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E4 Förbifart Stockholm 

Utöver vad som i övrigt ingår i kontrollprogram och föreslagna villkor 
gör Trafikverket följande åtaganden för att begränsa konsekvenserna 
av planerad verksamhet 

Mål M 3346-11 och M 1206-12 
  
 Särskilda överenskommelser med ägare till 

fastigheter inom villkorsområden Fastighet/område 
Trafikverket ska i samråd med fastighetsägaren placera ut fler 
mätpunkter som ska ingå i kommande kontrollprogram. Eventuella 
marksättningar p.g.a. Trafikverkats byggnation ska åtgärdas genom 
justering av mark. 

Huddinge Kurvan 5, 
Huddinge Spejaren 1, 
Huddinge Kvadraten 2 

Trafikverket ska i samråd med fastighetsägaren montera 
vibrationsmätare på byggnaden i samband med byggstart. 

Huddinge Kvadraten 2 

Trafikverket ska teckna överenskommelse om åtgärder som rör 
grundvattnets påverkan i samband med byggnation. 

Huddinge Spejaren 3, 
Stockholm Johannelund 4 

Skyddsåtgärder 

Skyddsinfiltration 

 

 
Trafikverket ska bygga och funktionstesta anläggning för 
skyddsinfiltration 2016. 

Gillsätra 

Trafikverket ska bygga och funktionstesta anläggning för 
skyddsinfiltration före grundvattenbortledning i området. 
 

Plaisirvägen i Johannelund 

Trafikverket ska ha detaljprojekterat anläggningar för 
skyddsinfiltration före tunneldrivning i området. 

Kälvesta, 
Lunda lastbilscentral, 
Alsätra 

Besiktning  

Trafikverket kommer att besiktiga byggnader och anläggningar inom 
150 m på ömse sidor om planerade tunnlars ytterkant med avseende 
på påverkan från vibrationer. 
 
Trafikverket kommer även att erbjuda sig att besiktiga övriga 
byggnader inom sättningskänslig mark inom påverkansområdet. 
 

 

Kontroll  

Trafikverket ska mäta ytvattenflöde och, vid påvisad påverkan som 
skyddsåtgärd, tillföra vatten. 
 

Sätraån, 
Igelbäcken 

Trafikverket ska genomföra utökad kontroll och besiktning av Lovö 
kyrka. 
 

Lovö kyrka 

Trafikverket ska utföra vegetationsuppföljning inom följande 
områden: 

Ädellövsskog Sätra, Alsumpskog vid 
Edeby ekhage, Sumpskog väster om 
Edeby tpl, Sumpskog Grimsta 
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Hantering av skador  

Trafikverket kommer att handla upp jourentreprenör som med kort 
varsel kan reparera skador på servisledningar. 
 

 

Trafikverket kommer att tillhandahålla larmfunktion för mottagning 
av skadeanmälningar dygnet runt. 

 

Övrigt 
 

Trafikverket ska informera tillsynsmyndigheten och berörda 
sakägare då grundvattenbortledning påbörjas. 
 

 

Trafikverket ska informera tillsynsmyndigheten och berörda 
sakägare när arbetstiden för byggnation avslutas. 

 

 
  


	E4 Förbifart Stockholm
	Mål M 3346-11 och M 1206-12
	Fastighet/område
	Skyddsåtgärder
	Skyddsinfiltration

	Besiktning
	Kontroll
	Hantering av skador
	Övrigt


