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SAKEN 

Tillstånd till bortledande av grundvatten med anledning av anläggande och drift 

av tunnelbana från Akalla till Barkarby station m.m. 

AnläggningsID i miljöboken: 58821 

Koordinater (SWEREF99): N 6589825, E 665483 (Akalla station) 

N 6589701, E 663300 (Barkarbystadens station) 

N 6588680, E 662289 (Barkarby station) 

_____________ 

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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