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Yrkanden och villkorsförslag N 2000 Edeby Ekhage 

 
 Yrkande avseende Natura 2000-området Edeby Ekhage (M 1206-12) 

Vägverket Region Stockholm ansöker om prövning enligt 7 kapitlet 28a § 
miljöbalken för den påverkan på Natura 2000-området Edeby Ekhage 
kan få av verksamheter eller åtgärder för genomförande av tunnlar och 
ramptunnlar för vägprojektet inom korridoren Förbifart Stockholm i 
huvudsak enligt samrådsredogörelsen samt enligt redovisningen i 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till ansökan. 
 
Villkorsförslag (M 3346-11) 
Trafikverket ska under såväl bygg- som driftskedet säkerställa att 
grundvattennivån i morän nordost om Edeby Ekhage (vid grundvattenrör 
08F854RU) inte understiger nivån + 0,6 uttryckt som månadsmedelvärde 
och begränsningsvärde. 
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Åtgärder och kontroll 

• Trafikverket ska säkerställa att grundvattennivån inte sjunker mer än 
0,3 m vid villkorsområdets gräns i byggskedet.  

• Schaktning sker så att villkorsområdet innehålls med t ex 

• tätspont och med tätning mellan spontplankor och berg eller 
liknande stödkonstruktion 

• temporära infiltrationsbrunnar inom arbetsområdet. 

• Betongtunneln görs som en tät konstruktion vilket gör att 
grundvattennivåer återgår till naturliga nivåer i driftskedet. 

• Grundvattenytan kommer att kontrolleras regelbundet, även i 
driftskede. Grundvattenrör finns redan utsatta.  
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Yrkande 
10. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § för att vidta i Teknisk beskrivning, 
redovisade åtgärder som kan komma att påverka Natura 2000-området 
Hansta. 
 
Villkorsförslag 
20b. Trafikverket ska säkerställa att påverkan från Trafikverkets 
anläggningar inte medför att grundvattennivån i morän, vid 
grundvattenrör 10F856RU understiger opåverkad nivå i förhållande till 
tidigare års nivåfluktuation. 

Yrkande och villkorsförslag N 2000 Hansta 
Kompletteringsbild Dag 8 



4 

Åtgärdsplan 

Planen redovisar åtgärder som ska vidtas om i de fall:  
• inläckaget riskerar överskrida det nedbrutna 

kontrollvärdet för en anläggningsdel  

• markrörelser eller grundvattennivåer överskrider ett 
försiktigt valt larmvärde 

 
Begränsningsvärde för inläckage 
ges i dom. 
 
Larmvärden sätts i samråd med  
tillsynsmyndighet, anläggningsägare,  
fastighetsägare m fl. 
 
 
 
 
 
 

Trv yttrande 2014-06-30, bilaga 4. Ny version rev C  
2014-08-27 lämnad på plats vid huvudförhandling 

3 mån 
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Skadekategorier 
Kompletteringsbild Dag 4, 5, 6, 7 

1. Förutsedd skada som kan bedömas och regleras innan eller 
i samband med att tillstånd ges. 

2. Förutsedd skada där omfattning och effekter inte kan 
fastställas, följs under prövotid och regleras när 
förutsättningar föreligger, senast ett år efter utgången av 
prövotiden. 
 

3. Oförutsedd skada, dels skada som inte förutsetts, dels 
skada som hanteras som förutsedd under prövotiden, men 
där skada framträtt först efter prövotiden. 

 

Samtliga dessa skador regleras inom ramen för 31kap. 
miljöbalken, dvs utredningsansvaret åvilar Trafikverket.  
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Skyddsinfiltration undre magasin gatumiljö  
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Färdig nedstigningsbrunn  
Kompletterande bild dag 4 
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Nedstigningsbrunn under byggnation  
Kompletterande bild dag 4 
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