Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

YTTRANDE
Mål nr M 7039-15, tillstånd till bortledande av grundvatten med anledning av anläggande
och drift av tunnelbana från Akalla till Barkarby station m.m.; nu fråga om ändring av
provisorisk föreskrift, och M 7285-18, omprövning av villkor avseende tillstånd till
bortledande av grundvatten för anläggande och drift av tunnelbana från Akalla till
Barkarby station
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (”SLL”) åberopar mark- och
miljödomstolens föreläggande, aktbil. 315 i mål nr M 7039-15 respektive aktbil. 19 i mål nr
M 7285-18, och anför följande.

A.

Bemötande av inkomna yttranden

A.1

Länsstyrelsen (aktbil. 308 respektive 12)
SLL noterar att länsstyrelsen är positiv till förslagen villkorsändring och ändring av
provisorisk föreskrift. SLL kommer att ta kontakt med länsstyrelsen för att diskutera
behovet av revidering av det nuvarande kontrollprogrammet.

A.2

Castellum (aktbil. 313 respektive 17)
Castellum har föreslagit att villkorsförslag 3.3 ändras i enlighet med vad SLL
godtagit i mål M 1431-17 avseende utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. SLL
godtar den föreslagna ändringen och justerar sitt yrkande i mål M 7285-18 så att ”En
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av åtgärdsnivåerna per objekt” i villkorsförslag 3.3 ersätts med ”Den lägsta
åtgärdsnivån per objekt”.
A.3

Trafikverket (aktbil. 314 respektive 18)
SLL noterar att Trafikverket delar SLLs bedömning av att de nya redovisade
infiltrationstesterna visar att infiltration fungerar i det aktuella området och att
Trafikverket är positivt till föreslagen villkorsändring och ändring av provisorisk
föreskrift. Trafikverket har föreslagit att villkorsförslag 3.1 ska revideras på samma
sätt som SLL godtagit i mål M 1431-17 avseende utbyggnaden av tunnelbanan till
Nacka. Förändringen avser tillägg att grundvattennivån i både övre och undre
grundvattenmagasin ska kontrolleras. Emellertid kommer kontroller endast att ske i
undre magasin eftersom det inte finns några känsliga objekt som är beroende av
grundvattennivåer i övre magasin (se även avsnitt C.4 sista stycket i SLL:s ansökan i
mål nr M 7285-18). Den ändring som Trafikverket föreslår får därför ingen effekt
varför SLL inte ändrar sitt yrkande på den punkten.

B.

Konsoliderade yrkanden
SLL yrkar, med anledning av justeringen under avsnitt A.2 ovan, att villkor 3 och
provisorisk föreskrift P1 i det tillstånd som meddelats genom domstolens deldom
den 24 november 2017 i mål nr M 7039-15 ska ges följande lydelser.
Kontrollprogram m.m. för grundvatten
3.1. SLL ska fortlöpande kontrollera grundvattennivåer inom influensområdet.
Kontrollerna ska utföras i representativa och lämpliga kontrollpunkter som är knutna
till varje objekt som identifierats som känsligt för grundvattenpåverkan. Uppmätta
grundvattennivåer i respektive kontrollpunkter ska relateras till normala
bakgrundsvariationer.
3.2. SLL ska i samråd med Trafikverket i de delar som berör verkets anläggningar
samt 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.
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3.3. SLL ska i kontrollprogrammet redovisa åtgärdsnivåer för alla objekt som
identifierats som känsliga för grundvattenpåverkan. Den lägsta åtgärdsnivån per
objekt ska avse en nivå till vilken grundvattenavsänkning kan ske utan risk för
skada. Kontrollprogrammet ska hållas tillgängligt även för berörda anläggnings- och
fastighetsägare.
3.4. Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt och får i samråd med
tillsynsmyndigheten och Trafikverket i de delar som berör verkets anläggningar
justeras allteftersom verksamheten fortskrider.
3.5. Om det uppstår oenighet mellan å ena sidan SLL och å andra sidan Trafikverket
respektive tillsynsmyndigheten i frågor som rör anläggningar eller fastigheter som
identifierats som känsliga för grundvattenpåverkan får frågan hänskjutas till markoch miljödomstolen för avgörande.
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.
**I flödena inräknas under byggtiden inte det grundvatten som kan komma att ledas
bort från öppna schakt i jord.

C.

Övriga frågor

C.1

Rättegångskostnader
SLL har inget att erinra mot storleken på begärda ersättningar, och anser att de bör
fördelas jämnt mellan målen.
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C.2

Målens fortsatta handläggning
SLL anser att förevarande frågor nu kan avgöras.

Stockholm den 21 mars 2019
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, genom

Felicia Ullerstam

Erik Forsström

(enligt fullmakt)

(enligt fullmakt)

