommer att ta hänsyn till detta vid 

detaljprojekteringen. 

6.5 Övrigt 

6.5.1 Klimatförändringar 

 

Tunnelbaneanläggningen kommer att anpassas bl.a. för att möta den ökade 

översvämningsrisk som klimatförändringar kan medföra. Tunnelbaneanläggningens 

anpassning för klimatförändringar prövas emellertid inom ramen för fastställandet 

av järnvägsplanen, och SLL har därför i miljökonsekvensbeskrivningen till 

järnvägsplanen (som ingår som ett beslutsunderlag inför beslut om fastställande av 

järnvägsplanen och som har godkänts av länsstyrelsen) redovisat hur anläggningen 

har klimatanpassats.  

 

Sammanfattningsvis har SLL infört krav på att anläggningens öppningar  

ska dimensioneras så att anläggningen inte skadas vid ett 100-årsregn med 

klimatfaktor 1,2. 

6.5.2 Skadereglering m.m.  

 

Det förutses inte någon skada till följd av den sökta vattenverksamheten. Av denna 

anledning ska det inte ske någon skadereglering i samband med tillstånds-

prövningen. Skulle den sökta vattenverksamheten mot förmodan ge upphov till 

någon skada bör anspråk på sådan skada hanteras i den ordning som gäller för 

oförutsedda skador. 

 

För det fall oförutsedda skador mot förmodan uppkommer inom ramen för den 

sökta vattenverksamheten kommer SLL att hantera detta enligt den princip som 

beskrivs i MKBn. Principen kommer att vara liknande som den som skett för 

Norsborgsdepån (mål nr 2263-11). Arbetet skedde där i följande steg: 
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 Mätningar skedde i samtliga brunnar före, under och efter byggtiden.  

Inte i någon brunn var nivåsänkningen så stor att energiförsörjningen  

för fastigheten äventyrades. 

 Mätningar analyseras, för att konstatera i vilka brunnar nivåsänkningen  

var statistiskt säkerställd. 

 Utifrån avsänkningen beräknades vilken ökad kostnad detta innebar  

för fastighetsägaren under anläggningens livstid. 

 Kostnaden jämfördes med kostnader för att göra andra åtgärder, såsom  

att fylla brunnen med annat material eller att fördjupa brunnen. 

 Kostnaden var i samtliga fall mindre än att utföra andra åtgärder  

och SLL valde därför att ge ekonomisk kompensation. 

 

SLL kommer inom ramen för kontrollprogrammen för såväl byggtid som drifttid att 

bland annat mäta sättningsrörelser i byggnader och anläggningar. 

 

7. DOMSKÄL 

7.1 Samråd och miljökonsekvensbeskrivningen 

 

Av aktmaterialet framgår att samrådsförfarandet motsvarar de krav som ställts upp 

av lagstiftaren. Detsamma gäller miljökonsekvensbeskrivningen som, med 

successivt gjorda kompletteringar, uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken med 

avseende på såväl förfarande som dokumentation. Miljökonsekvensbeskrivningen 

ska därför godkännas. 

7.2 Rådighet 

 

SLL har med stöd av avtal och med hänvisning till 2 kap. 4 § punkten 6 lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet nödvändig rådighet 

för att utföra samtliga åtgärder för den ansökta vattenverksamheten.  

7.3 Tillåtlighet och tillstånd 

7.3.1 Järnvägsplan 

 

Det pågår för närvarande ett arbete med att anta en järnvägsplan för den nya 

tunnelbanan. Att det inte finns en lagakraftvunnen järnvägsplan innebär att den 

ansökta vattenverksamheten får prövas fullt ut. Mark- och miljödomstolen har 

påmint SLL om de strategiska överväganden som en sökande, i en situation som 

denna, bör göra (se 11 kap. 23 § miljöbalken, jfr MÖDs dom den 7 mars 2013  

i mål M 2598-12).  
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7.3.2 Val av plats 

 

SLL har studerat olika alternativ för att kunna välja den optimala sträckningen, som 

denna ansökan (grundvattenbortledning för anläggande och drift av tunnelbanan) 

baseras på. Motiven för den valda sträckningen har utgått från lämpliga stations-

lägen i förhållande till kommunala exploateringsplaner men även spårgeometriska 

och geologiska förutsättningar, förväntad miljöpåverkan samt andra bygg- och 

anläggningsprojekt i området. (En närmare redogörelse för SLLs lokaliserings-

utredning och överväganden finns i MKBn, s. 60-64.) 

 

Trafikverket har genom mark- och miljödomstolens dom den 17 december 2014  

(M 3346-11) getts tillstånd till grundvattenbortledning m.m. för anläggande av  

E4 Förbifart Stockholm. Tillståndet har vunnit laga kraft och anläggningsarbetena 

pågår. Förbifart Stockholm berörs av den nya tunnelbanan inom ett område väster 

om Akalla där de respektive vattenverksamheternas influensområden överlappar 

varandra. Den valda lokaliseringen av tunnelbanan innebär även ett inte obetydligt 

intrång i den skyddszon som omger tunnlarna för Förbifart Stockholm.  

 

Att den nya tunnelbanan lokaliseras till en plats (den skyddszon runt Förbifart 

Stockholms tunnlar som beslutats i vägplanen för projektet) bedöms inte påverka 

tillåtligheten enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Denna bedömning innebär inte något 

ställningstagande till frågan om SLL kan medges rätt att utföra planerade arbeten 

inom skyddszonen; den frågan ankommer det på Trafikverket att ta ställning till. 

 

Den ansökta vattenverksamheten strider inte mot några gällande detaljplaner. 

Förutsättningarna i 2 kap. 6 § bedöms även i övrigt vara uppfyllda. 

7.3.3 Riksintressen 

 

E4 Förbifart Stockholm, väg 275 mellan Akalla och Hjulsta (Akallalänken),  

E18 samt Mälarbanan utgör riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 §. 

Hansta Natura 2000-område utgör riksintresse för naturvården enligt 4 kap. 8 § 

miljöbalken. 

7.3.4 Områdesskydd; naturmiljö och kulturmiljö 

 

Inom influensområdet för nya tunnelbanan finns naturreservatet Västra Järvafältet, 

delar av Hansta naturreservat samt Igelbäckens kulturreservat. Inom influens-

området finns även våtmarker, ytvatten samt naturtyper som är känsliga för 

grundvattenavsänkning, däribland Stordiket, dammar utmed Stordiket och 

Djupanbäcken. På Järvafältet finns en fornlämningsmiljö med högt vetenskapligt 

och samhällshistoriskt värde.  

 

För Igelbäcken bedöms eventuella negativa konsekvenser bli små eller helt utebli, 

givet att SLL genomför föreslagna kontroller och skyddsåtgärder under byggtiden. 

För övriga skyddade områden och natur- och kulturmiljöer med höga värden, 

bedöms den planerade verksamheten inte medföra några negativa konsekvenser. 
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Hansta Natura 2000-område, som är en del av Hansta naturreservat, är i sin helhet 

beläget utanför influensområdet för tunnelbanan. Det finns inget som tyder på  

att området skulle påverkas på ett sådant sätt att en tillståndsprövning enligt  

7 kap. 28 a § miljöbalken behöver initieras.  

7.3.5 Artskydd 

 

Inom influensområdet finns flera skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 

främst groddjur, kärlväxter och fåglar. Utredningen ger vid handen att den 

planerade verksamheten inte kommer att medföra några negativa konsekvenser  

för de skyddade arterna.  

7.3.6 Bortledning av inläckande grundvatten 

 

För att begränsa inläckaget av grundvatten under byggtiden kommer berget att 

förinjekteras med (främst) cementbaserade injekteringsmedel. Förinjektering är  

den huvudsakliga åtgärden för att täta tunneln mot inläckande grundvatten. Baserat 

på erfarenheter från tidigare stora projekt i Stockholmsområdet (exempelvis Norra 

Länken och Citybanan) kan, enligt SLL, kravet på täthet uppfyllas med kontinuerlig 

förinjektering, med normalt en injekteringsomgång, samt beredskap för att utföra 

kompletteringar genom en andra injekteringsomgång.  

 

Vid behov kommer injektering även att ske efter utförd sprängning, s.k. efter-

injektering. Vid passager av tunnlar eller ledningar eller platser med liten 

bergtäckning (exempelvis passagen av Förbifart Stockholm) eller dålig bergkvalitet 

har SLL beredskap för förstärkning, exempelvis platsgjuten betong, och anpassade 

byggmetoder. 

 

Även om långtgående tätningsåtgärder utförs när tunnelbanan anläggs  

kommer grundvatten att läcka in i tunnlar och undermarksanläggningarna  

även under drifttiden. 

 

Det material som presenterats i ansökan innehåller inte tillräckligt underlag för  

att besluta slutliga villkor om högsta godtagbara inläckaget av grundvatten  

till tunnelanläggningen. Den frågan får därför skjutas upp under en prövotid. 

Utredningsvillkoret bör omfatta ett krav på att närmare utreda inläckaget av 

grundvatten och förutsättningarna för att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa 

det. SLL bör även utreda förutsättningarna för att sektionera ett kommande slutligt 

villkor. 

7.3.7 Föroreningar i mark och grundvatten 

 

Föroreningshalten i marken längs tunnelsträckningen är generellt låg och jord-

proverna i de flesta provpunkter har klassificerats som rena. De högsta halterna  

av främst PAHer och aromater, påträffades i området vid fotbollsplanen vid 

Stenhagsskolan i Akalla. På den platsen påvisades även alifater, aromater och  

PAH i grundvattnet. I området runt den nedlagda flygplatsen har främst 

föroreningar i form av alifater, aromater och PAH påträffats.  
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Därutöver har i grundvattnet uppmätts måttliga föroreningshalter av arsenik,  

PFOS och PFOA, zink och nickel samt rester av bekämpningsmedel. 

 

Utredningen ger vid handen att risken för spridning till tunnelanläggningen och 

därigenom vidare till recipienter är liten. SLL har också möjlighet att, om det  

skulle bli nödvändigt, behandla länshållningsvatten och dränvatten i delströmmar 

och installera ytterligare reningssteg, och därigenom minimera risken för negativa 

konsekvenser för människors hälsa eller för naturvärden.  

 

7.3.8 Miljökvalitetsnormer för vatten och luft 

 

SLL har föreslagit Bällstaån samt Igelbäcken och Järva dagvattentunnel (Edsviken) 

som möjliga recipienter. Bällstaån utgör dock huvudalternativet.  

 

Bällstaån och Edsviken har otillfredställande ekologisk respektive dålig ekologisk 

status. Igelbäcken har god ekologisk status. Ingen av dessa vattenförekomster har 

god kemisk status. Bällstaån och Edsviken ska uppnå god ekologisk status senast  

år 2027. 

 

Under byggtiden kommer länshållningsvattnet att innehålla cement- och spräng-

ämnesrester, borrkax och oljerester. Länshållningsvattnet kommer att genomgå 

lokal rening, där minst sedimentering och oljeavskiljning ingår, innan det leds 

vidare. Kvävebelastat länshållningsvatten avses ledas till det kommunala 

spillvattennätet. Små mängder länshållningsvatten med låga föroreningshalter kan, 

som alternativ, avledas till recipient istället för till det kommunala spillvattennätet.  

 

Under drifttiden bedöms dränvatten generellt hålla god kvalitet, dock förekommer 

begränsade föroreningskällor.  

 

Med föreslagna villkor, åtaganden och delegation bedöms den planerade 

verksamheten inte motverka att miljökvalitetsnormerna för respektve recipient inte 

uppnås eller inte kan följas. Det bedöms inte heller ske någon försämring av någon 

kvalitetsfaktor till följd av utsläppen av länshållningsvatten, dränvatten eller 

dagvatten till recipienterna.  

 

Den planerade verksamheten bedöms inte heller medverka till att någon tillämplig 

miljökvalitetsnorm för luft inte kan följas.  

7.3.9 Särskilda förutsättningar för vattenverksamhet 

 

Fördelarna av vattenverksamheten bedöms uppväga de kostnader, skador och 

olägenheter som uppkommer till följd av den (11 kap. 6 § miljöbalken). 

7.3.10 Luftburet buller och stomljud 

 

Under byggtiden kommer verksamheten att orsaka luftburet buller och stomljud.  

De huvudsakliga bullerkällorna utgörs av tunneldrivningen och arbeten i öppna 
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schakt samt i viss mån övriga ovanjordsarbeten. Utredningen ger vid handen att 

SLL, om föreslagna skyddsåtgärder och tidsmässiga begränsningar realiseras, kan  

i allt väsentligt innehålla de riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd 

om buller från byggplatser (NFS 2004:15).  

 

7.3.11 Vibrationer 

 

SLL har föreslagit villkor och tidsmässiga begränsningar samt gjort åtaganden  

som sammantaget innebär att olägenheten i form av vibrationer inte hindrar att 

verksamheten ska anses tillåtlig. 

7.3.12 Masshantering och transporter 

 

SLL har tagit fram en masshanteringsplan för jord- och bergmassor, se MKB, 

Bilaga B1. En närmare beskrivning av hanteringen av bergmassor finns också  

i den tekniska beskrivningen (TB, bilaga A). 

 

Enligt planen kommer jordmassor att transporteras till godkänd mottagare för 

omhändertagande och provtagning kommer att ske innan massorna transporteras  

till mottagare (se MKB, Bilaga B1). Bergmassor från spårtunnlarna kommer att 

transporteras ut främst genom tre (av fyra) arbetstunnlar. Inom arbetsområden  

och på arbetsvägar kan transporter komma att ske med dumper, medan transporter 

på allmänna vägnätet kommer att ske med lastbil eller trailer. Inom etablerings-

områdena kommer ytor att iordningsställas för att möjliggöra mellanlagring av 

bergmassor.  

 

Enligt mark- och miljödomstolens bedömning är det inte nödvändigt att pröva 

transporterna som ett följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken. 

7.3.13 Kemikalier 

 

SLL har angett att samtliga kemikalier som avses användas ska klara Byggvaru-

bedömningens (BVB) bedömningskriterier för ”Rekommenderas” eller 

”Accepteras”. Man kommer också att ställa krav på entreprenörer när det gäller 

hantering, förvaring, märkning m.m. av kemikalier. SLL har också tagit fram  

en särskild rutin för granskning och bedömning av kemiska injekteringsmedel.  

SLL har också föreslagit ett villkor som innebär krav på bl.a. invallning, 

påkörningsskydd och lätt tillgänglig saneringsutrustning där kemikalier  

förvaras och hanteras.  

7.3.14 Sammanfattande bedömning 

 

Genom det material som presenterats i ansökan har SLL visat att det är möjligt  

att vidta sådana skyddsåtgärder och iaktta sådana försiktighetsmått som i rimlig 

omfattning kan förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada 

eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. De allmänna hänsynsreglerna 

och tillämpliga tillåtlighetskrav i miljöbalken bedöms uppfyllda.   
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Mark- och miljödomstolen kommer sammantaget fram till att den ansökta 

verksamheten, med lämpligt utformade skyddsåtgärder och villkor om 

försiktighetsmått m.m., är tillåtlig. Tillstånd med angivna villkor m.m. ska  

därför meddelas. Frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för bortledande  

av grundvatten under drifttiden bör dock skjutas upp under en prövotid. 

7.4 Villkor, provisoriska föreskrifter, delegation och kontroll 

7.4.1 Det allmänna villkoret  

 

Ett s.k. allmänt villkor anger att verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överens-

stämmelse med vad sökanden angett eller åtagit sig i målet, såvida inte annat 

framgår av domen. Ett allmänt villkor ger tillståndshavaren en inte obetydlig 

flexibilitet.  

 

SLL har föreslagit att det allmänna villkoret kompletteras med ett tillägg (förslagets 

andra stycke) som utgör en delegation till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) att 

besluta om mindre ändringar av anläggningen eller verksamheten. Delegationen 

ska, enligt förslaget, begränsas till ändringar som bedöms inte medföra ökad 

störning till omgivningen. 

 

Länsstyrelsen å sin sida har förklarat att man inte vill ta på sig det utrednings- och 

beslutsansvar som den föreslagna delegationen innebär. 

 

Delegationen är tänkt att avse ändringar av anläggningen eller verksamheten som 

inte ryms inom utrymmet för ett allmänt villkor (förslagets första stycke) och som 

samtidigt inte bedömas medföra ökad störning till omgivningen. SLL har inte gett 

något annat exempel på när den föreslagna delegationen skulle komma till 

användning än att det rör sig om den tekniska utformningen av anläggningen, 

exempelvis att det skulle bli nödvändigt att flytta ett schakt inom samma fastighet. 

Ändra lokalisering av ett schakt torde dock i normalfallet innebära en förändrad 

omgivningspåverkan. Det kan därför ifrågasättas om den föreslagna delegationen 

skulle kunna få någon egentlig praktisk betydelse. 

 

Som SLL har påpekat kan mindre ändringar i en vattenverksamhet inte lagligen 

hanteras genom ett anmälningsförfarande enligt 19 § förordningen (1998:1388)  

om vattenverksamhet m.m. Det är inte heller möjligt att använda sig av anmälnings-

förfarandet i 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Att genom  

rättstillämpning införa möjligheten till ändring av vattenverksamheter bör undvikas.  

Att det finns exempel i domar från regionala mark- och miljödomstolar på att  

detta har godtagits innebär inte att den föreslagna delegationen ska anses utgöra 

vedertagen praxis. Att den föreslagna delegationen begränsas till att gälla 

”ändringar [som] inte bedöms medföra ökad störning till omgivningen” motiverar 

inte någon annan bedömning. 

 

Det anförda innebär sammantaget att det allmänna villkoret inte ska utvidgas med 

en delegation.  
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7.4.2 Bortledning av inläckande grundvatten under en prövotid och 

skyddsåtgärder 

SLLs förslag 

SLL har föreslagit en provisorisk föreskrift som anger att flödet av det till 

tunnelanläggningen inläckande grundvattnet inte får överstiga 520 l/min räknat  

som rullande fyramånadersmedelvärde och riktvärde. I flödena ska inte inräknas 

inläckage till öppna schakt under byggtiden. Den provisoriska föreskriften 

kompletteras av ett villkor om skyddsinfiltration.  

Konsekvenser för byggnader och anläggningar m.m.  

När SLL undersökt de geohydrologiska förutsättningarna för projektet har 

tunnelsträckningen delats in i tre delsträckor. I figur 4 nedan visas indelningen  

i delsträckor (se även PM Hydrogeologi, avsnitt 3.1). Delsträcka 1 av tunnel-

sträckningen ansluter till befintlig tunnelbanestation vid Akalla, dyker nedåt  

för att passera under Förbifart Stockholm och fortsätter fram till Hägerstalund 

(längdmätning 16+100). I korsningspunkten mellan tunnelbanan och Förbifart 

Stockholm är bergtäckningen cirka 4,5 meter. Delsträcka 2 av tunnelsträckningen 

ansluter vid Hägerstalund (längdmätning 16+100) och fortsätter fram till en plats 

väster om Barkarbystadens station (längdmätning 18+200). Tunnelbanesträck-

ningens delsträcka 3, slutligen, ansluter vid avslutet för delsträcka 2 (längdmätning 

18+200) och fortsätter fram till Barkarby station (längdmätning 19+399).  

 

 
Figur 4, karta utvisande indelning av tunnelsträckningen i delsträckor 

 

Inom influensområdet för delsträckorna 1 och 3 finns ett stort antal grund-

vattenkänsliga byggnader och grundvattenberoende anläggningar (bergvärme-

anläggningar, ledningar, ledningstunnlar, trafikanläggningar m.m.). Här kan nämnas 

Akallalänken, blivande Förbifart Stockholm, E18, Mälarbanan, Barkarbybron  

samt blivande Veddestabron, som enligt Trafikverket kommer att färdigställas 

under 2018. Även inom influensområdet för delsträcka 2 finns ett antal objekt  
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som kan påverkas av sänkta grundvattennivåer, även om sträckan inte är 

exploaterad i samma utsträckning som övriga delar av tunnelsträckningen. 

 

Utredningen ger vid handen att det inom influensområdet för delsträcka 1 är möjligt 

att genom infiltration upprätthålla godtagbara nivåer i berörda grundvattenmagasin 

(se bl.a. infiltrationstest vid Akalla, mark- och miljödomstolens aktbil. 146).  

Samma bedömning kan göras för delsträcka 2 och för en mindre anslutande  

del av delsträcka 3. SLLs modell (en provisorisk föreskrift som reglerar inläckage  

av grundvatten i förening med ett villkor om skyddsinfiltration) bedöms alltså 

tillräcklig för att säkerställa att den ansökta verksamheten (bortledning av 

inläckande grundvatten) kan ske utan oönskade negativa konsekvenser för 

omgivningen. 

 

För resterande del av delsträcka 3 är SLLs modell dock inte tillräcklig. För den  

här delen av tunnelsträckningen måste istället modellen kompletteras med ett 

avsänkningsvillkor, som där blir styrande för SLLs tillstånd till bortledning av 

grundvatten. Skälen för det är följande. 

 

Mälarbanan är inom influensområdet för tunnelbanan i sin helhet grundförstärkt 

med tryckbankar, bankpålar och KC-pelare. Vid anläggandet av E18 har, inom 

samma område, markförstärkning med vertikaldränering utförts. E18 är också 

grundlagd på påldäck och tryckbankar. Barkarbybron är grundlagd på lutande pålar. 

I figur 5 nedan redovisas information om anläggningarnas grundläggning (se även 

mark- och miljödomstolens aktbil. 230). 

 

 
Figur 5, karta utvisande grundläggning för Mälarbanan, E18 m.fl. trafikanläggningar 

 

Att Mälarbanans underbyggnad delvis är förstärkt med bl.a. KC-pelare gör att dess 

underbyggnad i och för sig är mindre känslig för en eventuell grundvattensänkning. 

Samtidigt måste hänsyn tas till att järnvägsspår är känsliga för förändringar i 

spårlägen. Vid tillåtna hastigheter på 200 km/h (som, enligt Trafikverket, gäller  

på platsen) är toleranserna för förändringar i spårlägen mycket små. Om sättningar 

uppkommer som leder till förändringar i spårlägen kan det (av säkerhetsskäl) krävas 
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trafikstopp eller kraftigt nedsatt hastighet på berörd sträcka. Mälarbanan är alltså 

känslig för sättningar. 

 

Att underbyggnaden för E18 är bl.a. vertikaldränerad innebär inte att den är mindre 

känslig för sättningar. Däremot påskyndas sättningsförloppet jämfört med en 

oförstärkt undergrund, vilket innebär att även en kortvarig grundvattensänkning 

under byggskedet kan ge upphov till skador. Detta innebär att även E18 är känslig 

för sättningar. 

 

Villkorsförslaget för infiltration anger att SLL i syfte att undvika eller minska risken 

för skada, ska infiltrera vatten och vidta andra åtgärder. Som angetts ovan har 

Mälarbanan låg tolerans mot sättningar, med åtföljande spårändringar eller  

andra skador som följd. Med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna  

för störningar i trafiken på Mälarbanan och skador på anläggningen, finns det  

inte utrymme för några misstag från SLLs sida när tunnelbanan anläggs.  

Den ambitionsnivå som anges i villkorsförslaget, att minska risken för skada,  

är alltså inte tillräcklig i förhållande till Mälarbanan. Samma bedömning kan  

i viss mån även göras för E18. 

 

I SLLs utredningen (PM Hydrogeologi, avsnitt 4.9.2.2) anges för delsträcka 3  

bl.a. följande. 
Utan skyddsinfiltration är den prognostiserade avsänkningen av grundvattentrycket i 

friktionsjorden cirka 1-3 meter, ställvis större, längs med denna delsträcka. Då 

lermäktigheterna längs med denna delsträcka är stora, vid längdmätning 18+200, 

uppemot 10 meter och i höjd med längdmätning 18+950 uppemot 20 meter riskeras 

meterstora sättningar om inte skyddsinfiltration nyttjas. […] För att undvika större 

grundvattennivåsänkningar så att skadliga sättningar inte uppstår på näraliggande 

känsliga objekt (bland annat järnvägen och E18) behöver tätningsåtgärderna vara 

effektiva. Utöver dessa skyddsåtgärder behöver även skyddsinfiltration utföras för att 

säkerställa att skadliga sättningar inte uppstår. 

 

SLL har genomfört två infiltrationsförsök inom området. Resultatet av försöken  

är blandat. Den ena brunnen (belägen strax norr om E18, ungefär i höjd med 

längdmätning 18+800) gav ett i och för sig tillfredställande resultat, men notabelt  

är att nivåförändringar i observationsrör närmast E18 var lägre jämfört med 

observationsrör längre bort från E18 (se mark- och miljödomstolens aktbil. 216). 

Infiltrationsförsök i den andra brunnen (belägen mellan E18 och Mälarbanan, 

ungefär vid längdmätning 18+900) visade att det i och för sig var möjligt att föra 

ned stora volymer vatten i underliggande jordlager, men responsen i omgivande 

observationsrör var praktiskt taget obefintlig (se mark- och miljödomstolens  

aktbil. 215). Infiltrationsförsöken ger alltså inte stöd för att det är möjligt att 

upprätthålla nivåer i grundvattenmagasinen där tunnelbanan korsar Mälarbanan  

och E18. Inte heller utredningen i övrigt har gjort det sannolikt att den föreslagna 

skyddsåtgärden – infiltration – är möjligt att genomföra i den utsträckning som 

behövs för att skadliga sättningar inte ska uppkomma. 

 

Det anförda innebär att SLL inte med tillräcklig styrka visat att verksamheten  

– med tillämpning av SLLs modell enbart – kan bedrivas utan oönskade negativa 

konsekvenser för Trafikverkets anläggningar inom delsträcka 3. Men om SLLs 

modell kompletteras med ett avsänkningsvillkor, som i realiteten blir styrande  
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för verksamheten inom huvuddelen av delsträcka 3, bedöms verksamheten kunna 

bedrivas utan risker för omgivningen.  

 

Mark- och miljödomstolen kommer alltså sammanfattningsvis fram till att SLLs 

modell ska gälla längs hela tunnelbanesträckningen, dock att regleringen för 

huvuddelen av delsträcka 3 ska kompletteras med ett avsänkningsvillkor. En sådan 

lösning innebär att SLL ges frihet att välja metod för anläggningsarbetena så länge 

avsänkningen av grundvattennivån inom berörd sträcka inte blir större än det värde 

som anges i avsänkningsvillkoret, samtidigt som verksamheten (bortledning av 

grundvatten) kan bedrivas utan oönskade negativa konsekvenser för omgivningen. 

Dessa krav på SLL är inte orimliga att uppfylla (jfr 2 kap. 7 § miljöbalken). De står 

också i samklang med vad SLL redan angett i sin ansökan, nämligen att man inom 

delsträcka 3 ska vidta ”effektiva tätningsåtgärder” för att skadliga sättningar  

inte ska uppkomma på näraliggande känsliga objekt. 

Hur ska villkor och föreskrifter för bortledning av inläckande grundvatten utformas? 

Utredningen ger vid handen att utformningen av SLLs förslag till provisorisk 

föreskrift och villkor om infiltration kan godtas, dock behöver resonemanget 

utvidgas något i relation till korsningspunkten mellan tunnelbanan och blivande 

Förbifart Stockholm eftersom det tillstånd som SLL söker inte får inkräkta på  

annan redan tillståndgiven verksamhet. 

 

Om SLLs tillstånd för ny tunnelbanan förenas med lindrigare villkor för grund-

vattenbortledning jämfört med motsvarande villkor i tillståndet för Förbifart 

Stockholm (som vunnit laga kraft), kan det helt förändra förutsättningarna och 

äventyra möjligheterna för Trafikverket att efterleva villkoren i sitt tillstånd, med 

villkorsbrott som följd.  

 

Det står klart att SLLs villkorsförslag (nr 3-4) inte i alla delar korresponderar  

med Trafikverkets villkor för Förbifart Stockholm. Men SLL har åtagit sig att 

genom infiltration i jordlager motverka den nivåsänkning som kan uppkomma  

till följd av grundvattenbortledning för tunnelbanan, i syfte att inte försvåra för 

Trafikverket att innehålla villkor för grundvattenavsänkning (villkor 3 första stycket 

i tillståndet för Förbifart Stockholm). Den av SLL valda lösningen (för korsnings-

punkten) bedöms tillgodose kravet på att Trafikverket ska kunna bedriva den  

för projektet Förbifart Stockholm tillståndsgivna vattenverksamheten utan 

inskränkningar eller hinder.  

 

När det gäller utformningen av ett kompletterande avsänkningsvillkor i SLLs 

tillstånd, gör mark- och miljödomstolen följande bedömning. 

 

Trafikverket har angett att en avsänkning om maximalt 0,3 m i friktionsjord  

i förhållande till en på lämpligt sätt fastställd referensnivå kan godtas utan att 

skador bedöms uppstå på Mälarbanan och E18.  

 

Enligt mark- och miljödomstolen bör ett kompletterande avsänkningsvillkor 

lämpligen utformas som en provisorisk föreskrift med det begränsningsvärde som 

Trafikverket godtagit. Därigenom säkerställs att oönskade negativa konsekvenser 
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för Trafikverkets anläggningar inte uppkommer. SLL har getts möjlighet att 

reservationsvis ange tillämpningsområdet för ett avsänkningsvillkor. I avsaknad  

av svar från SLL bedömer mark- och miljödomstolen att den provisoriska 

föreskriftning bör gälla från längdmätning 18+600 till längdmätning 19+399.  

 

Referensnivå för tillåten avsänkning kommer att fastställas i kontrollprogrammet. 

7.4.3 Kontrollprogram för bortledning av grundvatten 

 

Kontrollprogrammet ska möjliggöra en effektiv kontroll av grundvattennivåer, 

strömningsförhållanden, sättningar och eventuella skador på fastigheter, byggnader, 

anläggningar, gator, ledningar, kultur- och naturvärden m.m. Ett väl utformat 

kontrollprogram är (vid sidan av övriga villkor i tillståndet) en förutsättning för  

att SLL under bygg- och drifttiden ska kunna hantera skilda förhållanden  

längs tunnelsträckningen. En aktiv dialog mellan SLL å ena sidan och tillsyns-

myndigheten och andra intressenter, inte minst Trafikverket som har flera 

grundvattenberoende anläggningar inom tunnelbanans influensområde, bidrar  

till att kontrollprogrammet för tunnelbanan blir relevant och att vunna erfarenheter 

löpande arbetas in i det. SLLs arbete med att ta fram ett kontrollprogram, och 

fortlöpande hålla det uppdaterat, ska därför ske i samråd med tillsynsmyndigheten 

och Trafikverket.  

 

Trafikverkets anläggning Förbifart Stockholm byggs med andra täthetskrav än  

den planerade tunnelbanan. För Trafikverkets tillstånd gäller också generellt sett 

strängare krav som reglerar inläckage m.m. i tråg, schakt och tunnlar, jämfört  

med vad SLL föreslagit i sin ansökan. Trafikverket och SLL har alltså motstridiga 

intressen inom det område väster om Akalla där influensområdena för deras 

respektive vattenverksamheter överlappar varandra. Även om SLL har åtagit sig  

att bedriva den egna verksamheten på ett sådant sätt att den inte har någon  

negativ inverkan på projektet Förbifart Stockholm, så kan det inte uteslutas att 

verksamhetsutövarna inte når en samsyn i gemensamma frågor. I den situationen 

ska tillsynsmyndigheten, som av lagstiftaren getts uppdraget att kontrollera 

efterlevnaden av domar som meddelats med stöd av miljöbalken, ha sista ordet.  

Det bör därför föreskrivas att kontrollprogrammet och successivt gjorda justeringar 

av det, så vitt det avser verksamhet inom det område där influensområdena för 

Trafikverkets och SLLs vattenverksamheter överlappar varandra, ska godkännas  

av tillsynsmyndigheten.  

 

Kontrollprogrammet ska avse hela influensområdet för grundvatten (se PM 

Hydrogeologi, Bilaga C5.1). Kontrollprogrammet ska redovisa åtgärdsnivåer för 

sättningskänslig mark och/eller byggnader och anläggningar som är anlagda på 

sättningskänslig mark eller annars beroende av att grundvattennivåerna upprätthålls.  

 

Om ansatta åtgärdsnivåer underskrids ska SLL omgående påbörja infiltration av 

vatten. Skyldigheten gäller hela influensområdet och inträder från det mättillfälle 

när underskridandet av åtgärdsnivån uppmättes första gången. SLLs skyldighet att 

göra detta bör för tydlighets skull anges i villkoret.  
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Det anförda innebär att villkoret om kontrollprogram för bortledning av grundvatten 

ska justeras något i förhållande till SLLs förslag.  

7.4.4 Buller och delegation 

 

Det är inte hälsomässigt motiverat att, som tillsynsmyndigheterna föreslagit,  

i villkorsförslag 5.3 föreskriva en generell tidsram för när arbeten som genererar 

stomljud för utföras. Däremot bör riktvärdet för stomljudsalstrande arbeten under 

helgfri mån-fre kl. 19-22 sänkas något i enlighet med tillsynsmyndigheternas 

förslag. 

 

Det är varken motiverat eller skäligt att utvidga skyldigheten att ordna tillfällig 

vistelse etc. till att gälla även ersättningslokaler för lokalhyresgäster.  

 

Som tillsynsmyndigheterna påpekat bör evakuering av bostäder aktualiseras först 

när andra skyddsåtgärder inte kan anses som tekniskt möjliga eller ekonomiskt 

rimliga att genomföra. En sådan ordning står också i samklang med det arbetssätt 

som SLL beskrivit i ”Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden”  

(MKB, Bilaga 2). Villkoret för luftburet buller (nr 5.1) bör därför förtydligas  

enligt tillsynsmyndigheterans förslag.  

 

Skyldigheten för SLL att under vissa förutsättningar samråda med tillsyns-

myndigheterna när riktvärdena riskerar att överskridas bör gälla inte enbart för 

luftburet buller utan också för stomljud. Det bör även delegeras enligt 22 kap. 25 § 

miljöbalken till de kommunala tillsynsmyndigheterna att besluta om nödvändiga 

åtgärder och försiktighetsmått för efterlevnaden av bullervillkoret.  

 

I övrigt råder det samsyn mellan SLL å ena sidan och tillsynsmyndigheter och 

sakägare å andra sidan i frågor som har med regleringen av buller att göra.  

 

Det anförda innebär sammantaget en något strängare reglering av luftburet buller 

och stomljud än vad SLL föreslagit. 

7.4.5 Utsläpp till vatten och delegation  

 

Det råder samsyn mellan parterna om att frågan om utsläpp till vatten under 

byggtiden respektive drifttiden kan regleras på det sätt som SLL har föreslagit. 

Enligt mark- och miljödomstolens mening är det föreslagna villkoret och 

delegationen enligt 22 kap. 25 § miljöbalken lämpliga och bör föreskrivas.  

7.4.6 Kemikalier  

 

SLL har föreslagit ett kemikalievillkor med sedvanligt innehåll och utformning.  

Det finns inget som talar för att efterlevnaden av villkoret inte skulle kunna 

kontrolleras på ett effektivt sätt. Det är inte heller av något annat skäl motiverat  

att, som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad föreslagit, begränsa  

det. Villkoret ska därför utformas i enlighet med SLLs förslag. 
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7.4.7 Övriga villkor 

 

De villkor i övrigt (nr 2, 6 och 8) som sökanden slutligen föreslagit är lämpliga och 

bör föreskrivas.  

7.5 Skadereglering m.m. 

7.5.1 Yrkanden från enskilda m.fl. 

 

Ett antal sakägare har yrkat ersättning för skada på mark, byggnader och 

anläggningar. Deras yrkanden får behandlas inom ramen för vad som gäller  

för s.k. oförutsedd skada (se nedan).  

 

Övriga yrkanden, som inte tillgodosetts genom uttryckliga åtaganden från SLL 

eller annars behandlats på annan plats i denna dom, ska avslås. 

7.5.2 Oförutsedd skada 

 

Tiden för anmälan om oförutsedd skada bör bestämmas till 20 år. 

7.6 Arbetstid 

 

SLL har yrkat att arbetstiden ska bestämmas till 10 år från ”dagen för verkställbar 

dom”.  

 

Arbetstiden för vattenverksamheten bör enligt mark- och miljödomstolens mening 

bestämmas till tio år räknat från dagen för denna dom. 

7.7 Verkställighetsförordnande 

 

Ett verkställighetsförordnande innebär att en lagakraftvunnen dom inte behöver 

avvaktas och är ur processuell synvinkel att se som ett undantag. Det får därför 

läggas på verksamhetsutövaren att påvisa konkreta skäl för ett verkställighets-

förordnande och ange vilka beaktansvärda nackdelar som är förknippade med  

att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart och vad som kan bli följden av att 

verksamheten förskjuts framåt i tiden. Det måste också krävas att verksamhets-

utövarens intresse med viss marginal väger tyngre än de intressen som talar för  

att ett lagakraftvunnet avgörande bör föreligga innan tillståndet får tas i anspråk. 

Särskild hänsyn ska tas till de skador på miljön som kan uppstå om tillståndet 

omedelbart tas i anspråk och de möjligheter som finns att läka sådana skador om 

tillståndsbeslutet upphävs eller ändras (se Högsta domstolens avgörande,  

NJA 2012 s 623). 

 

I detta fall har SLL anfört starka skäl för ett verkställighetsförordnande. Annat har 

inte framkommit än att de skador som kan uppstå om tillståndet omedelbart tas  

i anspråk kommer att bli begränsade och att det finns goda möjligheter att läka 

eventuella skador om tillståndsbeslutet skulle upphävas eller ändras. Det har inte 
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heller rests några invändningar mot ett verkställighetsförordnande från remiss-

myndigheter eller sakägare.  

 

Det anförda leder mark- och miljödomstolen till slutsatsen att det är möjligt att 

med tillämpning av 22 kap. 28 § miljöbalken besluta att tillståndet får tas i anspråk 

även om det inte har vunnit laga kraft.  

7.8 Prövningsavgiften 

 

Storleken på beloppen för grund- och tilläggsavgift har inte ifrågasatts.  

Något skäl för att minska eller efterskänka prövningsavgiften har inte framkommit. 

Avgiften för prövning av detta mål ska därför bestämmas slutligt till 100 229 kr. 

7.9 Rättegångskostnader 

Yrkandena; SLLs inställning 

Länsstyrelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 132 800 kr avseende 

166 timmars arbete.  

 

Lisa Granbom Koskis huvudman (Barbarby Gate Fastigheter AB) har yrkat 

ersättning för rättegångskostnader med 100 000 kr, allt avseende ombudsarvode  

(50 tim).  

 

Mikaela Hansel Holmgrens huvudmän (bolag i Castellumkoncernen) har yrkat 

ersättning för rättegångskostnader med 292 400 kr, varav 270 000 kr avser 

ombudsarvode (90 tim) och 22 400 kr avser ersättning för tekniskt biträde (16 tim).  

 

Johan Cederblads huvudman (Ellevio AB) har yrkat ersättning för 

rättegångskostnader om 52 500 kronor, allt avseende ombudsarvode (15 tim). 

 

I yrkade belopp (Lisa Granbom Koskis huvudman, Johan Cederblads huvudman 

och Mikaela Hansel Holmgrens huvudmän) ingår inte mervärdesskatt.  

 

Några andra yrkanden eller förbehåll om ersättning för rättegångskostnader har  

inte framställts.  

 

SLL har överlåtit till mark- och miljödomstolen att bedöma skäligheten i yrkade 

belopp. 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Tre av yrkandena framstår som för höga givet hur ombuden muntligen och 

skriftligen fört sina respektive huvudmäns talan. De får därför anses skäligen 

tillgodosedda enligt följande. 

 Lisa Granbom Koskis huvudman med 65 000 kr. 

 Mikaela Hansel Holmgrens huvudmän med 187 400 kr, varav 165 000 kr  

för ombudsarvode och 22 400 kr för ersättning till tekniskt biträde. 

 Johan Cederblads huvudman med 40 000 kr. 
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Yrkad ersättning från länsstyrelsen är i sin helhet skälig och ska dömas ut.  

 

På beloppen ska ränta enligt 6 § räntelagen betalas från dagen för denna dom. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV425) 

Överklagande senast den 15 december 2017.  

 

 

 

 

Inge Karlström   Annika Billstein Andersson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström, ordförande,  

och tekniska rådet Annika Billstein Andersson samt de särskilda ledamöterna  

Kia Regnér och Harold Nilsson. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 
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